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voorwoord

Nadat eind 1995 mijn eerste boek over de geschiedenis van de Nederlandse politie verschenen was,
ben ik begonnen met een landelijk onderzoek betreffende de geschiedenis van het Nederlands
politieapparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al in een vroeg stadium kwam ik tot de conclusie
dat er van het politiekorps, waar ik op dat moment zelf werkzaam was, de Gemeentepolitie
Rotterdam, nog maar zeer weinig bekend was. Daarom heb ik het landelijk onderzoek ‘even’ in 
de ijskast gezet en ben verder gegaan met het bestuderen van de Rotterdamse situatie. 

Een van de belangrijkste vindplaatsen van relevante gegevens was het politiearchief, dat is
ondergebracht in het Gemeentearchief Rotterdam. De reeds gepensioneerde collega Henk
Groenendijk bood aan om het omvangrijke politiearchief onder handen te nemen. Hij heeft
hiermee veel voorbereidend werk verricht en alvast een eerste selectie gemaakt, zodat het voor
mij gemakkelijker werd de belangrijkste en meest interessante stukken te raadplegen. Ik wil Henk
niet alleen bedanken voor het speurwerk in het archief, maar ook voor het kritisch en grondig
doornemen van de manuscripten, want door zijn uitgebreide kennis van de Rotterdamse politie-
geschiedenis, wees hij mij op fouten, gaf nuttige tips en was altijd een prettige sparringpartner.
Van het Gemeentearchief Rotterdam dank ik naast de medewerkers vooral Albert Oosthoek,
omdat hij mij op vele manieren van dienst was. 

Hoewel het onderzoek niet in opdracht werd uitgevoerd, kreeg ik in de meeste gevallen wel
medewerking en steun van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Allereerst wil ik het district
Zuid bedanken voor het toekennen van studiefaciliteiten, zodat ik onder andere twee jaar lang
één dag in de week studieverlof kreeg. Naast steun van het district waren ook de medewerkers van
de afdeling Communicatie en Post- en Archiefzaken zo vriendelijk om mijn vragen te
beantwoorden. Via J.A. Sijnesael, secretaris van de Stichting Oud-medewerkers politieregio
Rotterdam-Rijnmond, kreeg ik inzage in de ledenlijst, waardoor het mogelijk was om nog ongeveer
honderd functionarissen van het voormalige gemeentepolitiekorps Rotterdam te interviewen. 

Voor het raadplegen van dossiers uit het archief van de politiezuivering en het Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging kon ik in eerste instantie terecht bij Maarten van Rijn en zijn
collega’s van het ministerie van Justitie. Voor hen was het geen enkel probleem om de vele door
mij opgevraagde dossiers ter beschikking te stellen. Ook in drukke tijden werd er altijd naar een
plekje gezocht waar ik rustig de dossiers kon doornemen. Nadat de dossiers waren overgedragen
aan het Nationaal Archief werd René Jansen mijn aanspreekpunt. Hij zorgde ervoor dat de
overgang voor mij soepel en zonder vertraging verliep. Voor mijn algemene vragen kon ik binnen
het Nationaal Archief eveneens een beroep doen op de deskundigheid van Sierk Plantinga. 
Bij deze wil ik de medewerkers van het ministerie van Justitie en het Nationaal Archief bedanken
voor hun gastvrijheid en hulp.

Verder wil ik de navolgende personen en instellingen bedanken voor hun medewerking: 
Cees Biezeveld, directeur van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Jos Breukers
en medewerkers van het Nederlands Politiemuseum in Apeldoorn, Jan Hofs en vrijwilligers van
de Historische collectie politie Rotterdam-Rijnmond, Theo en Doti Kalf van de Stichting
Historische Verzameling Nederlandse Politie in Zaandam, Victor Laurentius van het Nederlands
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Rode Kuis, directie en medewerkers van het Marechausseemuseum in Buren, directie en mede-
werkers van het Oorlogs- en Verzetsmuseum Rotterdam, M. Tydeman van het Wachttoren-
genootschap, directie en medewerkers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(niod), en vele anderen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het
manuscript, dat na ruim acht jaar intensief speurwerk bijna voltooid was. 

Op het moment dat ik met de afronding bezig was, kreeg ik via prof. dr. Johannes Houwink
ten Cate, voorzitter van de ‘werkgroep jodenvervolging’ van het niod en hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam een uitnodiging om tijdens een bijeenkomst van de werkgroep een
voordracht te houden over de jodenvervolging in Rotterdam. Enkele dagen na de bijeenkomst
belde Johannes Houwink ten Cate mij op met de vraag of ik op mijn onderzoek zou willen
promoveren. In eerste instantie dacht ik dat hij met de verkeerde persoon contact gezocht had,
maar al snel werd duidelijk dat hij zich niet vergist had. Na contact met de decaan van de Faculteit
der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, bleek dat het mogelijk was om
ontheffing te krijgen van de opleidingseis, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan zou
worden. Hoewel de hele procedure niet eenvoudig was, heb ik toch besloten om van deze unieke
gelegenheid gebruik te maken.

Dit besluit had onder andere tot gevolg dat het manuscript omgevormd moest worden tot een
proefschrift. Hiervoor kon ik altijd een beroep doen op mijn promotor, Johannes Houwink ten
Cate. Zelf tevreden over de nieuwe aanpassingen reisde ik meerdere malen naar Amsterdam om
het resultaat met hem te bespreken. Meestal keerde ik weer met nieuwe aandachtspunten en
aanbevelingen huiswaarts. Dit was niet altijd goed voor mijn zelfvertrouwen, maar telkens bleek
dat het proefschrift er beter van werd. Hiervoor zorgde ook prof. dr. J. de Vries, die mijn eerste
manuscript zorgvuldig doornam en van deskundig commentaar voorzag, waarvoor ik hem dank.
Deze dank geldt eveneens voor dhr. P.F. Flu, Ton Hougee, Miep Rozendaal en mijn beide
paranimfen Willeke Pak-Guelen en Gerben Stolk, die als meelezers de fouten uit het lijvige
proefschrift haalden. Verder ben ik dank verschuldigd aan Arie van der Schoor en dhr. en mevr.
Vijver-McMaster in verband met hun hulp bij het vertalen van de samenvatting. De leden van de
promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. J.C.H. Blom, prof. mr. S. Faber, prof. dr. C.J.C.F.
Fijnaut, prof. dr. P.T. van de Laar en prof. dr. P. Romijn waren de laatsten die het proefschrift
beoordeelden. Hun aanbevelingen en opmerkingen waren zeer waardevol.

De periode waarin ik een groot gedeelte van het manuscript herschreef en veranderde in een
proefschrift duurde vier jaar. Omdat verlenging van de studiefaciliteiten helaas niet mogelijk was,
moest dit gedaan worden naast een meer dan volledige en drukke baan. Hierdoor schoot een
bezoek aan mijn ouders er soms bij in, maar zij volgden op afstand de vorderingen met heel veel
interesse. Helaas kan mijn vader het eindresultaat niet meer aanschouwen, maar ik weet dat hij
ontzettend trots was. Zelf ben ik bijzonder trots op mijn gezin. Door het aannemen van de uit-
daging bracht ik de meeste vrije tijd door in mijn studeerkamer, waardoor het gezinsleven vaak
aan mij voorbij ging. Ik waardeer het ten zeerste dat ik deze ruimte kreeg, want zonder steun van
mijn gezin had ik het uiteindelijke doel nooit bereikt. Daarom draag ik dit boek op aan mijn
vrouw Jacqueline en mijn beide zoons Sidney en Sven.
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inleiding

Voor den oorlog genoot het Rotterdamsche politiecorps een uitstekende
reputatie, zoowel in binnen- als buitenland. De oorlogsjaren hebben
daarin verandering gebracht. Hooggeplaatste Duitschers
kwalificeerden het corps als het meest onbetrouwbare van heel
Nederland. Nu, dat is geen schande. Erger is, dat de burgerij er vaak
nèt zoo over dacht. Het was immers de Rotterdamsche politie, die de
Joden uit de huizen haalde. Maandenlang zetelde op het
Haagscheveer de beruchte groep 10, wijd en zijd angst en schrik
verspreidend. Vaak toonde de politie zich corrupt ten koste van de
burgerij. Is het wonder, dat de achting der burgerij voor het corps tot
het nulpunt daalde? [...]

(Het Rotterdamsche politiecorps. Wat het in de oorlogsjaren presteerde. Een onbekend
krantenartikel uit 1945. Plakboek van buurtagent J. de Klerk, privé-bezit)



Volgens de pers was in 1945 de achting van de burgerij voor het Rotterdamse politiekorps tot
het nulpunt gedaald. De vraag waarom kan aan de hand van de bestaande (deel)studies over
korps1-, stads,2- en bezettingsgeschiedenis niet beantwoord worden. In deze studies is weinig
aandacht besteed aan het Rotterdamse korps tijdens de Duitse bezetting. De in deze
thematiek geïnteresseerde onderzoekers werden niet altijd aangemoedigd. Dit tekent de
stilzwijgendheid, die het Rotterdamse politiekorps lange tijd over de bezettingstijd heeft
willen bewaren. Dit boek wil daarentegen openheid van zaken geven.

De eerste naoorlogse publicaties maakten bovenal melding van het heldhaftig optreden
van het Rotterdamse verzet, waarbij zelfs de hulp van het politiekorps positief beoordeeld
werd.3 In 1955 besteedde H.J. Valk in zijn artikel De Rotterdamse joden tijdens de bezetting voor
het eerst aandacht aan de inschakeling van het stedelijk korps bij de ophaalacties van joden.4

De vraag naar de bredere context stelde Valk echter niet. De eerste die uitvoeriger over het
Rotterdamse korps schreef, was dr. N. Manneke. In haar overzichtswerk, dat een periode van
zes eeuwen bestreek, schreef zij dat een reconstructie niet eenvoudig zou zijn, omdat veel
bronnen en archiefmateriaal verloren waren gegaan en er nog maar weinig politiemannen,
die tijdens deze periode gediend hadden, in leven waren.5 Volgens Manneke moest het
‘gewone’ personeel zich, onder dwang, voor de bezetter inspannen, terwijl het korps tot taak
had de Duitsers en hun medeplichtigen behulpzaam te zijn.6 Verder zou een groot aantal van
de ‘foute’ beambten behoord hebben tot de zogenaamde ‘Schalkhaarders’, terwijl alle leden
van de Hulppolitie lid waren van de nsb. Volgens Manneke was dit niet-geüniformeerde
onderdeel een geheimzinnige organisatie, die evenals de gevreesde Politieke Inlichtingendienst
(Groep 10)7 betrokken was geweest bij de arrestatie en deportatie van de joden.8

Uit deze publicatie valt niet op te maken hoe het Rotterdamse korps zich tijdens de
bezetting ontwikkeld heeft. Ook in het overzichtswerk Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog
van dr. H. van der Pauw uit 2006 ging deze niet uitvoerig in op de Rotterdamse politie-
geschiedenis. Hij wist dat ik al geruime tijd met dit boek bezig was. Om die reden heeft 
Van der Pauw de geschiedenis van het Rotterdamse politiekorps nauwelijks beschreven.9

In de eerste jaren na de bevrijding werd de Nederlandse en daarmee ook de Rotterdamse
politie (nog) niet als ‘fout’ beschouwd. Dit was een uitvloeisel van het algemene beeld over
de houding van de Nederlanders gedurende vijf jaar onderdrukking, waarbij het nationaal-
socialisme als ‘fout’ en al het andere als ‘goed’ werden bestempeld. Deze ‘basisconsensus’
(Prof. dr. H.W. von der Dunk), die direct ontleend was aan de praktijk van de Bijzondere
Rechtspleging, bleef lange tijd gehandhaafd en werd zeker tot de jaren zestig van de vorige
eeuw ondersteund door de vakliteratuur.10 De kritische opmerkingen, onder andere van
Valk, bleven zonder gevolgen voor de plaatselijke basisconsensus, want de nadruk in de
literatuur, ook in de eerste wetenschappelijke monografieën,11 bleef liggen op het verzet.12

Nadat begin jaren zestig onder wereldwijde mediabelangstelling in Jeruzalem het proces
tegen A. Eichmann, de organisator van de deportatietreinen, had plaatsgevonden,
verwachtten velen dat hierna de herinneringen aan de jodenvervolging zouden vervagen.
Niets was echter minder waar. Enkele jaren na het proces zorgde vooral de tweedelige
publicatie Ondergang van prof. dr. J. Presser13 ervoor dat niet alleen de publieke belangstelling
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voor de Tweede Wereldoorlog explosief steeg.14 Zij leidde tevens tot een kort maar hevig
generatieconflict. Dit conflict had ingrijpende gevolgen voor de publieke opinie, want de
generatie die na de bezetting was opgegroeid met de nationale verzetsmythe, kwam er door
Pressers publicatie achter dat de realiteit een andere was geweest. Volgens C. van der Heijden
was een van de gevolgen van Ondergang dat diegenen die in de oorlog geen verzet hadden
gepleegd, opeens schuldig werden, of zich schuldig gingen voelen. Zij die tijdens de bezetting
intensief met de bezetter te maken hadden gehad, en zo vuile handen hadden gemaakt,
waren nu de boosdoeners, hetgeen nog in veel sterkere mate gold voor de collaborateurs.15

Ook de Nederlandse politieman ontkwam niet aan deze beeldvorming.
Aangezien Presser tevens aandacht besteedde aan de medewerking van de Nederlandse

politie bij het ophalen van de joden en onder andere schreef dat zij voortdurend te maken
hadden met deze politie, veranderde de tot op dat moment binnenskamers kritische maar
buitenskamers neutrale visie in negatieve zin.16 Politiemensen tegen wie, hoewel ze joden
hadden opgehaald, geen zuiveringsmaatregelen waren getroffen, kwamen nu plotseling in de
kwade geur van landverraad te staan. Terwijl dit tijdperk van aandacht voor de donkere kant
van de bezetting aanbrak, kroop de oorlogsgeneratie verder in haar schulp. Het veranderde
beeld was voor onderzoekers en journalisten een dankbaar onderwerp, met als gevolg dat in
nieuwe studies vooral aandacht besteed werd aan de medewerking van het Nederlandse
politieapparaat bij het ophalen van de Nederlanders van joodse origine.17 Dit gold bepaaldelijk
ook voor wetenschappelijke studies over de bezettingsgeschiedenis van de politiekorpsen van
Den Haag en Amsterdam. 

In zijn boek over Den Haag in de Tweede Wereldoorlog concludeerde dr. B. van der
Boom dat het Haagse korps niet tot het nationaalsocialisme bekeerd kon worden. Naar zijn
zeggen was het korps echter wel gehoorzaam aan de bezetter en leende het zich voor allerlei
hand- en spandiensten, waaronder het arresteren van joden. Dit laatste was de centrale vraag
in de terecht alom geprezen studie van dr. G. Meershoek over het Amsterdamse korps.
Meershoek vroeg zich af waarom gewone agenten onder leiding van gewone inspecteurs een
maand lang samen met het Politiebataljon Amsterdam joden uit huis haalden en aan de
bezetter uitleverden.18 Hoewel Meershoek deze vraag zeer zorgvuldig heeft beantwoord, is
hij evenals Van der Boom naar mijn mening niet diep genoeg ingegaan op de achtergronden,
sociale omstandigheden en de bijzonder moeilijke positie van de individuele politiefunctionaris.

Een andere benadering van de bezettingsgeschiedenis was in mijn ogen dan ook
wenselijk. De vraag naar een dergelijke benadering was overigens niet nieuw. De Amster-
damse hoog-leraar  J.C.H. Blom had in 1983 tijdens zijn inaugurele rede reeds de wens
uitgesproken dat historici zich aan de ban van het aan de politiek-morele vraag naar goed 
en fout gekoppelde perspectief van collaboratie en verzet zouden weten te ontworstelen.
Hierdoor zouden zij onder andere in staat zijn nieuwe perspectieven te ontwikkelen.19

Voor een eerlijk en goed afgewogen oordeel is en was het dan wel van belang om ‘de wijsheid
achteraf’ zoveel mogelijk te vergeten.

Het door prof. dr. E.H. Kossmann gepresenteerde begrip accommodatie zou volgens
Blom een zinvol hulpmiddel kunnen zijn om een onderwerp als samenwerking met de
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bezettende macht anders te benaderen.20 Kossmann was van mening dat bepaalde vormen
van contact, overleg en samenwerking met de bezetter duidelijk verschilden van de op
politieke overtuiging, machtsstreven of materieel winstbejag stoelende collaboratie.21

Ondanks pleidooien en de introductie van nieuwe begrippen bleek het in de praktijk echter
moeilijk om het ‘goed-fout’-beeld los te laten. 

Misschien – ik laat dit aan de lezer over – geldt dit ook voor dit boek.

thematiek en doelstelling 

Dit boek wil niets anders zijn dan een complete geschiedenis van het Rotterdamse politie-
korps in bezettingstijd. Mij leek het – ten eerste – belangrijk om aan de hand van interviews,
archieven en literatuur de witte vlek in de geschiedenis van het Rotterdamse korps op te
vullen. Aan bepaalde onderwerpen, waaronder de jodenvervolging, de politieke dienst en 
de in Rotterdam gestationeerde instanties van de bezetter heb ik vrij veel aandacht besteed,
omdat hierover buitengewoon weinig bekend was. Hierbij moest – ten tweede – veel meer
rekening gehouden worden met de problematiek van de individuele en op zichzelf terug-
geworpen politiefunctionaris. Hiervoor moest echter eerst een taboe doorbroken worden,
omdat de feiten vijftig jaar in archieven en herinneringen waren weggestopt. Dit moest snel
gebeuren, omdat nog maar weinig politiemannen, die deze periode hadden meegemaakt, 
in leven waren. 

Het functioneren van de individuele politieambtenaar is dan ook een belangrijk onder-
deel van deze studie geworden. Daarnaast komt – ten derde – aan de orde hoe de geschiedenis
van het Rotterdamse korps zich verhouden heeft tot de stads- en bezettingsgeschiedenis,
terwijl aan de hand van de studies van Van der Boom en Meershoek – ten vierde – een
summiere bezettingshistorische vergelijking mogelijk was van de korpsen in Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam.

De opzet van dit boek is chronologisch. Hoofdstuk 1 gaat over de groei van een beperkte
plaatselijke politieorganisatie tot een korps. Voor dit korps was het van belang om de groei en
modernisering parallel te laten lopen met de uitbreiding van de stad en de haven. Ondanks
bezuinigingen en andere problemen kon het korps voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog uitgroeien tot een van de meest toonaangevende politiekorpsen van Nederland.

In hoofdstuk 2 staat centraal hoe de onvoorbereide politiefunctionarissen de oorlogs-
dagen beleefden, met als tragisch dieptepunt het bombardement van 14 mei 1940. Terwijl de
rest van Nederland na de capitulatie het dagelijkse leven opnieuw oppakte, was men in
Rotterdam nog volop bezig met de gevolgen van het bombardement. Hoofdstuk 3 laat zien
dat hierdoor de protesten op de verjaardag van Prins Bernard (Anjerdag) en rond de
Februaristaking veel verstrekkendere gevolgen hadden voor het Haagse en Amsterdamse
politiekorps dan voor het Rotterdamse. De Rotterdamse politiefunctionarissen kregen wel te
maken met enkele organisatorische en personele veranderingen. Daarnaast nam de druk op
het korps toe vanwege de eerste maatregelen tegen de joden.
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Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan de eerste reorganisatie van het totale politieapparaat,
die in 1941 plaatsvond. De bezetter had voor het uitvoeren van de meest uiteenlopende
werkzaamheden behoefte aan een goed functionerend politiekorps dat door een nationaal-
socialist werd geleid, zoals uit hoofdstuk 5 blijkt. Toename van verzetsactie betekende ver-
harding van de represaillemaatregelen. Na een aanslag op een spoorwegviaduct in Rotterdam
werden voor het eerst vijf gijzelaars doodgeschoten. Onder de slachtoffers bevond zich een
hoofdinspecteur van het Rotterdamse korps. 

In de meeste studies over stedelijke politiekorpsen wordt nauwelijks aandacht besteed
aan de in Nederland gestationeerde Duitse (politie)instanties. Deze instanties hebben meer
voor de Rotterdamse bevolking betekend dan voordien bekend was, terwijl zij zich steeds
meer met het plaatselijke politiekorps gingen bemoeien. Daarom wordt in hoofdstuk 6 aan
deze instanties uitvoerig aandacht besteed.

Als gevolg van hun geringe sterkte waren de Duitse politiefunctionarissen niet in staat
alle werkzaamheden zelf uit te voeren, waardoor zij afhankelijk waren van (betaalde)
handlangers en van de reguliere Nederlandse politie. Door middel van gelijkschakeling en
nazificering moest het Nederlandse politieapparaat een voor de bezetter bruikbaar instru-
ment worden. Hoofdstuk 7 laat zien dat door middel van centralisatie van het politie-
onderwijs, gelijkschakeling van de politiebonden en verplichte bijeenkomsten getracht werd
dit te bewerkstelligen, maar omdat slechts een kleine groep politiefunctionarissen zich aan-
getrokken voelde tot het nationaalsocialisme bleek er weinig draagvlak. Uit hoofdstuk 8
blijkt dat door het samenbrengen van deze functionarissen in de politieke dienst binnen het
korps een gevreesd en gehaat instituut ontstond, dat snel uitgroeide tot een verlengstuk van
de bezetter.

Voor het vervolgen van de joden kon de bezetter rekenen op dit verlengstuk, maar uit het
onderzoek van Meershoek blijk dat in Amsterdam ook het reguliere politiekorps werd
ingeschakeld. Dat het Rotterdamse korps hierbij eveneens betrokken is geweest, was al in
1955 door middel van het artikel van Valk bekend geraakt. Maar de details ontbraken.
Hoofdstuk 9 laat zien hoe het Rotterdamse korps werd ingeschakeld bij het ophalen van de
joodse Rotterdammers.

Als gevolg van de vervolging van de joden en werkelijke tegenstanders van de bezetter
steeg het aantal (politieke) gevangenen. Volgens een in het Hoofdbureau aangebrachte
gedenkplaat hebben tijdens de bezetting 17.582 politieke gevangenen in de cellen van
datzelfde hoofdbureau gevangen gezeten. Uit hoofdstuk 10 wordt duidelijk dat Rotterdamse
politieambtenaren belast waren met het bewaken van deze gevangenen en hun verzorging.

Volgens de bekende bezettingshistoricus dr. N.K.C.A. in ’t Veld zou het omvormingsproces
van de Nederlandse politie na de inwerkingtreding van de ‘Verordening Organisatie Politie’,
op 1 maart 1943, het eindpunt bereikt hebben.22 Hiermee had hij ten dele gelijk, want uit
hoofdstuk 11 blijkt dat op papier de reorganisatie gereed was, maar dat in de praktijk de
vorming van Staatspolitie nog niet voltooid was. Desondanks was Nederland in zekere zin
wel een politiestaat geworden. 

Het strenge toezicht wreekte zich, want het verzet nam hand over hand toe. In hoofdstuk
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12 komen de vormen van verzet aan bod waarbij de politie betrokken was. De bezetter
reageerde fel op het toenemende verzet. Ook de gewone politiefunctionaris kreeg met
ingrijpende maatregelen te maken, zoals de razzia’s van november 1944. Hoofdstuk 13 toont
aan dat het politie-uniform geen bescherming bood. Geüniformeerde politiemannen werden
evenals andere mannen van bepaalde leeftijdsgroepen van straat geplukt en naar Duitsland
afgevoerd.  

In hoofdstuk 14 wordt aandacht besteed aan de laatste oorlogswinter, want hoewel het
zuiden van Nederland bevrijd was, kreeg het westen honger en ellende te verduren. Toen de
bevrijding in mei 1945 een feit was, moest er gewerkt worden aan de wederopbouw en het
oppoetsen van een geschonden imago. Voordat hiermee kon worden begonnen, moesten
eerst de rotte appels verwijderd worden. In hun proefschrift concludeerden dr. M. Croes en
dr. P. Tammes na grondige bestudering van het Zuiveringsarchief dat het bestaande beeld
over de zuivering onjuist was. Velen waren namelijk van mening dat de Nederlandse politie
niet of onvoldoende gezuiverd was.23 Of dit ook gold voor het Rotterdamse korps wordt
duidelijk uit hoofdstuk 15. 

In hoofdstuk 16 tenslotte volgt een korte terugblik op de ontwikkelingen van het Rotter-
damse korps tijdens de bezetting. Hoewel een uitgebreide vergelijking met het Haagse en
Amsterdamse politiekorps niet het primaire doel was van dit onderzoek, heb ik daar waar
mogelijk de korpsen met elkaar vergeleken. Daarbij heb ik veel rekening gehouden met mijn
tweede centrale vraag: op welke manier probeerde de ‘gewone’24 politiefunctionaris onder
ongewone omstandigheden en onder toenemende druk tijdens de bezetting stand te houden?
En hoe was het mogelijk dat de bezetter lange tijd gebruik kon maken van een groot deel van
deze ‘gewone’ functionarissen en nog langer van een klein groepje fanatieke handlangers? In
dit boek lopen de gebeurtenissen rondom de individuele politiefunctionaris dan ook als een
rode draad door alle hoofdstukken.

onderzoek en bronnen

Toen ik begin 1996 - grotendeels in mijn vrije tijd - met het onderzoek begon, bleek dat niet
alle documenten en dossiers gemakkelijk geraadpleegd konden worden, omdat de deuren
van veel archiefinstellingen nog steeds gesloten waren. In de meeste gevallen moest er eerst
toestemming verzocht en verleend worden om toegang te krijgen. Soms verliep deze proce-
dure zeer moeizaam, omdat verschillende belanghebbenden iets te maken wilden hebben
met het verlenen van toestemming. Na het ondertekenen van inzageverklaringen werd soms
duidelijk dat toch niet alle stukken ter inzage waren, omdat zij tot een bepaalde datum onder
een embargo vielen.25 Desondanks bleek dat in het gemeentearchief voldoende materiaal
over de geschiedenis van het Rotterdamse korps aanwezig was.26

Uit de meer dan 3700 inventarisnummers heb ik bijna driehonderd nummers geselecteerd,
waarin volgens de aangegeven jaartallen en summiere omschrijvingen relevante stukken
konden zitten. Hoewel tijdens het onderzoek bleek dat het politiearchief niet compleet is,
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omdat bepaalde diensten, zoals de politieke dienst, hun bezwarende documenten veelal 
in september 1944 hebben vernietigd, kon ik met het resterende materiaal, variërend van
rapportenboeken tot in- en uitgaande stukken, vele vragen beantwoorden. Vooral de dag- en
nachtrapporten gaven een goed beeld van de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende
diensten en afdelingen. Ofschoon het politiearchief veel onbekende en bijzondere feiten
bevat, konden de vragen over het (politie)verzet en het aandeel van de politie bij het ophalen
en wegvoeren van de Rotterdamse joden, niet voldoende beantwoord worden. Deze onder-
werpen lagen blijkbaar ook toentertijd erg gevoelig, waardoor er weinig over gesproken en
geschreven is. 

Voor een onderzoeker zou het natuurlijk ideaal zijn wanneer alle stukken betreffende
een specifiek onderwerp of periode in een en dezelfde en gemakkelijk toegankelijke bewaar-
plaats opgeborgen zouden zijn. Uit eerdere onderzoekservaringen27 was al gebleken dat dit
ideaalbeeld een utopie was, omdat de documenten en andere stukken die betrekking hebben
op de Tweede Wereldoorlog in zowel binnen- als buitenlandse archieven bewaard worden.
Vooral in de dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr), een van de
omvangrijkste Nederlandse archieven,28 en de Politiezuivering werden veel belangrijke en
over het algemeen nog onbekende gegevens gevonden.29

In 2000 werden deze dossiers vanuit het depot van het ministerie van Justitie over-
gebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Voordat de overdracht plaatsvond hadden
prof. mr. S. Faber en mr. drs. G. Donker drie jaar lang dit archief bestudeerd. Dit onderzoek
was in eerste instantie gericht op bewerking, overbrenging en toekomstige raadpleging,
terwijl het later meer gericht was op de inhoud.30 Beide onderzoekers verwachtten dat door
overbrenging en bewerking de toegankelijkheid vergroot zou worden, maar dat het er in
andere opzichten niet beter op zou worden.31 De wetenschappelijke onderzoeker zou
bijvoorbeeld, voor wat betreft meer kwantitatieve benaderingen, moeizaam aan zijn trekken
komen.32 In mijn geval bleek dit gelukkig mee te vallen. Sommige deel-archieven waren
door de aanwezigheid van een (papieren) inventaris zelfs beter raadpleegbaar dan voorheen.
Het archief van de Politiezuivering33 is hier een goed voorbeeld van. In de bijbehorende
inventaris zijn niet alleen de namen te vinden van politie-functionarissen die bij de zuivering
betrokken waren, maar daarnaast is bij de namen ook de standplaats vermeld. Aan de hand
van deze extra gegevens kon ik ten eerste vaststellen dat meer dan zeshonderd Rotterdamse
functionarissen ‘iets’ met de zuivering te maken hebben gehad, terwijl de namenlijst er ten
tweede voor zorgde dat het gemakkelijker werd om de dossiers uit het omvangrijke archief
op te vragen. 

Nadat de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond toestemming gaf tot raadpleging
van het statisch archief van de politie, bleek dat in dit archief nagenoeg alle persoonskaarten
bewaard worden van het personeel dat vanaf omstreeks 1900 bij de Rotterdamse politie
gediend heeft. 34 In dit archief trof ik tevens veel dossiers aan van het personeel dat na 1920

geboren was. Onder deze groep bevonden zich vooral de agenten die de op Duitse leest
geschoeide opleiding in Schalkhaar gevolgd hadden. Alle zogenaamde ‘Schalkhaarders’
moesten na de bevrijding vanwege de zuivering een rapport schrijven, waarin ze aan
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moesten geven waarom ze voor deze opleiding gekozen hadden. Met de ruim tweeduizend
namen en geboortedata van politiefunctionarissen die tijdens de bezetting in Rotterdam
gediend hadden, werd het opvragen van bijbehorende dossiers uit het zuiveringsarchief en
het cabr eenvoudiger. 

Vooraf was niet duidelijk of een dossier de gezochte feiten zou opleveren. Ook de omvang
zei niets over de inhoud. Soms haalde ik uit een dossier, dat slechts uit één velletje papier
bestond, meer informatie dan uit dossiers met een dikte van enkele centimeters. Het door-
nemen van de ruim driehonderd dossiers en het lezen van juridische termen, ellenlange
verklaringen, verweerschriften, smoezen en ontkenningen was een behoorlijke inspannende
en vooral ook tijdrovende bezigheid. Waarschijnlijk is dit, naast de vermeende onbetrouw-
baarheid, één van de oorzaken waarom sommige historici gereserveerd zijn over het gebruik
van strafdossiers als historische bron. Croes en Tammes zijn van mening dat men bij het op-
maken van de strafdossiers over het algemeen grondig te werk is gegaan, omdat onder andere
ook getuigen en betrokkenen gehoord zijn, die niet tot de kring van de aangeklaagde(n)
behoorden.35 Deze conclusie is volgens mij verdedigbaar, omdat ik veel gegevens uit de straf-
dossiers kon vergelijken met feiten uit andere bronnen. Het intensief speurwerk in de straf-
dossiers werd dan ook beloond met een schat aan onbekende feiten. Aan de hand van de
gegevens uit de cabr- en zuiveringsdossiers kon ik onder andere reconstrueren op welke
manier de Rotterdamse politie de bezetter had geassisteerd bij het ophalen van de joden. 
Ook werd duidelijk hoe de Landwacht in de tweede helft van de bezetting in Rotterdam
gefunctioneerd heeft en waarom jonge Nederlandse mannen tot de executiepelotons van 
de Ordnungspolizei waren toegetreden. Ik leerde er ook uit hoe de Duitse politie-instanties in
Rotterdam hebben gefunctioneerd, uit welke personen deze instanties bestonden en hoe de
zuivering en berechting van de politie, bezetter en hun handlangers hebben plaatsgevonden. 

Ondanks het feit dat de dossiers veel (onbekende) puzzelstukjes opleverden, was het
lezen ervan niet een tot opgewektheid stemmende bezigheid. Zelf zag ik af en toe, vooral
vanwege het ruimtegebrek in het ministerie van Justitie, hoe enerverend de feiten uit 
de strafdossiers van ‘foute’ Nederlanders konden zijn. Hieruit kon ik opmaken dat
nabestaanden hier veelal voor het eerst geconfronteerd werden met het verleden van hun
familielid. Tengevolge hiervan heb ik in sommige specifieke gevallen gebruik gemaakt van
initialen, hoewel het volgens de voorschriften toegestaan was om van bepaalde personen de
namen te noemen. 

De Rotterdamse politiearchieven en de archieven van de naoorlogse rechtspleging,
behoren evenals die van het niod in Amsterdam,36 het Bundesarchiv in Berlijn37 en andere
overheidsarchieven, die in het Nationaal Archief bewaard worden, tot de bekendere
archieven.38 Om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen, was het van belang om naar
moeilijk toegankelijk materiaal te zoeken. Deze zoektocht werd beloond, want nadat een
voormalige medewerker van de Rotterdamse Inlichtingendienst vertelde dat er ooit bij die
dienst een archiefkast had gestaan, met daarin materiaal uit de bezettingstijd, bleek na een
moeizame speurtocht dat er bij de Regionale Inlichtingendienst, ergens achter op een plankje
van een goed afgesloten dossierkast, inderdaad nog materiaal stond.
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Volgens de beheerder (hoofd van de dienst) was hiermee altijd zeer geheimzinnig
omgesprongen, omdat het om gevoelige documenten zou gaan. Hoewel het geen volle
archiefkast betrof en de beheerder niet wist wat er daadwerkelijk in zat, bleek het toch een
interessante vondst te zijn. Tussen het materiaal bevonden zich zeventien doosjes met
filmrollen. Volgens een bijgevoegde brief van het hoofd van de Politieke Opsporingdienst
Rotterdam ging het om gefotografeerd materiaal van de nsb, dat na de bevrijding gebruikt
was bij de zuiveringsonderzoeken. Daarna was het originele materiaal in de desbetreffende
persoonsdossiers opgeborgen. Bij het bekijken van de films bleek elke rol ongeveer
zevenhonderd opnamen te bevatten van documenten, legitimatiebewijzen, lidmaatschaps-
kaarten en nog veel meer ander materiaal van de Rotterdamse nsb. Hoewel over de
geschiedenis van de nsb al een behoorlijk aantal bladzijden volgeschreven is, leverden de
ruim 12.000 afbeeldingen toch nog een aantal interessante feiten op over onder andere de
verhouding tussen de nsb en de politie. In dezelfde archiefkast trof ik tevens een schriftje
met pasfoto’s van leden van de politieke dienst en enkele rapportenboeken van de officier
van dienst aan, waarin was bijgehouden wat er tijdens de laatste oorlogsjaren in Rotterdam
gebeurd was.39

Nog een (toevallige) vondst deed ik in het archief van de Historische verzameling politie
Rotterdam-Rijnmond.40 Daar stonden twee archiefdozen, waarvan niemand de inhoud
kende. In de dozen zaten ongeveer 1600 rose en witte kaartjes. Onderzoek wees uit dat dit
het kaartenarchief was van de arbeidscontractanten, waaronder hulpagenten, telefonistes en
bewakers, die tijdens de bezetting voor kortere of langere tijd bij de Rotterdamse politie
gediend hebben. Volgens Manneke zouden alle hulpagenten lid geweest zijn van de nsb. Via
de gegevens van de kaarten en na raadpleging van het zuiveringsarchief bleek dit niet waar te
zijn. Slechts een kleine groep hulpagenten had zich aangesloten bij de nsb. Door de gegevens
van de kaarten lukte het om enkele voormalige arbeidscontractanten op te sporen en met
hen te spreken.

Omdat herinneringen en verhalen na zo’n lange tijd vervaagd en gekleurd zouden zijn,
kan de vraag gesteld worden of gebruik van oral history betrouwbaar is. Blom is van mening
dat mondelinge bronnen, ondanks de bezwaren, na zorgvuldige bestudering als historische
bronnen wel gebruikt kunnen worden. In verband hiermee gaf hij aan een pleidooi te willen
houden voor een onderzoek waarbij geprobeerd moest worden om systematisch personen te
interviewen die geen bijzondere rol in de bezettingstijd hadden gespeeld, waardoor waar-
schijnlijk een aparte bron zou kunnen worden aangeboord.41 Het Oral History Interview
Project, Witnesses, Collaborators and Perpetrators van het United States Holocaust Memorial Museum
en het gebruik van interviews bij documentaires maken duidelijk dat de belangstelling voor
ooggetuigenverslagen vooral de laatste tien jaar is toegenomen en het pleidooi van Blom niet
op zichzelf stond. 

Van de ongeveer honderd politiefunctionarissen die ik vanaf 1996 voor dit onderzoek
benaderde weigerde er slechts één. De overigen vertelden, soms voor het eerst, wat zij tijdens
de oorlogsdagen en bezetting hadden meegemaakt. Naast waardevolle (achtergrond)-
informatie leverden de interviews regelmatig bijzondere foto’s, dagboeken en documenten
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op. In sommige gevallen kon ik de gegevens uit de interviews controleren, omdat er in de
archieven referentiemateriaal voorhanden was. 

Tijdens de interviews waren sommige onderwerpen, zoals de rol van de Rotterdamse
politie bij de jodenvervolging, moeilijk of in het geheel niet bespreekbaar. Na enig aan-
dringen en veel geduld werd het pijnlijke verhaal meestal alsnog verteld. Het kwam steeds
vaker voor dat er ook kinderen of andere familieleden bij het gesprek aanwezig waren, omdat
het voor hen ook de eerste keer was dat ze het weggestopte verhaal te horen kregen. 

Een sprekend voorbeeld is het gesprek met Wouter L. In de knusse huiskamer van een
bejaardenflat ergens in Rotterdam ontmoette ik half oktober 1999 deze oud-collega, die in
mei 1940 als gedemobiliseerd militair bij de Rotterdamse politie was gekomen. Hoewel de
vrouw des huizes bij het gesprek aanwezig was, nam ze er niet aan deel, omdat ze een boek
zat te lezen. Toch zag ze kans om ook het gesprek te volgen, want als haar man met een
nieuw onderwerp begon, keek ze steeds even over de rand van het boek. Deze belangstelling
viel ook de oud-collega op, want toen hij over het ophalen van de joden begon te vertellen,
zei hij tegen zijn vrouw: ‘Luister jij ook maar mee, want wat ik nu vertel heb jij ook nog
nooit gehoord’.42 Hierna vervolgde hij zijn soms emotionele verhaal.
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hoofdstuk  1

het rotterdamse korps 
voor de duitse inval

[…] Einthoven was een van de Nederlandse gezagsdragers die in de
jaren dertig met de nazi’s hadden samengewerkt. Hij maakte gemene
zaak met de Gestapo, waarmee hij in ieder geval de afkeer van ‘linkse
raddraaiers’ deelde, zoals Einthoven zijn politieke tegenstanders
graag omschreef. […] Hij was een uitermate autoritaire man met 
een diepe minachting voor ‘het partijgedoe’ van de parlementaire
democratie. Een dieptepunt vormde zijn relatie met de sociaal-
democratische wethouders in Rotterdam, die hij zag als ‘ondermijners
van het gezag’.[…]

[J. Nijdam, Jan Baars, ofwel hoe een fascistenleider in de Koude Oorlog verzeild
raakte, in: Vijfde Bulletin van de Tweede Wereldoorlog, 31-34, (Soesterberg
2003)]



1.1 politie mikpunt van de volkswoede

‘Het de Vletteroproer’

Onder het zingen van krijgshaftige liederen zoals, ‘wij hebben onze schoenen laten lappen om de
politie dood te trappen’ en ‘weg met de politie, leve De Vletter’ trokken op de avond van zaterdag 31

oktober 1868 grote groepen oproerkraaiers door de stad. Omstreeks 22.30 uur arriveerde een
groep op de Kaasmarkt, waaraan het hoofdbureau van politie en het stadhuis gelegen waren.
Meteen werd met stenen naar het bureau gegooid waardoor drie ruiten sneuvelden. De in
het bureau aanwezige agenten werden de straat opgestuurd en kregen de opdracht om de
oproerkraaiers met getrokken sabel te verjagen. Deze opzet slaagde en om nieuwe
ordeverstoringen te voorkomen werden rondom het bureau en het stadhuis posten geplaatst.

Toen de menigte zich verspreid had en de rust enigszins was wedergekeerd, werden de
posten opgeheven. Dit bleek een onverstandige keuze te zijn, want nadat de groep was
teruggekeerd werd het bureau opnieuw bekogeld. Wederom werden de opstandige burgers
door de politie verjaagd, waarna de posten bezet werden. Snel werd duidelijk dat de
maatregelen niet afdoende waren, want de groep keerde voor de derde keer terug naar de
Kaasmarkt, waar direct de op straat geposteerde agenten werden aangevallen. Terwijl de
stenenregen steeds heviger werd, gingen sommige mannen agenten te lijf met stokken,
waarop messen gebonden waren. Al snel moesten enkele agenten gewond naar het bureau
worden afgevoerd. Hoewel de overgebleven agenten een verbeten strijd voerden, werd na
een half uur duidelijk dat op deze manier de orde niet hersteld kon worden. Daarom kregen
ze het bevel om terug te keren naar het bureau. Voor de razende menigte betekende dit een
overwinning, waarna direct een aanval op het bureau werd ingezet. Gewapend met stokken,
stenen en ijzeren palen van de straatverlichting, die uit de grond getrokken waren, werden
de luiken en ramen vernield. Ook de toegangsdeur werd met grof geweld opengebroken,
waardoor de benedenverdieping bezet werd en de agenten op de bovenetages dekking
moesten zoeken. Om verder binnendringen van kwaadwillende burgers te voorkomen
kregen agenten van hoofdcommissaris, mr. C. Cardinaal, opdracht zich naar de zolder van
het bureau te begeven en vandaar de personen, die het bureau wilden binnendringen, met
potten, flessen en kruiken te bekogelen. Enkele agenten klommen op het dak en gebruikten
dakpannen en stenen als projectielen. De situatie werd kritiek toen gordijnen en papieren op
de benedenverdieping in brand werden gestoken, met als doel de in het bureau aanwezige
agenten te dwingen om naar beneden te komen. In het naastgelegen stadhuis was hetzelfde
gebeurd. Ook daar waren de ruiten ingegooid en werd brand gesticht. Om het vege lijf te
redden werd door de hoofdcommissaris besloten de indringers met getrokken sabel te
verjagen. Inmiddels was de agent die met de bewaking van het stadhuis belast was, begonnen
met het luiden van de brandklok, waardoor agenten van een nabijgelegen bureau gealarmeerd
werden en hun collega’s te hulp schoten. Met elkaar lukte het om de verzetsplegers van de
Kaasmarkt te verdrijven. Ondertussen waren de brandjes in het hoofdbureau en stadhuis
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geblust. Vervolgens werd getracht om ook in de overige straten de orde te herstellen.
Ondanks het feit dat enkele inspecteurs van vuurwapens voorzien waren, hadden de

meeste agenten alleen de beschikking over een sabel, waarmee zij de stenengooiende
raddraaiers niet op afstand konden houden. Daarom kregen de agenten toestemming om de
op de Kaasmarkt achtergelaten stenen terug te gooien. Zodoende bleven beide partijen op
‘steenworp’ van elkaar verwijderd. Omstreeks 04.00 uur was de groep behoorlijk uitgedund,
zodat de orde snel hersteld was. Nadat de rust enigszins was teruggekeerd, kon begonnen
worden met het opnemen van de schade. Vanwege achtergelaten stokken, hoeden en petten,
opengebroken straten en beschadigde panden leek de Kaasmarkt op een slagveld. Ongeveer
achttien agenten waren door stenen, messen en andere scherpe voorwerpen gewond geraakt,
terwijl één agent een schotwond had opgelopen.1

Na een door de hoofdcommissaris ingesteld onderzoek bleek dat ook andere bureaus waren
aangevallen. Commissaris C. van der Maaren van het eerste kwartier had al een aantal dagen
te maken gehad met onrustige groepen, die in optocht door de stad getrokken waren.
Hierdoor had hij, afgezien van extra surveillanceronden, in het bureau de beschikking over
zestig agenten. Op de bewuste zaterdagavond had een inspecteur van zijn bureau zich tussen
het volk opgehouden en gehoord dat het bureau aan de Grote Paauwensteeg eveneens
bestormd zou worden. Toen dit daadwerkelijk gebeurde trad de commissaris met zijn
personeel hard op. Hij sloot de groep in en kon tot 03.30 uur standhouden, waarna de groep
zich verspreidde. Hiermee werd voorkomen dat het bureau beschadigd werd. Wel liepen
twee inspecteurs en vijf agenten verwondingen op.

Ook de beide bureaus van de buitenkwartieren waren één of meerdere keren aangevallen.
Het aanwezige personeel had met succes deze aanvallen afgeslagen, waarna de verzetsplegers
naar de binnenstad getrokken waren.

Omdat rond middernacht bleek dat de politie niet was opgewassen tegen al het geweld
werd een noodkreet naar Den Haag gezonden. Kort daarop werd een tweede bericht
verzonden waarin was opgenomen dat de politie de zaak niet onder controle had en
burgemeester J. van Vollenhoven in het stadhuis zat opgesloten.2 Direct werd een eskadron
huzaren naar Rotterdam gezonden, dat omstreeks 04.30 uur de stad binnentrok. Een uur
later arriveerde nog een eskadron. Hiermee was de ‘belegering’ van Rotterdam nog niet
voltooid, want in de loop van de dag kwamen twee bataljons grenadiers in Rotterdam aan.3

De militairen moesten door de stad patrouilleren en kregen de opdracht om samen-
scholingen van meer dan vijf personen uiteen te jagen. Daarnaast werden onder andere voor
het stadhuis en politiebureaus wachtposten geplaatst.4

Om het gezichtsverlies enigszins te beperken werden binnen een paar dagen tijd meer
dan honderd vermeende raddraaiers opgepakt. Onder hen bevond zich ook J. de Vletter. 
Hij werd op zondagmiddag door commissaris J. Engelvaart van het iiie kwartier en enkele
agenten in zijn woning gearresteerd. Omdat men bang was dat deze aanhouding zou leiden
tot nieuwe ongeregeldheden werd de politie vergezeld van een detachement grenadiers en
een afdeling huzaren.5 Hoewel De Vletter zelf niet aan de rellen had meegedaan, werd hij
toch met zoveel machtsvertoon aangehouden, omdat hij werd beschouwd als hoofdschuldige.
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De Vletter was namelijk vanaf het voorjaar van 1868 regelmatig betrokken geweest bij inci-
denten tussen de burgerij en politie. Vaak was hij zelf de veroorzaker van deze incidenten.

Oorzaken van de volkswoede

De Vletter had ooit zijn geld verdiend als onderwijzer en was zelfs directeur van de school
voor haveloze kinderen geweest. Na een meningsverschil met het bestuur nam hij ontslag en
verdiende enige tijd zijn geld in de tabakshandel. Nadat hij voor een kennis succesvol was
opgetreden als zaakwaarnemer vestigde hij zich als praktizijn.6 Tegen meningsverschillen
tussen mindervermogenden, politie en justitie gebruikte De Vletter ook het Rotterdamsch
Weekblad, omdat hij voor dit blad als redacteur werkzaam was.7 In zijn artikelen ageerde hij
fel tegen het beleid van het Rotterdamse gemeentebestuur en de politie.

In de zomer van 1868 namen de klachten over het naakt zwemmen in openbare wateren
toe. De politie kreeg opdracht om tegen dit onzedelijk gedrag op te treden. De Vletter, die
zelf graag zwom, liep geregeld langs de waterkant en spoorde jongens aan om te gaan
zwemmen. Toen surveillerende agenten een aantal jongens verboden hadden te gaan
zwemmen, bemoeide De Vletter zich met het gesprek en zei tegen de jongens dat ze wel
mochten zwemmen. De agenten kregen te horen dat zij hun boekje te buiten waren gegaan
en dropen hierna af. De Vletter had zijn eerste overwinning binnengehaald. De gemeente
kwam met maatregelen en legde het zwemmen in openbare wateren aan banden. Via een
verordening werden bepaalde gebieden aangewezen, waaronder een gedeelte van de Maas,
waar wel ‘gekleed’ gezwommen mocht worden. De Vletter hield zich bewust niet aan de
regels en werd dan ook prompt verbaliseerd ‘wegens het kwetsen der eerbaarheid door te
zwemmen zonder zwembroek.’ Enige tijd later werd hij voor deze zaak gedagvaard. Omdat
de belangstelling bijzonder groot was, zat de publieke tribune snel vol, waardoor degenen die
niet naar binnen konden de beslissing van de rechter buiten moesten afwachten. De Vletter,
die zichzelf verdedigde, werd vrijgesproken. Hierdoor steeg hij in aanzien, terwijl het
weinige respect voor de politie verdween.

Nadat de groenteboeren korte tijd later via het gemeentebestuur te horen hadden
gekregen dat ze hun groenten niet meer op hun vertrouwde plaatsen mochten lossen, werd
direct de hulp van De Vletter ingeroepen. Naar aanleiding van het politieoptreden plaatste
hij een artikel in de nrc waarin hij de willekeurige handelingen van de politie laakte en haar
aanraadde, in het belang van de orde en het recht, de handel niet te benadelen. Hij noemde
het optreden van de politie onrechtmatige bullebakkerij.8 De gedeeltelijke ontlading begon
enkele dagen voor de grote uitbarsting. Leerlingen van de tekenacademie gingen ’s avonds na
de lessen in optocht de straat op en trokken provocerend door de ‘wijk van plezier.’
Aangezien de bewoners van deze buurt zich hiertegen verweerden moest de politie de orde
herstellen, maar kon niet voorkomen dat de groep iedere avond groter en gewelddadiger
werd.9 Op de bewuste zaterdagavond en daaropvolgende nacht barstte de bom. De politie
werd mikpunt van de volkswoede. De aanvallen waren massaler en omdat meerdere groepen

25



actief waren, was het voor de politie bijna onmogelijk om de rust te herstellen. Mede door de
aanwezigheid van de naar Rotterdam gezonden militairen bleef het de dagen na de
uitbarsting rustig, waardoor de militaire bijstand na verloop van tijd kon worden afgebouwd.
Omdat het gemeentebestuur in de toekomst toch militairen achter de hand wilde hebben
bleef een bataljon grenadiers in Rotterdam achter. Later werd dit bataljon vervangen door
een divisie van het Korps Mariniers, dat permanent in Rotterdam gestationeerd werd.10

Van alle aangehouden verdachten werd De Vletter het zwaarst gestraft. Hij werd
veroordeeld tot tien jaar tuchthuisstraf. Volgens sommigen was dit vonnis buitensporig en
bedoeld als wraak en een vorm van klassenjustitie. Men was van mening dat niet De Vletter
hoofdschuldige was, maar de politie zelf.11

De onvrede over het politieoptreden was ontstaan na de reorganisatie van 1866. Deze
reorganisatie was bedoeld om structuur te brengen in de verouderde en slecht functionerende
politieorganisatie, die al vanaf de onafhankelijkheid van 1813 bestond. De Franse overheerser
had tijdens zijn bewind het politiewezen grondig veranderd, waardoor de politie vooral een
staatsaangelegenheid geworden was. Toen de Fransen vertrokken waren, werd de oude
organisatievorm in ere hersteld en het toezicht op de politie grotendeels teruggegeven aan de
gemeente. Hierdoor ging de uniformiteit verloren, omdat in de ongeveer elfhonderd
gemeenten, die Nederland destijds telde, de politie anders werd ingericht.

Op het platteland was het weer anders geregeld, daar werd de politietaak onder andere
uitgeoefend door de in 1814 door Koning Willem i opgerichte Koninklijke Marechaussee en
daarmee kregen de Nederlanden hun eerste rijkspolitiekorps. Evenals de Gendarmerie
tijdens de Franse bezetting, was de Marechaussee een op militaire leest geschoeid
politiekorps. In het begin deed zij alleen nog dienst in het zuiden des lands. Later kregen
meer plattelandsgemeenten, ook boven de grote rivieren, een eigen marechausseekazerne.12

Doordat de marechaussees gekazerneerd waren, konden zij daadkrachtiger optreden dan
de gemeenteveldwachter, die als individu temidden van de bevolking woonde. Dit laatste
had overigens als voordeel dat zo’n koddebeier, zoals de gemeenteveldwachter in de
volksmond genoemd werd, de inwoners van zijn dorp kende. Een gemeenteveldwachter was
in zijn optreden gebonden aan de gemeentegrenzen, terwijl de Marechaussee overal  binnen
Nederland kon optreden.13

Rotterdam kreeg na het vertrek van de Fransen een eigen politiekorps. In het begin
stelde dit weinig voor, maar toen in 1823 een reglement voor de politie werd opgesteld
veranderde dit. De stad werd verdeeld in twee wijken (kwartieren) en in beide wijken werd
een commissaris aangesteld. Voor de daadwerkelijke uitoefening van de politietaak kreeg
elke commissaris de beschikking over acht agenten.14 Deze agenten deden alleen overdag
dienst, omdat na het vertrek van de Fransen de klapwacht weer in ere hersteld was.
Aangezien deze ordehandhavers naast hun nachtelijke taak overdag een beroep uitoefenden
is het niet verwonderlijk dat zij niet aan de verwachtingen voldeden.15

In 1846 werd de sterkte van het korps aanzienlijk uitgebreid. Voor de dagdienst waren
twintig agenten eerste klas en dertig agenten tweede klas beschikbaar. Vanwege de hoge
kosten konden de nachtelijke wakers niet in het korps worden opgenomen. De enige
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verandering was, dat de 198 nachtwakers de rang van agent derde klas kregen. Hiervan
moesten er elke nacht zestig à zeventig de straat op.16

Het jaar 1848 stond in het teken van de herziening van de Grondwet en de slechte sociale
omstandigheden. In Amsterdam had de politie nog moeten optreden tegen ontevreden
arbeiders, die onder andere streden voor betere werkomstandigheden. De stad werd zelfs
enige tijd in staat van beleg gebracht.17

In Rotterdam was het daarentegen rustig gebleven. Twee jaar later trad ten gevolge van
de Industriële Revolutie een langzaam herstel in, waarvan een stad als Rotterdam
profiteerde.18 Gebleken was dat ook het Nederlandse politiebestel aan een grondige
herziening toe was. De Gemeentewet van 1851 moest hiervoor zorgen. Eén van de
onderwerpen was het verbeteren van de rijkspolitiezorg. Eerst werd nog overwogen om, in
plaats van een nieuw korps op te richten, de Marechaussee over het gehele land uit te
breiden. Maar de kosten, die hiermee gemoeid waren, bleken te hoog te zijn en bovendien
had een burgerlijke rijkspolitie de voorkeur boven de op militaire leest geschoeide
Marechaussee. Dat leidde in 1858 tot de oprichting van de Rijksveldwacht.19

Tengevolge van de Gemeentewet werd de titel directeur van politie veranderd in hoofd-
commissaris. Verder had de wet nauwelijks gevolgen voor de gemeentelijke politie-
organisatie. Op stedelijk bestuursniveau werden wel veranderingen aangebracht. De burge-
meester werd hoofd van de politie en was daardoor, voor wat betreft de openbare orde niet
meer afhankelijk van de gemeenteraad.20

In het voorjaar van 1866 bleek dat de Rotterdamse gemeenteraad op het terrein van de
organisatie en de omvang van de politie nog steeds een belangrijke rol speelde. Nadat ’s nacht
het aantal inbraken toegenomen was, stelde de gemeenteraad vragen. Hoofdcommissaris
A.J.C. Janssens moest bekennen dat de nachtwacht niet meer voldeed aan de eisen van de tijd
en dat er nachten waren waarin maar de helft van het aantal nachtwachten in dienst ver-
schenen was. Hierop beschuldigde de raad burgemeester J.C. Hoffman en de hoofd-
commissaris van wanbeheer, waarna beiden nog hetzelfde jaar, zogenaamd om gezondheids-
redenen, ontslag namen. De nieuwe hoofdcommissaris, Cardinaal, stelde een reorganisatie-
plan op dat na goedkeuring werd doorgevoerd.21 In plaats van in twee kwartieren werd de
stad verdeeld in vier kwartieren. De beide binnenkwartieren bestonden uit het eerste
kwartier, met een commissariaat in het bureau Grote Paauwensteeg en het tweede kwartier,
waarvan het commissariaat was ondergebracht in het hoofdbureau aan de Kaasmarkt. 
De buitenkwartieren, het derde en vierde kwartier, kregen commissariaten in gebouwen aan
de Goudseweg en Schiedamsesingel.22

Het opheffen van de nachtwacht was een van de belangrijkste maatregelen. Omdat
Amsterdam en Den Haag pas in 1881 en 1888 overgingen tot liquidatie van het nachtwacht-
wezen, was niet bekend wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Omdat de nachtelijke orde-
handhavers wegvielen moest de sterkte van het korps met een paar honderd agenten worden
uitgebreid. Om de vastgestelde sterkte zo snel mogelijk te bereiken, werd direct begonnen
met het werven van nieuw personeel. Vanwege de versnelde procedure was er nauwelijks
sprake van een zorgvuldige keuze. Daarbij kwam nog dat veel nieuwe politieagenten buiten
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Rotterdam geworven waren. Van deze groep kon niet verwacht worden dat zij van de zeden
en gewoonten van de Rotterdamse bevolking op de hoogte waren. In de media werd de
reorganisatie fel bekritiseerd. Volgens een artikel in het Volksdagblad was de politie van
Rotterdam nog nooit zo in minachting en zo weinig geëerd geweest als na de reorganisatie.
In plaats van hongerlijdende ingezetenen of brave huisvaders tegen een behoorlijk salaris aan
te stellen had men een rommeltje uit alle mogelijke windstreken aangenomen.

De hoofdcommissaris kwam met een reactie. Via een ingezonden stuk beloofde hij
beterschap en gaf de verzekering dat, wat de houding van de politie tegen het publiek betrof,
er door verschillende hoofden steeds getracht zou worden, zo mogelijk, iedere willekeurige
handeling van politiebeambten te voorkomen. Een gedeelte van de bevolking, aangespoord
door De Vletter, pikte het niet en kwam in opstand.

Na bestudering van de feiten concludeerde H. de Jong dat de handelingen en het
optreden van één man het volk soms tot ongehoorde daden kon opzwepen en dat alleen een
politiekorps dat de volkspsyche begrijpt en aan hoge morele eisen voldoet, haar taak naar
behoren kan vervullen. Daarbij moest volgens hem in ogenschouw genomen worden, dat de
overheid, die het politiekorps als instrument gebruikte, zelf haar taak begreep, terwijl in
tijden van spanning een doelbewust en krachtig optreden van een, naar de eisen van de tijd
ingericht politiekorps, nodig was. Het optreden van De Vletter had aangetoond dat de politie
absoluut niet berekend was op het keren van een volkswoede. Het politiekorps van 1868 was
een eenvoudig korps gemeentelijke ordebewaarders, maar geen instituut tot algemene hand-
having van het gezag.23

In 1869 leek het er nog op dat de klachten vanuit de burgerij over het geforceerde
aannamebeleid bij de politie gegrond waren, want de korpssterkte werd teruggebracht tot 226

man.24 Deze inkrimping kon tot stand gebracht worden, omdat men nog bij eventuele
ordeverstoring een beroep kon doen op de mariniers. Toen in 1869 tijdens de kermisdagen
een herhaling van de ongeregeldheden van het jaar daarvoor dreigde, werd dan ook direct
bijstand ingeroepen van de mariniers en een eskadron huzaren. Hierdoor konden kleine
opstootjes in de kiem gesmoord worden.25

De hoge kosten, die de reorganisatie met zich meebracht en verandering van het politie-
optreden waren niet de enige oorzaken voor irritatie en wrijving bij de bevolking. Ook de
worsteling van de oude naar de nieuwe tijd was hier debet aan, want het oude en gemoede-
lijke moest plaatsmaken voor modernere opvattingen.26

1.2 van handelsstad naar havenstad

Om van Rotterdam een moderne handelsstad te maken was verbetering van de bereikbaarheid
belangrijk, want voordat de Nieuwe Waterweg als directe scheepvaartverbinding gegraven
werd, duurde de reis van Rotterdam naar zee soms vijf tot acht etmalen. Hierdoor werd de
uitbreiding van de stad belemmerd, zodat Rotterdam lange tijd gekarakteriseerd werd als een
rustige, middelgrote stad, die nog grotendeels de bekende driehoeksvorm behouden had en
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waar kleinschalige bedrijvigheid de boventoon voerde.27 Het gevolg was dat de stad eind 1867

‘slechts’ 117.133 inwoners telde. Het merendeel woonde in de stad, want hoewel Feijenoord
reeds tot Rotterdam behoorde, was de bebouwing aan de linker Maasoever vanwege het
ontbreken van een brugverbinding beperkt gebleven, terwijl de randgemeenten Kralingen,
Delfshaven en Charlois nog niet geannexeerd waren.28 Na de voltooiing van de Nieuwe
Waterweg in 1872, begon Rotterdam uit te groeien tot een wereldhaven.29 Omdat hierdoor
het aantal schepen dat Rotterdam aandeed fors toenam, was de aanleg van nieuwe havens
noodzakelijk. Daarom werden tussen 1890 en 1910 de Rijnhaven, Parkhaven, St. Jobshaven,
Schiehaven, Tweede Katendrechtse haven, Maashaven, Persoonshaven, Nassauhaven en een
deel van de Waalhaven gegraven.30 Deze uitbreiding zorgde ervoor dat de vraag naar
arbeidskrachten steeg. Door de landbouwcrisis van 1878-1895 kwamen veel boeren naar
Rotterdam.31 De nieuwkomers werden ondergebracht in snel gebouwde en goedkope
woningen, waardoor nieuwe arbeiderswijken ontstonden. Tussen 1879 en 1895 groeide de
bevolking van 147.082 naar 260.786. Uitbreiding van de stad vond eveneens plaats door
annexatie van Delfshaven (1886), Kralingen en Charlois (1895).32

Meegroeien met de uitbreiding

Het stadsbestuur was hoofdzakelijk bezig met de snelle uitbreiding van haven en stad,
waardoor aan de verbetering van de sociale omstandigheden nauwelijks aandacht besteed
werd. De massale havenstaking van eind september 1889 kwam dan ook voor het bestuur, 
de werkgevers en politie als een totale verrassing. Tienduizenden arbeiders hadden het werk
neergelegd. Nadat al na één week de eisen van de stakers door de werkgevers waren
ingewilligd ging iedereen weer aan het werk.33 Ondertussen was de sterkte van de Rotter-
damse politie verschillende keren uitgebreid. Eind 1891 was het korps gegroeid tot 547

personeelsleden, waarvan er driehonderdvijftig de rang van agent derde klas hadden. Om de
gebrekkige kennis enigszins op peil te brengen, kregen de agenten vanaf 1883 twee uur les
van een inspecteur eerste klas. Voor het opsporen van misdrijven en toezicht op ontslagen
gevangenen werd een bescheiden justitiële dienst opgericht en hoewel de vier commissariaten
daarnaast de beschikking hadden gekregen over een telefoontoestel, was er door de ont-
wikkeling van de haven en de stad behoefte aan een nog modernere en slagvaardige politie-
organisatie, die de stijgende criminaliteit te lijf kon gaan.34

In deze behoefte werd voorzien nadat W. Voormolen in 1893 tot hoofdcommissaris
benoemd was. In tegenstelling tot zijn voorgangers had hij geen juridische achtergrond, maar
een militaire. Voormolen ging direct voortvarend aan het werk. Het uitvoerige reorganisatie-
voorstel dat door hem in 1895 werd ingediend was niet alleen gebaseerd op zijn eigen
opvattingen. In 1894 had hij namelijk de politiekorpsen van Parijs, Nantes, Bordeaux,
Berlijn, Hamburg, Bremen, Antwerpen, Liverpool en Londen bezocht.35 Ondanks de hoge
kosten werd het voorstel door de gemeenteraad goedgekeurd, waarna het Rotterdamse korps
in een snel tempo omgevormd werd tot een toonaangevende organisatie. De veranderingen
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hadden vooral betrekking op deconcentratie, mobiliteit, specialisatie en sociale omstandigheden.
Omdat Rotterdam bleef groeien was het van belang om het politietoezicht evenredig over

de stad en de buitenwijken te verdelen. Daarom werden de vier afdelingen opgesplitst in
onderafdelingen en posten. Door deze decentralisatie steeg het aantal bureaus en posthuizen
van vijf naar 32. Het gevolg was dat mobiliteit zowel op het land als op het water steeds
belangrijker werd.36 Tijdens de eerste havenstaking was gebleken dat het politietoezicht in
de haven zeer gebrekkig was. Daarom had Voormolen de oprichting van een politiedienst te
water in zijn voorstel opgenomen. Het merendeel van de twaalf personeelsleden, waaruit de
Rivierpolitie na de oprichting in 1895 bestond, hield aanvankelijk vanaf de kaden de haven in
de gaten. Vanwege uitbreiding van de haven kreeg de Rivierpolitie na een aantal jaren de
beschikking over varend materieel.37 Hoewel de gemeenteraad de oprichting van een
Bereden Brigade eveneens had goedgekeurd duurde het tot juli 1897 voordat het Rotterdamse
korps daadwerkelijk over een bereden afdeling kon beschikken. Om de klagende burgers in
de buitenwijken tegemoet te treden had men één jaar daarvoor alvast een tijdelijke brigade
geformeerd.38 Rotterdam lag hiermee voor op de andere grote korpsen, want in Amsterdam
werd begin 1900 een Bereden Brigade geformeerd, terwijl Den Haag pas in 1914 kon
beschikken over een bereden afdeling.39 Een derde specialistische afdeling, die naar
aanleiding van de reorganisatie ontstond, was de Recherche. Vooral omdat een stad als
Rotterdam aantrekkelijk was voor allerlei duistere figuren, was deze dienst gewenst. Voor het
vergaren van kennis over de nieuwste opsporingstechnieken vertrok Voormolen naar New
York. Mede hierdoor was Rotterdam het eerste korps waar begonnen werd met het
aanleggen van een dactyloscopische verzameling. De reorganisatie had verder tot gevolg dat
het korps met honderdzestig personeelsleden werd uitgebreid.40

Op het gebied van de sociale voorzieningen en opleiding was landelijk al enige
vooruitgang geboekt. In 1887 werd in Amsterdam de Algemene Nederlandsche Politiebond
(anpb) opgericht. Deze vakorganisatie maakte zich vooral sterk voor een betere opleiding,
maar deed weinig aan de verbetering van de sociale omstandigheden. Door dit beleid, beter
gezegd, gebrek aan beleid, werden in een aantal steden afzonderlijke politiebonden
opgericht. Politieambtenaren waren dan ook vaak lid van meerdere bonden. Bij de anpb kon
een erkend politiediploma behaald worden, terwijl de plaatselijke politiebond opkwam voor
betere arbeidsvoorwaarden.41 Rotterdam bleef niet achter, want daar werd de
agentenvereniging ‘Hermandad’ opgericht. Deze vereniging hield zich onder andere bezig
met de organisatie van een levensverzekeringsfonds, toneelclub en muziekvereniging.
Voormolen had zelf al enkele veranderingen in het personeelsbeleid aangebracht. Zo had hij
de diensttijd ingekort en ervoor gezorgd dat nieuwe agenten na hun indiensttreding een
opleiding van drie maanden moesten volgen.42

Dat Voormolen met zijn reorganisatie baanbrekend werk had verricht, bleek uit het feit
dat hij van de minister van Justitie het verzoek kreeg om ook het Amsterdamse korps op
soortgelijke wijze te reorganiseren. Voormolen bedankte voor de eer, omdat hij de resultaten
van de veranderingen in Rotterdam wilde volgen.43 Vanwege de aanpassingen had het
Rotterdamse korps op veel gebieden een vooraanstaande plaats ingenomen en was daardoor
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in binnen- en buitenland op de kaart gezet. Deze werkzaamheden hadden echter veel van
Voormolen gevergd. Op grond van langdurige ziekte werd aan hem op 1 januari 1908 eervol
ontslag verleend. Ruim een jaar later overleed hij. Voormolen werd opgevolgd door Th.M.
Roest van Limburg. De ambtsperiode van Roest van Limburg werd een vrij onbewogen
tijdperk in de stedelijke politiehistorie genoemd.44 Desondanks begon Roest van Limburg
direct met het verbeteren en uitbreiden van de bewapening. Allereerst kreeg het personeel,
naast de vertrouwde hartsvanger, de beschikking over een wapenstok. Daarna werden
medewerkers van een aantal specialistische afdelingen, zoals de Recherche, Rivierpolitie en
Bereden Brigade voorzien van een revolver. Geleidelijk aan zou ook de rest van het korps van
een vuurwapen voorzien worden.45

Het gewijzigde wapenbeleid had onder andere te maken met de ‘Elevatorstaking’ van
1907. Bootwerkers waren in staking gegaan, omdat zij bang waren dat door de invoering van
drijvende graanelevators hun baan op de tocht kwam te staan. Om het werk toch gedaan te
krijgen, werden vanuit het hele land werkwilligen aangenomen. Regelmatig moest de politie
de werkwilligen beschermen tegen boze stakers. Aan boord van de ‘Hillhouse’ liep het
conflict volledig uit de hand. Nadat dit schip door een drijvende elevator gelost was, moesten
werkwilligen de overgebleven lading met de hand lossen. Om de arbeiders bij deze
werkzaamheden te beschermen waren 24 agenten, één inspecteur en één commissaris aan
boord. Zij konden niet voorkomen dat het schip geënterd werd en stakers aan boord
kwamen. In verband met de gebrekkige bewapening was de politie niet in staat de orde te
herstellen en vluchtte van boord. Door zestig agenten en dertig mariniers werd het schip
later schoongeveegd.46

In verband met de onrust in de haven was Roest van Limburg van mening dat
Rotterdam, evenals de havensteden Amsterdam, Hamburg, Bremen en Antwerpen de
beschikking moest krijgen over een garnizoen. Meerdere verzoeken hiertoe werden door de
regering afgewezen.47 Als tegemoetkoming mocht het korps in 1911 24 m’95 karabijnen
aanschaffen. De karabijnen werden verstrekt aan agenten die in militaire dienst waren
geweest. Deze agenten, later karabiniers genoemd, werden datzelfde jaar ingezet bij een
staking in de haven. Ze werden door de Rivierpolitie ter bewaking op de op stoom liggende
schepen geplaatst. De karabiniers vormden geen speciale eenheid. Ze waren over de
verschillende afdelingen verdeeld en deden daar in normale tijden de gewone straatdienst.
Alleen wanneer het nodig was werden ze als karabinier opgeroepen.48

Omdat Rotterdam naast werkstad vooral ook een woonstad wilde worden, moesten
nieuwe arbeiderswijken gebouwd worden, die steeds verder van de oorspronkelijke
stadsgrenzen kwamen te liggen. In deze wijken was eveneens politietoezicht nodig,
waardoor de mobiliteit wederom verhoogd moest worden. Om dit doel te bereiken werd de
Rijwielbrigade opgericht.

Uitbreiding van de stad vond ook nog steeds plaats door annexatie van omliggende
gebieden. Met ingang van 1 januari 1914 werd het grondgebied van Rotterdam groter, omdat
Hoek van Holland en het buurtschap Poortershaven door de gemeente Rotterdam
geannexeerd werden. Daarvoor behoorden zij bij de gemeente ’s-Gravenzande. De politie-
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dienst werd waargenomen door een gemeenteveldwachter uit ’s-Gravenzande, die in Hoek
van Holland gestationeerd werd. Bij de overgang veranderde zijn rang in die van agent derde
klas. Na een maand werden vanuit Rotterdam twee agenten tweede klas in Hoek van
Holland geplaatst. Hun voorganger kreeg toen een aanstelling als gemeentebode. Als chef
van politie werd een burger aangesteld in de rang van ‘commissaris van Rotterdam te Hoek
van Holland.’ Dit was C.F. Jas, die voordien burgemeester van Nieuwe Schans was geweest.
Jas was voor bestuurszaken alleen verantwoording schuldig aan de burgemeester van
Rotterdam en voor wat politieaangelegenheden betreft, aan de Rotterdamse korpschef. Kort
na de annexatie besloot de Rotterdamse gemeenteraad van Hoek van Holland een moderne
badplaats te maken. Jas werd benoemd tot voorzitter van een commissie, die deze plannen
moest realiseren. Een sindsdien sterk verbeterde infrastructuur zorgde ervoor dat de
Rotterdamse bevolking op diverse manieren het strand kon bereiken, zodat het – vooral in de
zomermaanden – drukker werd. Het Rotterdamse korps leverde in deze periode de ‘zomer-
agenten’. Die reisden iedere dag met de trein vanuit Rotterdam naar Hoek van Holland om
op het strand en in de duinen toezicht te houden. De politie regelde ook het straatgewijs
opstellen van tenten op het strand en verkocht de daarvoor benodigde vergunningen. 
Op drukke zomerdagen kwam het voor dat er zes á zevenhonderd tenten op het strand
stonden.49

Eerste Wereldoorlog

Nadat in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken kwam er een einde aan de
relatieve rust. Begin 1914 was Roest van Limburg als hoofdcommissaris naar Amsterdam
vertrokken. Zijn opvolger werd A.H. Sirks, die daarvoor als adjunct-havenmeester werkzaam
was geweest. Omdat Sirks tevens in Rotterdam geboren was en daardoor de haven en de stad
goed kende, verwachtte men van hem dat hij het korps op moderne wijze zou uitbouwen.
Sirks kon niet aan deze verwachtingen voldoen, omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Hoewel Nederland neutraal bleef werd een aantal Rotterdamse agenten en inspecteurs
gemobiliseerd. Het personeelstekort dat hierdoor ontstond, werd opgelost door de
oprichting van een vrijwillige politie.50 Medio augustus 1914 hadden zich al achthonderd
mannen hiervoor aangemeld. De vrijwilligers werden ingedeeld in 25 secties. Elke sectie
bestond uit zes patrouilles en elke patrouille bestond weer uit één chef en vijf manschappen. 
Vanwege de economische achteruitgang moest de politie regelmatig optreden tegen
ontevreden burgers. In juni 1916 werden in verband met de hoge prijzen door de federatie
‘Rotterdam’ van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap) en de Rotterdamse
Bestuurdersbond betogingen georganiseerd. Vier dagen lang moest de politie in actie komen.
Tijdens de relletjes werd een groot aantal winkelruiten vernield.

Nadat in april 1918 het broodrantsoen verlaagd was, begonnen de zogenaamde brood-
relletjes. Bakkerswinkels werden geplunderd en bakkerswagens werden omgeworpen en
leeggestolen. Aangezien de ongeregeldheden grote vormen begonnen aan te nemen werden
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militairen naar de stad gedirigeerd, die de politie moesten helpen met het herstellen van de
orde. Na een week was men hierin geslaagd, waarna de militairen konden terugkeren naar
hun legerplaatsen.51 De slechte voedselpositie en de daaraan gelieerde werkloosheid had 
voor een groot deel te maken met de blokkades van de havens.52 Hierdoor was in 1917 het
aantal binnengekomen schepen in vergelijking met 1913 met ongeveer zeventig procent ver-
minderd.53

Volgens de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 was de steun voor het
socialisme in Rotterdam gegroeid. De voorman van de sdap, P.J. Troelstra, was ervan
overtuigd dat Nederland, evenals Rusland en Duitsland, rijp was voor een revolutie. Op 11

november 1918 hield Troelstra een toespraak in Rotterdam, waarin hij opriep tot een niet-
bloedige revolutie.54 Een sterke troepenmacht en de pas opgerichte Vrijwillige Landstorm en
Burgerwacht versterkten de politie.55 Op 16 november waren ongeveer vijfduizend
gewapende militairen in Rotterdam gestationeerd. Zij werden onder andere belast met het
bewaken van strategische objecten, zoals het stadhuis, stations, bankgebouwen en bruggen.
Handhaving van de openbare orde zou zelfs, overigens niet formeel, uit handen van de
politie genomen zijn.56

Omdat het revolutionaire vuurtje snel doofde viel het met de binnenlandse onlusten
mee. In de landen waar de revolutie wel had plaatsgevonden, was het voor links
georiënteerde groeperingen onveilig geworden. Nederland werd een van de landen waar
men zich wel veilig voelde. Mede hierdoor en omdat het politieke klimaat voor de Eerste
Wereldoorlog al veranderd was, werden de extremistisch geaarde politieke partijen, zoals de
communistische partij, discreet in het oog gehouden. Dit werd gedaan door het bezoeken van
de vergaderingen van deze partijen. In Rotterdam was rechercheur J. Brouwer hiermee
belast. Nadat hij een vergadering bezocht had, bracht hij rapport uit aan de inspecteur van
dienst, die deze informatie in het dagrapport verwerkte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had
het bestrijden van spionageactiviteiten hoge prioriteit. gs iii (Generale Staf), de Inlichtingen-
dienst van het leger, vroeg daartoe assistentie aan de gemeentepolitiekorpsen. De Rotter-
damse rechercheurs J.H.G. Spillenaar en L. van der Leck werden belast met de contra-
spionage, terwijl Brouwer zijn vaste werkzaamheden behield. Van een Inlichtingendienst bij
de politie was in die jaren nog geen sprake. Op verzoek van Sirks onderhield de chef van de
Rivierpolitie,57 commissaris F. van ’t Sant, de contacten met gs iii. Een voor de hand
liggende keuze, want door zijn functie wist Van ’t Sant wat er in de haven van Rotterdam
gebeurde. Hij bleek trouwens veel gevoel te hebben voor het inlichtingenwerk. Doordat de
Rotterdamse politie zo professioneel te werk ging, zond de Opsporingsdienst van gs iii

enkele inlichtingenofficieren naar Rotterdam om daar een opleiding te volgen.58
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1.3 van oorlog naar crisis

Gevolgen van de oorlog

De Eerste Wereldoorlog had aangetoond dat er nogal wat schortte aan de landelijke
politieorganisatie. De Koninklijke Marechaussee werd tijdens de oorlog grotendeels bij het
gemobiliseerde leger ingezet, om daar de politiedienst te verrichten. De Marechaussee was
per slot van rekening een militair politiekorps. Hierdoor kwamen marechausseebrigades, die
hoofdzakelijk met de burgerpolitiedienst belast waren, in personele problemen. Met name in
het zuiden en oosten van het land waren de sterkten van de Rijksveldwacht en
Gemeentepolitie afgestemd op het aantal inzetbare marechaussees. Nog voor het einde van
de mobilisatie waren grote groepen marechaussees al weer naar hun oorspronkelijke
standplaatsen teruggekeerd. Dat betekende niet dat zij automatisch weer voor de burgerlijke
politiediensten beschikbaar waren. Ook in de kazernes liet het militair gezag hen militaire
diensten verrichten, zij het, dat die ten dele een politioneel karakter hadden. Op hoog niveau
werden inmiddels maatregelen getroffen om te voorkomen dat de Marechaussee bij een
volgende crisis opnieuw het bewakingsgebied zou moeten verlaten. Eén van de belangrijkste
maatregelen was het oprichten van politieafdelingen binnen het leger, die de taak van de
Marechaussee overnamen.59

Hoewel in 1919 aanvankelijk werd overwogen deze militaire politieafdelingen weer op te
heffen, werd van dit voornemen afgezien. In plaats daarvan werd besloten de krijgsmacht uit
te breiden met een Korps Politietroepen. In Rotterdam waren ook militairen van de
Politietroepen gelegerd. Hun kazerne stond aan het Boschpolderplein 35-36 in Delfshaven.
Onderofficieren werden opgeleid in een pand aan de Westersingel. De afdeling Rotterdam
behoorde tot de eerste compagnie. De afdeling was onderverdeeld in de groepen Rotterdam,
Delft, Gorinchem en Dordrecht.60

Na de oorlog was het Rotterdamse korps toe aan veranderingen. Sirks had voor
modernisering en uitbreiding van het korps de nodige plannen gemaakt. Vanwege
versobering van de overheidsuitgaven werden veel van deze plannen tegengehouden.61 Sirks
was daarom van mening dat het weerbaar maken van de politie, zodat zij tegen alle
omstandigheden was opgewassen, in Nederland onbereikbaar was. Volgens hem moest de
politie zich zodoende beperken tot ordehandhaving onder niet al te bijzondere
omstandigheden. Een andere manier van optreden was ook nooit nodig geweest, want bij
stakingen en andere ordeverstoringen had de politie altijd een beroep gedaan op militaire
bijstand.62 Desondanks moest de politieorganisatie meegaan met de tijd. In een havenstad
als Rotterdam nam bijvoorbeeld het gemotoriseerde verkeer sterk toe. Controle en toezicht
op dit snelle verkeer konden niet meer door surveillerende straatagenten te voet worden
uitgeoefend, dus moest de politie voorzien worden van motorvoertuigen. Op 7 juni 1920 was
de oprichting van de Motorcontroledienst een feit. Zij bestond uit drie man. Hiervoor waren
drie Harley Davidsons aangeschaft. Een rijopleiding bestond nog niet, zodat de agenten
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zichzelf de nodige rijvaardigheid moesten bijbrengen. Volgens één van de agenten hadden zij
op het sportterrein Woudestein zolang geoefend tot ze zichzelf in staat achtten met de motor
de straat op te gaan. Al snel zou de naam Motorcontroledienst veranderd worden in
Motorbrigade. Evenals met de oprichting van de Bereden Brigade was Rotterdam hiermee de
andere grote steden voor. Na een ietwat moeilijke start groeide dit onderdeel in de loop der
jaren gestaag. Naast motoren werden er ook personenauto’s aangeschaft.

De brigade controleerde de maximumsnelheid, stuurinrichting en de remmen van
motorvoertuigen en voorts de rijbewijzen van de bestuurders en de naleving van de
Wegenbelastingwet. Daarnaast werd de brigade ingezet bij ongeregeldheden. Deze
ongeregeldheden waren het gevolg van een zeer onrustige tijd, waarmee overigens heel
Europa te maken had. Terwijl het gezag bergafwaarts ging, bleven veranderingen in de
politieorganisatie uit. Een van de weinige veranderingen die wel werden doorgevoerd had

betrekking op het vergaren van informatie.63 Onder
andere vanwege de in 1926 in Nederlands-Indië
uitgebroken ongeregeldheden en de daaruit
voortvloeiende onderzoeken in Nederland, besloot
Sirks tot de oprichting van een Inlichtingendienst (id).
Die begon op 12 september 1927 in alle stilte met haar
werk. Hoofdinspecteur C. Bennekers werd benoemd
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1931. Materieel en personeel van de
Motorbrigade. Het materiaal bestond
uit (motoren): vijf Harley’s en twee
Indians, (auto’s): drie Fords en zes
Renaults. De Renaults zouden spoedig
vervangen worden voor Fords.



tot chef. De dienst werd niet in het hoofdbureau
ondergebracht, maar in het stadhuis. Binnen het korps
stond de id spoedig bekend als ‘de dienst van de heer
Bennekers’.64 Dat deze (politieke) dienst was belast met
het toezicht op en de onderzoeken naar onder andere
revolutionairen, spionage en wapenleveranties, wist

nagenoeg niemand. De taak moest gezien worden als een bedekt toezicht op hen die de
veiligheid van de staat of de openbare orde wilden bedreigen, ongeacht of zij zich daartoe
verenigden in partijen of groepen.65

Aan de vooravond van de crisis was het Rotterdamse politiekorps verdeeld over vijf
afdelingen. Vier afdelingen bevonden zich op de rechter en één op de linker Maasoever. 
De vier afdelingen op de rechter Maasoever waren ieder gesplitst in twee onderafdelingen en
die op de linker Maasoever in drie onderafdelingen. De surveillance was verdeeld over 27

voet- en 31 rijwielwijken, waarvan er zich respectievelijk 24 en 22 op de rechter Maasoever
bevonden. Op 31 december 1930 telde het korps in totaal 1533 personeelsleden.66 Naast de
vaste bezetting was bij alle 11 onderafdelingen een aantal agenten, variërend van 8 tot 59

man, als reserve ingedeeld. Een gedeelte hiervan verrichtte zijn dienst per rijwiel. 67

De reserve was bedoeld om de vacatures en tijdelijke tekorten bij de vaste ploegen van de
posthuizen op te vullen. Naast de surveillance bestonden de werkzaamheden voor een groot
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1935. Personeel van de Bereden- en
Motorbrigade met een van de
dienstkatten op de binnenplaats van
het bureau Duivenvoordestraat voor
de stallen van de Bereden Brigade.



deel uit het bezetten van vaste verkeersposten, die over de gehele stad verspreid lagen en ook,
wanneer nodig, uit intensiever toezicht in bepaalde straten of delen van wijken.

De modernisering en uitbreiding van de specialistische afdelingen had ook niet
stilgestaan. Bij de Bereden Brigade deden in 1930 twee hoofdagenten, tien agenten eerste klas
en 56 agenten tweede klas dienst. Zij hadden de beschikking over 69 gehuurde rijpaarden. De
werkzaamheden van de brigade bestonden uit het controleren van paardenwagens, koetsen
en andere door paarden getrokken voertuigen. Ook het optreden tegen onder meer
dierenkwelling, verkeersovertredingen, niet naleving van de Trekhondenwet en de
Woonwagenwet behoorden tot de taken van de Bereden Brigade. Indien nodig assisteerde de
brigade de politieafdelingen bij stakingen, relletjes, begeleiden van optochten en verder deed
zij dienst op de wekelijkse veemarkt.68

De vloot van de Rivierpolitie was aanzienlijk uitgebreid en bestond sinds 1930 uit twee
stoomboten, drie motorboten en een ambulanceboot. De dienst hield dag en nacht toezicht
op de rivier en in de havens. Evenals de ‘gewone’ politieafdelingen had de Rivierpolitie vanaf
1926 een eigen Justitiële Dienst (Recherche). Handhaving van de Vreemdelingenwet was één
van de taken van de Rivierpolitie. Zij controleerde de paspoorten van de aankomende en
vertrekkende personen op schepen en vliegtuigen (de Rivierpolitie had namelijk ook een
posthuis op het vliegveld Waalhaven). Handhaving van de Opiumwet en toezicht op de
Chinezen waren taken waarmee de Rivierpolitie eveneens belast werd.69

Met de Chinezen kregen overigens ook andere takken van dienst en afdelingen te
maken. Omdat Chinezen sinds 1918 niet meer in Engelse havens mochten inschepen,
kwamen velen van hen naar Rotterdam, waardoor de Chinese kolonie op Katendrecht
uitgroeide tot de grootste van Nederland. Nadat de Amerikaanse aandelenbeurs in 1929 was
ingestort steeg het aantal Chinezen in twee jaar tijd van vijfhonderd naar dertienhonderd.70

Vanwege de werkloosheid bracht een groot gedeelte van hen de dag door met gokken en
opiumschuiven. Behalve opium, smokkelden ze vuurwapens en communistische pamfletten
het land binnen. Ertegen optreden was niet eenvoudig, omdat ze vaak van naam wisselden,
terwijl het daarnaast bijna onmogelijk was om in het gesloten Chinese milieu binnen te
dringen. Dankzij de hulp van een Leidse student, die een aanplakbiljet met daarop
gedragsregels in het Chinees opstelde en voorts door de invoering van pasjes, voorzien van
een vingerafdruk, kreeg de politie uiteindelijk iets meer grip op deze bevolkingsgroep.71

Rotterdam had ook een eigen joodse gemeenschap. De geschiedenis van de Rotterdamse
joden begint eerder dan die van de Chinezen, namelijk al in de zeventiende eeuw. Toen
kwamen de eerste joden naar Rotterdam. Zij bouwden in de daarop volgende eeuwen hun
eigen gemeenschap op. In het vooroorlogse Rotterdam speelde het joodse leven zich
voornamelijk af in de Helmersstraat en de Ammanstraat, gelegen tussen de Diergaardelaan,
het Hofplein en de Kruiskade. Deze jodenbuurt behoorde tot de armste wijken van de stad.
Vooral tijdens de crisis in de jaren dertig trokken, met name de jongeren en degenen die het
zich konden veroorloven, naar de nieuwe wijken Blijdorp en Bergpolder. De ouderen bleven
en het gevolg was dat de jodenbuurt vergrijsde. Over de hele stad verspreid lagen de
gebouwen, die bij de joden in gebruik waren, zoals de synagoge aan de Boompjes. De zieken
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werden behandeld en verpleegd in een eigen ziekenhuis, dat gevestigd was aan de Schietbaan-
laan. Bij de stichting waarbij het ziekenhuis was ondergebracht behoorde ook het Israëlitisch
Oude Lieden Gesticht. Dit bejaardentehuis stond aan de Claes de Vrieselaan 70. Een derde
joodse instelling was het Israëlitisch Weeshuis aan de Mathenesserlaan 208. Omdat de joden
een langere geschiedenis kenden, waren zij, in tegenstelling tot de Chinezen, volledig
geïntegreerd in de Rotterdamse samenleving.72

Voor de bestrijding van de handel in verdovende middelen trad in 1928 de nieuwe
Opiumwet in werking. Sirks belastte één maand na de inwerkingtreding van deze wet één
inspecteur en twee rechercheurs met de bestrijding van de opiumhandel. Omdat de
criminelen zich niets aantrokken van de landsgrenzen was samenwerking met de politie van
andere landen noodzakelijk. Nadat Sirks in 1929 was benoemd tot onbetaald adviseur bij de
Opiumcommissie van de Volkenbond in Genève, pleitte hij voor het oprichten van
landelijke centrale bureaus.73 In ons land werd in 1932 zo’n centrale gevestigd. Deze
Nederlandse Centrale ter bestrijding van de smokkelhandel in verdovende middelen werd
ondergebracht bij de Rotterdamse Centrale Recherche. Deze centrale moest in kennis gesteld
worden van alle landelijke overtredingen. In Rotterdam waren ook nog de Centrale
betreffende hier te lande verblijvende Chinezen en de Centrale voor vermiste motorrijtuigen
gevestigd, die alle in ons land vermiste motorrijtuigen registreerde en die geregeld contact
onderhield met soortgelijke centrales in Berlijn, Parijs en Brussel.74

Huurstakingen

De (internationale) criminaliteit was vooral gestegen nadat de Amerikaanse aandelenbeurs
was ingestort. De crisis die daardoor ontstond en vooral Rotterdam als grote havenstad hard
trof, zorgde voorts voor verhoging van de werkeloosheid. In december 1929 waren er
vijfduizend werklozen met een uitkering. Dit aantal steeg in de daarop volgende jaren zeer
snel. In december 1930 waren er twaalfduizend en in 1932 zo’n vijfenveertigduizend. Ook in
1933 steeg het aantal werklozen met een uitkering verder tot zesenveertigduizend.75

Voor de stempellokalen stonden dagelijks lange rijen steuntrekkers. Nadat in 1927 de
huurwetten waren afgeschaft kwam er voor de meesten nog een probleem bij, want nu
hadden de huisjesmelkers de mogelijkheid om de huren ongehinderd te verhogen. Hierdoor
lagen de huren tussen ƒ 3,50 en ƒ 7,50 per week, terwijl de steunuitkering niet hoger was dan
ƒ 10,00 per week. Vooral de bewoners van de verpauperde wijken waren hier de dupe van.
Begin juli 1931 hadden bewoners van de Tuinderstraat aangegeven dat zij zelf de huurafdracht
zouden verminderen met één gulden, terwijl zij daarnaast bij de huisbaas hadden verzocht de
achterstallige huur kwijt te schelden. Omdat de huisbaas hier niet op in gegaan was, volgden
huurstakingen. De huisbaas stapte naar de rechter en won, waarna de woningen ontruimd
moesten worden.76 Kort daarop vond in de Tuinderstaat de eerste huisuitzetting plaats. 
De deurwaarder die voor dit karwei was ingeschakeld liet zich vergezellen van tien politie-
agenten. De ontruimingsactie liep echter uit op een confrontatie tussen de politie en boze
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buurtbewoners. Naar aanleiding van de ongeregeldheden
werd een toeschouwer door een politiekogel gedood. 
Een dag later werd voor de begrafenis van het slachtoffer

een collecte gehouden. Omdat hiervoor de benodigde vergunning niet was afgegeven en de
politie de collecte wilde verhinderen, braken er opnieuw ongeregeldheden uit. Tijdens een
protestvergadering, die georganiseerd was door de Communistische Partij Holland (cph),
werd geëist dat degene die het dodelijk schot had gelost, vervolgd zou worden. Om de eisen
kracht bij te zetten ging men in een demonstratieve optocht naar de Tuinderstraat. Zover
kwam men niet, want de optocht werd op de Coolsingel hardhandig door de politie uiteen-
gedreven. De begrafenis van de doodgeschoten man kreeg een demonstratief karakter. 
Door een tiental leden van de Rood Front Strijdersbond werd een ordedienst gevormd,
terwijl de politie zich afzijdig hield.77 De huisbazen waren waarschijnlijk onder de indruk
van de protestacties, want zij kwamen de huurders tegemoet. Lang duurde deze begripvolle
houding niet, want begin september 1931 braken opnieuw huurstakingen uit. In de op Zuid
gelegen Beverstraat moesten drie woningen ontruimd worden. Om escalatie te voorkomen
waren negentig agenten en een groot aantal rechercheurs aanwezig. ’s Avonds braken er
alsnog ongeregeldheden uit. Met medewerking van de Motorbrigade werd de orde hersteld.
Onderzoek had uitgewezen dat drie van de vier huurstakingen in 1931 georganiseerd waren
door communisten, zodat ze naast een economisch belang ook een politiek karakter droegen.78
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Sirks had naar aanleiding van de huurstakingen geconcludeerd dat onder andere de
mobiliteit en de stootkracht van het korps verbeterd moesten worden. Tal van plannen
werden uitgewerkt om te komen tot een mobieler korps. Een van de verbeterpunten was de
oprichting van de Karabijnbrigade, die de beschikking kreeg over pantserwagens en zoek-
lichten.

Ondanks de aanpassingen werd de druk voor Sirks waarschijnlijk te hoog, want op 1 juli
1933 werd hij op eigen verzoek ontslagen. Zoals hij zelf aangaf voelde hij zich niet meer ten
volle opgewassen voor zijn taak.79 Sirks was eerder afgeschilderd als iemand met een oude en
verouderde gezagsopvatting, met in zijn hart een diepe minachting voor democratie. Volgens
het artikel in het socialistische blad Voorwaarts had Sirks de gemeenteraad een lastige
bemoeial gevonden, die hij vermoedelijk gaarne met de politiestok van het stadhuis had
willen verjagen. Hoe Sirks precies dacht zou gebleken zijn tijdens de revolutiedagen van 1918.
In een toespraak had hij de agenten die met de arbeiders sympathiseerden betiteld als mis-
dadigers, luiaards en lafaards. Deze opmerking had binnen het korps voor veel commotie
gezorgd. Men vroeg zich af of iemand met deze verouderde inzichten nog wel geschikt was
voor de leiding van de Rotterdamse politie. Nadat het artikel verschenen was bleef Sirks nog
tien jaar op zijn post, maar hield toen de eer aan zichzelf.80 Kort na zijn ontslag werd hij in
Rotterdam benoemd tot waterschout.

Hoofdcommissaris Einthoven

Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1933 was mr. L. Eint-
hoven tot hoofdcommissaris benoemd. Omdat Einthoven pas
per 1 januari 1934 in functie trad, werd commissaris C. van de
Pol belast met de waarneming.

De jurist Einthoven was op 30 maart 1896 in Soerabaja
geboren. Na beëindiging van de studie rechten in Utrecht en
Indisch recht in Leiden, keerde hij terug naar Indië, waar hij
in Buitenzorg bij de rechterlijke macht werd geplaatst. In 1921

werd hij benoemd tot Substituut Officier van Justitie. Nadat
hij in 1926 met verlof naar Nederland was teruggekeerd,
vertrok hij één jaar later op verzoek van de vice-president van
de mandaatcommissie van de Volkenbond naar Genève, om
daar zijn koloniale ervaringen uit te dragen. Hij werd daar
later regeringsadviseur. In 1929 vertrok Einthoven weer naar
Indië waar hij op aandringen van de gouverneur-generaal bij
het departement van Justitie
werd geplaatst. Daar ging hij zich
bezighouden met sociale
vraagstukken. Door deze
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werkzaamheden kreeg hij als gevolg van de econo-
mische crisis problemen met de grote ondernemingen
in Indië, waardoor zijn werk stagneerde. Op aanraden
van Rotterdamse vrienden ging hij in op het verzoek
van de Rotterdamse burgemeester, P. Droogleever
Fortuyn, om Sirks op te volgen als hoofdcommissaris.
Dat de burgemeester juist aan hem dacht was geen
toeval. Een gesprek tussen beiden in 1926 in Indië, had
mogelijk indruk gemaakt op het toen nog Eerste-
Kamerlid Droogleever Fortuyn. Einthoven had
Droogleever Fortuyn verteld dat hij op verschillende
politiebureaus op West-Java de honderden inbeslag-

genomen, door communisten gemaakte bommen had gezien. Alles wees erop dat er binnen
afzienbare tijd een opstand te verwachten viel. Deze voorspelling kwam diezelfde nacht nog
uit.81

Einthoven werd spoedig na zijn benoeming in Rotterdam op de proef gesteld. In verband
met de bezuinigingen verlaagde de regering op 7 juli 1934 de steunuitkeringen. Deze
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maatregel had enkele dagen daarvoor in Amsterdam al
geleid tot het bekende Jordaanoproer. Om dergelijke
ongeregeldheden in Rotterdam te voorkomen werden 
twee openluchtbijeenkomsten op de Veemarkt en de Enk
verboden. De samengeschoolde groepen werden door de

politie uiteengedreven. In het centrum en in sommige buurten, zoals Crooswijk, bleef het 
de gehele avond onrustig.82 Twee dagen later werden bij de stempellokalen pamfletten
uitgedeeld, waarin men werd opgeroepen om ’s avonds op te Crooswijkseweg te komen
demonstreren tegen de steunverlaging. De bijeenkomst vond niet plaats, omdat toe-
gestroomde ‘demonstranten’ door de aanwezige politie verspreid werden. De burgers waar-
deerden deze actie niet. Zij trokken Crooswijk in, braken de straat op en bekogelden de
politie met stenen en andere projectielen. Er zou zelfs vanuit ramen en vanaf daken vijftig
maal op de politie geschoten zijn. Het leek erop of in sommige straten van Crooswijk een
veldslag had plaatsgevonden. Pas laat in de nacht keerde de rust enigszins terug. Deze
toestand duurde maar even, want de volgende ochtend probeerden burgers opnieuw
barricades op te richten. In tegenstelling tot de avond en nacht daarvoor ging de politie niet
over tot het uitvoeren van charges. In plaats daarvan werd Crooswijk van de buitenwereld
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afgesloten. Alle toegangswegen werden door politieagenten, gewapend met karabijnen,
afgezet. Zij werden hierbij geassisteerd door de Motorbrigade, Bereden Brigade en veertig
soldaten van de Politietroepen, die ’s middags in Rotterdam gearriveerd waren. De zeventien
dubbelposten die hierdoor bezet konden worden, kregen de volgende opdracht: ‘schieten op
iedere man, die zich na waarschuwing niet onmiddellijk in huis begeeft; niet schieten op
vrouwen en kinderen; schieten op vrouwen, die meehelpen de straat op te breken en
barricades op te richten of op eeniger wijze verzet plegen.’ Via scheepsomroepers werd
bekend gemaakt dat met scherp geschoten zou worden indien men niet voldeed aan het
bevel om door te lopen of de ramen niet sloot. Patrouilles liepen door de straat met span-
doeken waarop vermeld stond: ‘straten ontruimen. Er zal geweld worden gebruikt.’ Al deze
maatregelen hadden succes, want zonder daadwerkelijk ingrijpen werd Crooswijk na enkele
dagen weer vrijgegeven.83

De ongeregeldheden hadden tot gevolg dat de sterkte van de karabijngroep met twintig
man werd uitgebreid, dat er reserves werden aangewezen en dat de uitrusting werd ver-
beterd.84 Tevens was gebleken dat de uitbreiding van de id haar vruchten had afgeworpen.
Einthoven had zijn ervaringen uit Indië gebruikt om de Rotterdamse id slagvaardiger te
maken. Hij was van mening dat tijdig waarschuwen bij dreigend gevaar essentieel was. 
Twee inspecteurs van de Brigade voor Speciale Diensten85 werden naar de id overgeplaatst
en in 1934 deden er al acht man permanent dienst.86 Tijdens de Crooswijkrellen zagen
communistische en anarchistische groeperingen hun kans schoon om de rellen te gebruiken
als aanzet tot een oproer. Voor dit doel werden pamfletten verspreid. De id was echter
bijtijds op de hoogte van de plannen, zodat er adequaat kon worden opgetreden. Tijdens een
vergadering van het leidinggevende kader deed de politie een inval en arresteerde de ver-
antwoordelijke personen. Deze werden enkele dagen later, nadat de rust was weergekeerd,
weer vrijgelaten.87

Opkomst van de Nationaal Socialistische Beweging

De politie had niet alleen te maken met de Rotterdammers die links georiënteerd waren. 
De rechtse kant moest eveneens in de gaten gehouden worden, omdat ook vanuit die zijde
activiteiten te bespeuren waren. De eerste vergadering van de Nationaal Socialistische
Beweging (nsb) vond op 14 december 1931 plaats in een zaaltje in Utrecht. Die datum wordt
officieel als oprichtingsdatum van de nsb beschouwd. Nadat de toekomstige leider A.A.
Mussert de bestaande politieke organisaties had bestudeerd, bleek hij in geen daarvan
toekomstmogelijkheden te zien. De enige oplossing was volgens hem om zelf iets te gaan
beginnen. Van de twaalf aanwezigen hadden zich er vier opgegeven als lid. Een jaar later, op
7 januari 1933, bezochten zeshonderd leden de eerste Landdag in Utrecht. In Rotterdam
bestond de partij in het prille begin uit twee beroepswerklozen. Al snel zou het ledenaantal
sterk groeien.88

Toen de regering in september 1933 het dragen van uniformen door politieke groeperingen
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verbood, besloot de Rotterdamse nsb op de laatste dag dat het nog mocht, demonstratief in
uniform gekleed, te gaan colporteren in het centrum van de stad. Spoedig ontaardde deze
demonstratie in een massale vechtpartij met de politie. Onder de nsb’ers vielen vijftien
gewonden, waarvan twee ernstig. In 1934 moesten alle politieambtenaren een verklaring
ondertekenen waarin stond dat zij geen lid waren of zouden worden van enkele met name
genoemde verenigingen, waaronder ook de nsb. Ze mochten tevens geen medewerking
verlenen of steun geven aan genoemde verenigingen. Ondanks acties van de tegenstanders
nam het ledental van de nsb in Rotterdam percentagegewijs minder af dan over het
algemeen in de rest van Nederland.89

De plaatselijke politiek zat de nsb steeds meer dwars. Toen de partij van plan was een
vergadering in de Nenijtohal (Blijdorp) te organiseren, kreeg ze hiervoor van het gemeente-
bestuur geen toestemming. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 was het aantal
stemmen gehalveerd. Enkele jaren daarvoor had de partij tijdens de verkiezingen voor de
Provinciale Staten nog acht procent van het aantal stemmen gekregen.90

Enkele maanden voor de eerste Landdag in 1933 was de Weerafdeling (wa) opgericht.
Deze geüniformeerde afdeling was bedoeld als beschermingskorps van de beweging. De wa

trad in Rotterdam onder andere op als beschermer van de colporteurs. Meestal op zaterdag
trokken deze colporteurs erop uit met het weekblad ‘Volk en Vaderland’ en trachtten zij dit in
drukke winkelstraten, als de Coolsingel en de Beijerlandselaan aan de man te brengen.
Regelmatig liep dit uit op relletjes en vechtpartijen, zodat de politie er aan te pas moest
komen om de orde te herstellen.91 Eind december 1935 werd de wa ontbonden, omdat de
regering bepaald had dat weerkorpsen verboden waren.92

Reorganisatie

In 1935 werd er een begin gemaakt met de reorganisatie van het politiekorps. Vooral de
huisvesting werd grondig aangepakt.93 Dit was geen overbodige luxe. Einthoven vond de
huisvesting zelfs mensonterend. Het roemruchte bureau aan de Grote Paauwensteeg was hier
een treurig voorbeeld van. Wanneer een arrestant had staan urineren of overgeven, liep de
vuiligheid de agentenwacht in, waar de agenten hun boterhammen moesten eten.94

Diverse diensten, voordien nog verspreid over de stad, werden in het nieuwe hoofd-
bureau aan het Haagseveer gecentraliseerd. De Motorbrigade was op 13 december 1938 het
laatste onderdeel van het korps dat werd ondergebracht in het nieuwe hoofdbureau. Dit was
tevens de laatste fase van de reorganisatie. De dag daarvoor vond op het hoofdbureau voor
het eerst een bespreking plaats tussen de hoofdcommissaris, de commissarissen, de hoofd-
inspecteurs-afdelingschefs en de souschefs. De hoofdcommissaris, die als voorzitter optrad,
deelde mee, dat de voorafgaande periode grotendeels in het teken had gestaan van huis-
vesting en dat de komende periode voornamelijk besteed zou worden aan ‘geestelijke
versteviging’ en verhoging van het ontwikkelingspeil van het personeel. Om hieraan te
voldoen zouden deskundigen lezingen en cursussen geven. Tijdens deze vergadering werden
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enkele, voor die tijd vooruitstrevende, besluiten genomen; ‘ter bevordering van de onder-
linge samenwerking in het Korps.’ Een van die besluiten was, dat in alle afdelingen elke
werkdag twee agenten in burgerkleding avonddienst gingen verrichten. Vervolgens werden
in de maanden oktober tot april twee agenten gedetacheerd bij de Justitiële Dienst in de
afdeling waarin zij werkzaam waren. Deze detachering had tot doel de agenten enigszins
bekend te maken met het recherchewerk. En als laatste werd besloten dat iedere politie-
ambtenaar zoveel mogelijk op de hoogte moest worden gebracht van het doel en de werk-
wijze van alle andere diensten.95

Op deze manier zorgde Einthoven ervoor dat iedereen, van hoog tot laag, op de hoogte
was van andermans werkzaamheden. Door al deze vooruitstrevendheid was het Rotterdamse
politiekorps in de loop van de tijd een moderne organisatie geworden. Dit werd ook buiten
Rotterdam waargenomen, want regelmatig bezochten hoogleraren in het strafrecht uit
Utrecht, Leiden, Groningen en Amsterdam met hun studenten het nieuwe hoofdbureau om
hiervan kennis te nemen. Einthoven was geen hoofdcommissaris die van achter zijn bureau
leiding gaf aan het korps. Hij trok bijvoorbeeld als pseudo-inspecteur van de bouwpolitie de
arme wijken in om kennis te nemen van de aldaar heersende problematiek. Tijdens deze
bezoeken was het hem ook opgevallen, dat de jeugd voor veel overlast zorgde, waarna hij de
Kinderpolitie uitbreidde.

In 1935 installeerde Einthoven een commissie, die de opdracht kreeg onderzoek te doen
naar en advies uit te brengen over een moderner alarmsysteem. De commissie werd voor-
gezeten door de inspecteur eerste klas H.M.C.A. Staal, toen dienstdoende bij de Rivierpolitie.
Verder bestond de commissie uit de inspecteurs eerste klas P.J. Takken, J.W.J. Moerman, 
H. de Jong en C. Hess. Al snel bleek, dat de toestand op het gebied van de berichtgeving en
alarmering inderdaad te wensen overliet. Het resultaat van het onderzoek was dat de tele-
communicatie en alarmering gemoderniseerd werden. Omstreeks 1938 werden 78 alarm-
melders in gebruik genomen. Op straat kon de surveillerende agent via een lamp op een 
zuil gewaarschuwd worden dat hij telefonisch contact moest opnemen met zijn wacht-
commandant. De telefoon bevond zich achter een deurtje in dezelfde zuil. Omgekeerd kon
een agent via die alarmtelefoon assistentie aanvragen.96 Onder de reorganisatie van 1935 viel
ook de vernieuwing van het uniform. Op 20 juni 1936 kregen alle uniformdragende politie-
ambtenaren het nieuwe, blauwe uniform aangemeten. Daarbij hoorde ook de zogenaamde
‘Bobbyhelm’. De inspecteurs kregen een slappe Franse pet (kepie) als hoofddeksel.97

De criminaliteit nam tijdens de crisis toe. Het aantal processen-verbaal ter zake van diefstal
was bijvoorbeeld tussen 1928 en 1935 van 442 naar 714 gestegen.98 Elke afdeling had een eigen
Justitiële Dienst, die was ondergebracht in de bureaus van de vijf afdelingen en twee onder-
afdelingen. Men behandelde uitsluitend misdrijven, die binnen het gebied van de eigen
afdeling waren gepleegd. Als er inlichtingen van buiten Rotterdam moesten worden in-
gewonnen, dan werd de zaak door de Centrale Recherche (die zetelde aan het Hoofdbureau)
behandeld. De Centrale Recherche verzamelde ook gegevens van misdadigers. Van de afdeling
bevolkingsadministratie van het stadhuis ontving zij alle inlichtingen over verhuizingen. Voorts
verwerkte zij gegevens, die de Justitiële Diensten van de afdelingen dagelijks stuurden.99
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In Nederland duurde de depressie voort, zodat een groot deel van de bevolking zich
bezighield met de problemen die daarmee gepaard gingen en er weinig aandacht was voor de
politieke situatie in Duitsland. De zwakke economie was evenals in Duitsland een goede
voedingsbodem voor nieuwe politieke stromingen, zoals het nationaalsocialisme.

In navolging van Sirks bezocht Einthoven tweemaal per jaar de Volkenbondvergaderingen.
Na de machtsovername stapte Duitsland uit de bond. Einthoven kreeg in 1936 het verzoek
om te proberen de Duitsers weer in de Volkenbond te krijgen, want ook via de havens van
Hamburg en Bremen kwamen veel verdovende middelen Europa binnen. Tijdens deze
poging, die uiteindelijk zou slagen, werd Einthoven uitgenodigd bij enkele Nazi-manifestaties,
waaronder de Einschwörung von Feldjäger in de krijgsmacht en een redevoering van propaganda-
minister dr. J. Goebbels voor veertigduizend toehoorders. Mede hierdoor en door hetgeen 
hij tijdens zijn reis zag, begreep hij dat in Europa een nieuwe oorlog onafwendbaar was. 
Zijn bevindingen gaf hij bij terugkomst steeds door aan zijn vrienden bij de Generale Staf 
van het Nederlandse leger.100

1.4 mobilisatie

In september 1938 namen de internationale spanningen toe, waardoor het noodzakelijk werd
ook voor de politie regels op te stellen. In de voor de politie opgestelde Mobilisatieorder 1938

werd onder andere de Karabijnbrigade101 voor een bepaalde taak aangewezen. Eind septem-
ber was de internationale toestand iets gunstiger, zodat er nog geen verdere maatregelen
nodig waren. 

Evenals het leger was de Nederlandse politie nauwelijks voorbereid op een oorlog. 
De Rotterdamse politie moest de mariniers soms tijdens hun mars door de stad beschermen,
omdat ze anders door de burgers gemolesteerd werden. Het gebroken geweertje werd door veel
mensen op de revers gedragen, als teken dat ze antimilitaristisch waren.102

De Nederlandse autoriteiten deden er alles aan om de overheden van de omringende
landen gunstig te stemmen. Begin januari 1939 schreef de procureur-generaal (pg) in Den
Haag een circulaire, bestemd voor de districtscommandanten van de Rijkspolitie, betreffende
de ‘verhouding van Nederland tot het Duitse Rijk’. Uit binnengekomen berichten was
gebleken dat in de kringen van de Nederlandse politie zowel in het grensgebied als in de
meer binnen-waarts gelegen gebiedsdelen meermalen zou zijn voorgekomen, dat Neder-
landse politie-ambtenaren bij ontmoetingen met Duitse collega’s zich onvoorzichtig en al te
openhartig hadden uitgelaten over maatregelen, door de Nederlandse regering ten opzichte
van Duits-land, Duitse staatsburgers of Duitse belangen getroffen, of over het bestaan van
een anti-Duitse stemming in Nederland. Deze uitlatingen moesten als ongewenst en in strijd
met ieder gevoel van tact en wellevendheid worden beschouwd. Zij konden er slechts toe
leiden, dat zonder enige noodzaak geprikkeldheid bij de toehoorders kon ontstaan en wel-
licht konden goede verhoudingen bedorven worden. Bij herhaling konden zij aanleiding geven
tot een betreurenswaardige stemming tegenover Nederland. Het verzoek was bedoeld om
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politiepersoneel, dat met Duitse ambtenaren van politie of
van andere diensten in aanraking kwam, op te dragen, bij
deze ontmoetingen de grootst mogelijke zelfbeheersing te
betrachten. Aan deze opdrachten moest zo weinig mogelijk
ruchtbaarheid gegeven worden.

De Commissaris der Koningin schreef naar aan-
leiding van bovenstaande een brief naar de burgemeester van Rotterdam met het verzoek de
hoofdcommissaris de strekking van de circulaire ter kennis te laten brengen van de daarvoor
in aanmerking komende ambtenaren.103
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Vluchtelingen uit Duitsland

A. Hitler begon in 1933 direct met de opbouw van een nieuw en krachtig leger, hoewel dit
volgens de bepalingen van de Vrede van Versailles niet was toegestaan. De bevolking zag in
Hitler de man die het sterk geïsoleerde land weer een nieuwe toekomst gaf en niet alleen veel
beloofde, maar zijn beloften ook waar maakte. Een ander doel van Hitler was om alle
Duitssprekenden in één staat onder te brengen; ‘Heim ins Reich’- politiek. Dit was nog niet
genoeg, want Hitler wilde meer. Vooral de tegenstanders gingen een moeilijke tijd tegemoet,
waardoor na de machtsovername van de nazi’s het vreemdelingenprobleem in Nederland
aanzienlijk groter werd.

Onder de Duitse vluchtelingen bevonden zich veel communisten. Zij vluchtten naar de
rondom Duitsland gelegen landen om daar hun strijd tegen het nazisme voort te zetten. 
Voor de Duitse geheime politie (Sicherheitsdienst) was het van groot belang deze groepen
onder controle te houden. De Sicherheitsdienst (sd) had daarvoor de hulp van haar Neder-
landse collega’s ingeroepen. Een in een Russisch archief gevonden lijst zorgde ver na de
bevrijding voor nogal wat beroering. Op de lijst staan de namen vermeld van Nederlandse
politiefunctionarissen, die voor de oorlog met de Duitse geheime politie hebben samen-
gewerkt. Zeven van de achttien op de lijst genoemde functionarissen waren bij de Rotter-
damse politie werkzaam. Dit waren hoofdcommissaris Einthoven, zijn plaatsvervanger
commissaris Van de Pol, commissaris J.P. Roszbach, hoofdinspecteur H. de Jong, hoofd-
inspecteur J. Grevelink, inspecteur J.J. Swart en Bennekers. Afgezien van het feit dat er veel
Rotterdammers op de lijst stonden, was dit op zichzelf niet bijzonder, want internationale
samenwerking bestond al veel langer via de Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission
(ikk), de voorloper van interpol. Over en weer werden in de deelnemende landen con-
ferenties georganiseerd. In de zomer van 1935 vond de conferentie plaats in Berlijn, waarbij
de sd alle overige deelnemers probeerde te betrekken bij de bestrijding van het communisme
in Europa. Spoedig bleek dat samenwerken ook voor ons land van groot belang was, want
tussen februari 1938 en augustus 1939 werden in Rotterdam door de communistische
organisatie Wollweber op drie zeeschepen aanslagen gepleegd. Volgens de organisatie voeren
deze schepen voor fascistische landen. Voor de uitwisseling van gegevens over deze
organisatie werd op 15, 16 en 17 september 1938 in Duitsland een conferentie georganiseerd.
Voor Nederland waren de Rotterdamse (hoofd)inspecteurs Grevelink, A.J. Harp en
Bennekers, als respectievelijk chef van de Vreemdelingendienst, Recherche Rivierpolitie en 
id naar Duitsland afgereisd voor deelname aan de conferentie.104 De samenwerking van
Einthoven zou zich niet beperkt hebben tot het uitwisselen van gegevens. Nadat Einthoven
te horen had gekregen dat de Duitser W. Pötsch in Rotterdam werkte voor de Engelse
geheime dienst, had hij de Duitsers hierover ingelicht. Hierop werd Pötsch in Duitsland
gearresteerd en later onthoofd. Het gevolg was dat Einthoven hierna door de Engelsen
gewantrouwd werd.105

De gevonden lijst en de contacten van Einthoven en zijn ondergeschikten met de Duitse
militaire inlichtingendienst (Abwehr) en de sd werd gezien als (vergaande) samenwerking
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met de vijand. Hierbij moet echter niet
vergeten worden dat het belang van de
binnenlandse veiligheid voorop stond.
Tijdens de huurstakingen en de Croos-
wijkrellen was al gebleken dat de
communisten deze ongeregeldheden
gebruikten voor hun politieke doeleinden.
Voor de politie was het dus van belang de
communistische groeperingen scherp in de
gaten te houden en indien nodig ertegen op
te treden. Voorkomen moest worden dat
Nederland door de omringende landen

gebruikt werd als pleisterplaats voor allerlei duistere politieke ‘spelletjes’. Waarborging van
de neutraliteit was immers belangrijk.

Omdat in Duitsland het joodse deel van de bevolking steeds meer geïsoleerd raakte en
het geweld tegen deze bevolkingsgroep toenam, trachtten velen hieraan te ontkomen door
meestal illegaal de grens over te steken naar het (nog) veilige Nederland. De nacht van 9 op
10 november 1938 was voor de meeste Duitse joden de wreedste nacht die zij tot dan toe
hadden meegemaakt. Tweehonderd synagogen gingen in vlammen op. Bijna achtduizend
winkels werden gedeeltelijk vernield en velen werden tevens leeggeplunderd. Omdat veel
ruiten waren ingegooid ging deze nacht de geschiedenis in als de Reichskristallnacht. Het bleef
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niet bij deze vernielingen, want tevens werden dertigduizend mannelijke joden opgepakt en
in concentratiekampen opgesloten. Vanwege de gebeurtenissen in Duitsland besloot de
Nederlandse regering om een beperkt aantal vluchtelingen toe te laten.106

Voor de belangen van de vluchtelingen werd een joods comité opgericht. Volgens dit
comité bevonden zich begin 1939 tussen de 22- en 24.000 vluchtelingen in ons land. De
regering schatte het aantal op enige duizenden hoger. Op dat moment waren er in Nederland
zeven opvangkampen. In vier kampen werden legale vluchtelingen ondergebracht, terwijl er
drie bestemd waren voor de illegale vluchtelingen. Deze laatste kampen bevonden zich in
Reuver, Hellevoetsluis en Hoek van Holland. Mannen, vrouwen en kinderen werden apart
ondergebracht. De kampen waren hoofdzakelijk bedoeld voor de mannen. Met de bouw van
een kamp in Westerbork was het mogelijk om gezinnen bij elkaar te houden. In Hoek van
Holland werden de vluchtelingen ondergebracht in enkele barakken van de voormalige
‘Rotterdamse Vakantie School’ aan de Langeweg. Dit kamp stond onder leiding van een
militair, terwijl het politietoezicht werd uitgeoefend door een rijksveldwachter van de
brigade Naaldwijk. Hoofdcommissaris Einthoven kreeg van de regering toestemming om het
kamp te voorzien van een afrastering, omdat de autoriteiten van Hoek van Holland bezwaar
hadden gemaakt tegen de bewegingsvrijheid van de vluchtelingen. De gemaakte kosten
moesten door het ‘Comité voor Bijzondere Joodse Belangen’ vergoed worden. In verband
met het dreigende oorlogsgevaar werd het kamp in 1939 ontruimd. De 93 vluchtelingen, die
op dat moment aanwezig waren, moesten plaats maken voor een detachement mariniers. 
De vluchtelingen werden overgebracht naar het terrein van de voormalige exportslachterij
‘Vianda’ aan de Slachthuisweg in Hoek van Holland. Dit kamp werd ook gebruikt voor het
onderbrengen van dienstweigeraars en gedeserteerde militairen uit het Duitse leger.107

Het personeel van de Vreemdelingendienst kreeg te maken met een verhoogde werk-
druk. Er kwamen zoveel vluchtelingen ons land binnen, zodat de regering bepaalde dat
alleen diegenen mochten blijven voor wie het in Duitsland levensgevaarlijk was. Dit werd
duidelijk uit de duizenden verhoren van de Vreemdelingendienst. Voor Einthoven waren
deze verhalen weer een bevestiging van zijn vermoeden dat de politieke situatie in Duitsland
en waarschijnlijk in heel Europa in snel tempo zou verslechteren.

In maart 1939 ontvingen de pg’s een brief van het departement van Justitie betreffende de
controle aan de grenzen. Er zouden zich namelijk omstandigheden kunnen voordoen, waar-
door de controle op vreemdelingen aan de landsgrenzen, zoals die gewoonlijk werd uit-
gevoerd door de Politietroepen, militairen van het tweede bataljon en de Koninklijke
Marechaussee, niet meer mogelijk zou zijn. Deze omstandigheden konden zich onder meer
voordoen bij internationale spanningen. In dergelijke gevallen zou het, om gebrek aan
toezicht op binnenkomende vreemdelingen zoveel mogelijk te voorkomen, noodzakelijk zijn
de Rijksveldwacht en de Gemeentepolitie in te schakelen. Hierbij werd gedacht aan straat-
surveillance, controle van nachtregisters in hotels en controles in treinen en op spoorweg-
stations. De Rotterdamse politie kreeg het spoortraject Rotterdam-Dordrecht en Rotterdam-
Den Haag-Amsterdam toegewezen. Vreemdelingen, van wie de papieren niet in orde waren,
moesten direct worden voorgeleid aan het hoofd van de plaatselijke politie. Voor wat betreft
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de controle op de inzittenden van motorrijtuigen werd benadrukt dat het niet voldoende was
te volstaan met de vraag of zij Nederlanders waren, om vervolgens genoegen te nemen met
een bevestigend antwoord. Als goed middel werd aangegeven alle inzittenden enige zinnen
te laten spreken en bij twijfel, of men wel met een Nederlander te doen had, naar een
legitimatiebewijs te vragen. Bij het aantreffen van illegalen, bijvoorbeeld joodse vluchte-
lingen, moest gehandeld worden volgens bestaande voorschriften. Vanwege de toestanden in
het buitenland werd bepaald dat bovenbedoelde controle moest worden gehouden van 20 tot
en met 27 maart 1939.108

Augustus 1939

In april 1939 veranderde de situatie nadat Albanië door Italië was overvallen. Een aantal
politiemannen werd van verlof teruggeroepen en een gedeelte van de Karabijnbrigade werd
gemobiliseerd. Nadat verdere dreiging uitbleef, konden de speciale piketten na enige dagen
worden opgeheven. Gebleken was dat de mobilisatieorder diende te worden aangepast;
hiertoe vonden besprekingen met militaire autoriteiten en Burgerwacht plaats. Daarnaast
vonden speciale controles in hotels en pensions plaats en werd de bewaking van bepaalde
vitale objecten voorbereid.109

Deze besprekingen en voorbereidingen waren helaas niet voor niets geweest, want nadat
op 22 augustus 1939 het sluiten van het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag bekend werd
gemaakt, besloot de Nederlandse regering tot het nemen van maatregelen. Na het afkondigen
van Mobilisatietoestand i op 23 augustus 1939 volgde op 24 augustus Mobilisatietoestand ii.110

Aan vier bureaus werd, boven het aantal dienstdoende agenten, een piket gevormd van tien
agenten met enige chefagenten. Het normale rooster werd losgelaten. Het personeel dat niet
in dienst was, moest thuis ter beschikking blijven en had opdracht op bepaalde tijden en
plaatsen te gaan kijken of de blauwe waarschuwingsvlag was uitgestoken. Was dit het geval,
dan moest iedereen direct in dienst komen. De vlaggen waren op 37 punten aanwezig: bij 19

bureaus en bij 18 woningen van buurtagenten. Nog op diezelfde dag werd Mobilisatie-
toestand iii (voormobilisatie) afgekondigd. Als gevolg hiervan werd ook het dienstplichtig
politiepersoneel in militaire dienst geroepen.111

In het hoofdbureau werden de opleidingslokalen veranderd in slaapzalen. De schoolbanken
moesten plaatsmaken voor strozakken. Een centrale commandopost, onder leiding van
inspecteur H. de Jong, werd in een kamer op de begane grond ingericht. Het personeel van
de Karabijnbrigade, de Motorbrigade en de Brigade voor Speciale Diensten werd over
verschillende afdelingen verdeeld. Aan het hoofdbureau bestond het centraal piket uit vijf
groepen van de Speciale Diensten, de reservegroepen a en b en de mitrailleur karabijngroep.
De reservegroep a werd geheel uitgerust per overvalauto naar de Rivierpolitie gezonden, om
daar dienst te doen op gevorderde boten. Wegens het tekort aan vervoermiddelen, waren
diverse autobussen van de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij (ret)
geconsigneerd. Deze waren bedoeld om de groepen van de Karabijnbrigade, die in het
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hoofdbureau in piket lagen, voor onder meer het
uitvoeren van bijzondere opdrachten, te ver-
plaatsen. De groepen die over de verschillende
afdelingen waren verdeeld, werden belast met de

bewaking van spoorwegen en belangrijke gebouwen, waaronder het postkantoor en het
stadhuis.112 De burgemeester gaf dezelfde dag opdracht aan de commandant van de
Burgerwacht, gepensioneerd luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee A.P.H.
Boellaard, om ter ondersteuning van de politie, die door de mobilisatie van het leger een
tekort aan personeel had, de Burgerwacht te mobiliseren.113 De wijkvendels zouden in geval
van nood bij de politieafdelingen dienst gaan doen en het mobiele vendel werd dan bij de
Karabijnbrigade ingedeeld.114 Aan het aantal burgerwachters dat opkwam was te zien dat het
korps uit vrijwilligers bestond, want niet meer dan ongeveer vijfhonderd manschappen
voldeden aan de oproep. Degenen die in dienst kwamen, waren gedeeltelijk in uniform en
gedeeltelijk in burger gekleed. Ze werden over verschillende bureaus verdeeld en deden
dienst met een agent. 

Op de dag van de mobilisatie liepen Rotterdamse burgers, die hun burgerkleding verruild
hadden voor het militaire uniform, in lange rijen naar de stations, vanwaar ze verder ver-
voerd werden naar hun mobilisatiebestemming. De stations waren door de politie afgezet,
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want het burgerverkeer was stilgelegd. Al deze maatregelen zorgden ervoor dat het politie-
personeel een behoorlijk aantal overuren maakte. Deze uren werden geheel vergoed. 
Voor twintig overuren kreeg men ƒ 10,- uitgekeerd, voor dertig uren ƒ 15,- en voor veertig
overuren ƒ 20,-.115

De voorbarige vrees voor voedselschaarste bracht verschillende burgers er toe te gaan
hamsteren. Dit leidde tot het weer instellen van de Distributiedienst. Eind augustus 1939

hadden surveillerende agenten het op straat druk met het toezicht op het hamsterverbod.
Een groot aantal mensen werd aangehouden, omdat zij een te grote hoeveelheid levens-
middelen bij zich hadden. Ook werd vele malen een onderzoek ingesteld nadat de politie van
verschillende zijden aanwijzingen had gekregen dat er werd gehamsterd. In enkele gevallen
konden de aangehoudenen bewijzen dat de goederen voor 28 augustus waren gekocht, zodat
geen strafvervolging behoefde te worden ingesteld. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de oorlogvoerende partijen gifgassen gebruikt.
Vanwege de angst dat er bij een nieuwe oorlog ook weer gas gebruikt zou worden, werd de
politie hierop voorbereid. Er werden gasmaskercursussen gehouden, waarbij de agenten met
het gasmasker op afstanden moesten lopen, om er op deze manier aan te wennen. Enkele
niet rokende politieagenten kregen een speciale ‘gascursus’. Zij moesten verschillende gassen
kunnen ruiken en herkennen. Een keer per week moesten zij ruiken aan een zogenaamde
instructiedoos.116

In Hoek van Holland veranderde de situatie door de
afkondiging van de Mobilisatie eveneens. Voor de politie
betekende dit verhoging van de werkdruk. Er kwamen
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ongeveer drieduizend Nederlandse militairen naar de Vesting Hoek van Holland. Vooral het
in vrije tijd bezoeken van uitgaansgelegenheden door de militairen bezorgde de politie menig
overuur. Tijdens de mobilisatie kreeg de politie van de minister van Justitie opdracht om alle
doorreizende Duitsers, die met de boot uit Harwich aankwamen, onder politiebegeleiding
naar de trein te brengen en tot de oostgrens te begeleiden. Dit werk werd gedaan door zes
vaste agenten, zes seizoenagenten en één rijksveldwachter.117

Van de politie werden 17 inspecteurs, 9 agenten, 22 administratieve ambtenaren en 22

agenten van de opleiding in militaire dienst geroepen. Voor de sterkte van het Rotterdamse
korps had dit weinig gevolgen, maar voor kleinere plaatsen waar de enige gemeenteveld-
wachter in dienst moest komen, leverde dat meer problemen op. Hier konden eveneens
tijdelijke hulpagenten worden aangesteld.118

Hoofdcommissaris Einthoven deed op 8 september 1939 een oproep ‘aan de gemobiliseerde
politieambtenaren’ om contact te houden met het korps.119 Enkele leden van het korps vol-
deden hier aan door hun ervaringen op te schrijven. Het relaas van inspecteur P.C. Silver,
reserve eerste luitenant der Torpedisten, werd geplaatst in ‘Mededelingen uit en voor het korps’.

‘24 augustus 1939, 18.00 uur kwam ik als politieman voorlopig voor de laatste maal in
dienst en 10 minuten later verliet ik het bureau weer, wie weet voor hoe lange tijd. 
De voormobilisatie was afgekondigd en het zwarte uniform werd snel verwisseld voor
het ‘feldgrau’. Ik geloof dat in menig huisgezin toen wel dezelfde sfeer gehangen zal
hebben als in het mijne. Prettig was het niet, verre daarvan en in sombere stemming
werd de reis naar de mobilisatiebestemming aanvaard. De stations en de treinen
waren al volkomen in mobilisatiestijl. Overal militairen met bagage en vooral veel
officieren, die de voorbereidingen moesten treffen voor de algemene mobilisatie. (…)
Ik was ingedeeld bij een depot, een soort voorraadschuur of magazijn, waar de
onderdelen van het wapen te velde uit kunnen putten. (…) Helaas was het verblijf in
het depot maar van korten duur. De legerleiding besloot dat nog enige nieuwe
versperringen van mijnen in de rivieren gelegd moesten worden en ik kreeg opdracht
deze uit te werken. Op een van die verkenningstochten ontmoette ik nog een paar
gemobiliseerden van het Rotterdamse politiekorps. Bij een mooie pontonbrug zat de
heer M. de Meijer met zijn pontonniers en droomde van grote spionagezaken in
Rotterdam, terwijl hij een wakend oog over zijn brug liet gaan. Hij trakteerde me nog
op een zeer oude kug en een heerlijke peer en we hebben nog een korte tijd samen
doorgebracht in zoete mijmering denkend aan onze Maasstad. Bij het hoofdkwartier
Veldleger ontmoette ik weer een Rotterdammer. Hij stond als militair chauffeur
sterke verhalen te vertellen over zijn snelle ritten met de ‘overvalwagen’ en zijn
ambtgenotenchauffeurs luisterden vol eerbied toe. Ja dat was Bargerbos. Later had ik
zelfs nog het genoegen door hem zelf gereden te worden en tot verwondering van een
mede inzittende kapitein, sprak hij me steeds aan met ‘meneer’. Het valt ook niet mee,
al die veranderingen van positie. Spoedig kwam voor mij de opdracht met een
detachement van ongeveer 90 man naar een der nieuwe versperringen te gaan op één
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van onze mooie rivieren. Schepen werden ingericht voor logiesschepen, keukenschepen
en als ‘directieboot’ kreeg ik zowaar een echte Rotterdamse Spidoboot gestuurd. 
We houden ons hier ten zeerste aanbevolen voor lectuur, gezelschapsspelen en wat dies
meer zij om de komende winter in onze schepen door te helpen komen.’120

De Bereden Brigade werd tijdens de mobilisatie ingeschakeld bij de paardenvordering ten
behoeve van het leger. Om het door de mobilisatie ontstane tekort aan personeel in de
afdelingen te compenseren, werd de Bereden Brigade in oktober 1939 ingezet voor de
surveillance in de wijken van 08.00 tot 22.00 uur. De Motorbrigade was eveneens paraat.
Deze brigade werd onder andere ingezet bij de autovordering en bij het begeleiden van
militaire colonnes.121

Nadat de mobilisatie van leger en vloot voltooid was, werd op 31 augustus 1939 terug-
gegaan naar toestand i, zodat diensttijden weer genormaliseerd werden. Wel bleef de speciale
bewaking op enkele posten gehandhaafd, totdat deze door militairen was overgenomen.122

Men was daarnaast van mening dat een behoorlijk onderlegd en afgericht politiekorps, dat
uit speciaal getrainde mannen bestond, beter in staat was de orde te handhaven dan burger-
wachters of militairen.123 De Karabijnbrigade profiteerde wel van de goede bewapening van
de Burgerwacht. Begin 1940 werden grote hoeveelheden geweren, munitie en enkele

mitrailleurs aan de Karabijnbrigade over-
gedragen.124 Tijdens de mobilisatieweek was
door het gehele politiepersoneel 42.479 uren 
te veel gewerkt.
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Verhoogde spanning

In de nacht van 30 op 31 augustus 1939 zouden Poolse militairen een Duitse radiozender bij
Gleiwitz in Opper-Silezië overvallen hebben. In werkelijkheid was de overval vooraf vanuit
Duitsland voorbereid en uitgevoerd door Duitsers die Poolse uniformen hadden aangetrokken.
Hitler gebruikte het voorval om een aanval op Polen te rechtvaardigen. Enkele uren na de
overval trokken Duitse troepen Polen binnen. De regeringen van Engeland en Frankrijk
kwamen met een ultimatum, waarop door Duitsland niet werd ingegaan. Het gevolg was dat
Duitsland zich op zondagmiddag 3 september 1939 om 17.00 uur met Polen, Frankrijk en
Engeland in oorlog bevond.125

In de namiddag van 9 november 1939 werd, naar aanleiding van een binnengekomen
mededeling van de militaire attaché in Berlijn dat de Duitse inval te verwachten was, weder-
om Mobilisatietoestand i afgekondigd. Verschillende bewakingen werden ingesteld.
Assistentie werd daarbij verleend door een detachement van de Rijksveldwacht (zestig man-
schappen), dat werd ondergebracht in het hotel Elim aan de Schiedamse-
dijk, het voormalig tehuis voor daklozen. Samen met de karabiniers
van de eerste afdeling waren zij belast met de bewaking van het post-
kantoor aan de Coolsingel en het telefoonkantoor aan de Gedempte
Botersloot.126 Na een week werden de maatregelen opgeheven.
Doordat gebleken was dat bij de mobilisatietoestanden veel personeel
nodig was voor bijzondere bewakingsopdrachten, werd besloten om
hulpagenten aan te stellen. Deze groep begon op 28 november 1939

met de opleiding. Tot aan het uitbreken van de oorlog werden drie
groepen cursisten opgeleid. De eerste kreeg tot taak de uitgestrekte
terreinen van de Bataafse Petroleum Maatschappij (bpm) in Pernis te
bewaken. Deze groep, ongeveer zestig man werd betaald door de bpm,
maar stond onder regie van de politie en de leiding was in handen
van de chef van het bureau Charlois. De beide andere groepen deden
tijdens de oorlogsdagen bij de afdelingen dienst. In totaal werd
ongeveer tweehonderd man opgeleid.127

De id onderzocht veel gevallen van (vermeende) spionage. 
Van zo’n spionagezaak was sprake op 1 november 1939. Op die dag
‘beluisterde’ agent H. Dragstra een man, die bij één van de
consulaten een boodschap kwam brengen. Hij volgde de man en
arresteerde hem. Het onderzoek wees uit dat het inderdaad om een
geval van spionage ging. Omstreeks maart 1940 meldde zich een
Nederlandse soldaat bij de id met de mededeling dat hij in een café
een hem onbekende man had ontmoet, die hem had gevraagd naar
een kaart waarop de stellingen van de luchtafweer in Rotterdam
vermeld stonden. Met de soldaat werd afgesproken dat hij het contact
met de man zou aanhouden. Enige tijd later kreeg de militair een
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stafkaart van Rotterdam, waarop met rood en blauw op willekeurige plaatsen kruisjes waren
geplaatst, die de zogenaamde plaatsen van het luchtafweergeschut aangaven. Deze stafkaart
overhandigde de militair op een vooraf afgesproken plaats aan de man, onder toezicht van
een verdekt opgestelde politieman. Na overdracht van de kaart werd de man gearresteerd.
Hij verklaarde dat hij in 1939 tijdens een bezoek aan Antwerpen een Duitser had leren
kennen. Deze Duitser, van wie hij vermoedde dat het een Gestapo-agent was, ontmoette hij
later herhaaldelijk in Rotterdam. Tijdens een ontmoeting bracht deze Duitser hem in contact
met een andere Duitser, die de verdachte verzocht om gegevens over het Nederlandse leger.
Verdachte had vervolgens contact gezocht met de Nederlandse militair. De verdachte zat
tijdens de meidagen van 1940 nog vast en werd bij het bombardement van 14 mei 1940

vrijgelaten. Vergeten werd hij evenwel niet, want na de bevrijding werd hij opnieuw
gearresteerd en alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden.128

In Hoek van Holland werd het strand op last van het militair gezag afgesloten, terwijl er
militaire versterkingen werden aangelegd. Hoek van Holland was als vestingplaats natuurlijk
uitstekend geschikt om er spionage te bedrijven. Ook werden personen met Duitse
sympathieën en leden van de nsb in de gaten gehouden. Veel goed bekend staande inwoners
van Hoek van Holland verenigden zich in het plaatselijke comité ‘bestrijding spionage-
activiteiten’ en helpen op dat terrein de politie.129

Luchtbescherming

Wegens de toenemende oorlogsdreiging kreeg de Luchtbescherming steeds meer aandacht.
In 1936 kwam de ‘Wet betreffende bescherming tegen Luchtaanvallen’ tot stand. Rotterdam
was verdeeld in vijf vakken, die gelijk waren aan de politieafdelingen. In elk vak was een
inspecteur van politie als vakhoofd aangesteld. Ieder vak werd verdeeld in een aantal wijken,
waarvan de leiding uit vrijwilligers bestond. Hoofdcommissaris Einthoven was belast met de
totale leiding van de Luchtbeschermingsdienst.130 Hoewel Einthoven zijn taak zeer serieus
nam, moest hij het in het begin doen zonder financiële steun van het gemeentebestuur. Zij
vonden zijn plannen een uitvloeisel van militarisme. Einthoven hield in 1938 een voordracht
over de staat van de Rotterdamse Luchtbescherming. De loco-burgemeester riep Einthoven
bij zich en zei dat op het gemeentebestuur geen kritiek moest worden geuit. Einthoven
luisterde niet. Zonder terughoudendheid gaf hij aan dat er alleen op papier een lucht-
beschermingsorganisatie bestond. Bij een eventuele vijandelijke aanval zou de bevolking
onbeschermd zijn geweest, omdat de gemeente het belang van een goede luchtbescherming
niet inzag. Het gevolg was dat, met medewerking van de pers, enige verbetering in de situatie
werd aangebracht.131

Bij de bouw van het nieuwe hoofdbureau had Einthoven het voor elkaar gekregen dat er
een ruime schuilkelder gerealiseerd werd. Voor een grote stad als Rotterdam, met ongeveer
600.000 inwoners, was dit in 1938 heel bijzonder, want het was op dat moment de enige
schuilkelder van de stad.
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Begin 1939 waren diverse politiebureaus en grote kantoren voorzien van een sirene. 
Op 19 januari 1939, enkele dagen na de voltooiing van het alarmsysteem, vond er in Rotter-
dam een grote verduisteringsoefening plaats. Einthoven raadde de inwoners dringend aan de
aanbevelingen op te volgen. Leden van de Luchtbescherming controleerden op eventuele
lichtuitstraling. Bij geconstateerde fouten konden zij waarschuwend optreden en als dit niet
hielp of wanneer zij onheus bejegend werden, moesten ze de hulp van de politie inroepen.
Einthoven had zijn mensen opdracht gegeven om in voorkomende gevallen zelfs tegen de
wil van de bewoner en desnoods met geweld diens woning te betreden. Na de oefening bleek
dat vooral de jeugd zich onbehoorlijk had gedragen. Veel jongelui hadden de aanwijzingen
aan hun laars gelapt. Slechts in acht gevallen werd proces-verbaal opgemaakt tegen bewoners
die hun huis niet voldoende verduisterd hadden. Rotterdam was tijdens de oefening twee uur
in duister gehuld geweest.132

Op 1 mei 1940 werd het bureau Luchtbescherming definitief verplaatst naar het stadhuis.
Inspecteur tweede klas J.W.H. Vasbinder, majoor L. van Vliet en de schrijvers H.B. van
Herwaarden en G. van den Heuvel werden tijdelijk bij dit bureau gedetacheerd.133

Korps zonder chef

In de periode dat de spanning in Europa toenam verliet Einthoven tijdelijk het korps. 
Dit werd hem door enkele van zijn onderschikten kwalijk genomen, omdat ze vonden dat de
hoofdcommissaris het korps in de steek liet. Iemand die daar waarschijnlijk geen problemen
mee had was burgemeester P.J. Oud. Als hoofd van de politie had hij veel contact met zijn
hoofdcommissaris. Einthoven had goed met de voorganger van Oud, Droogleever Fortyn,
kunnen opschieten.

Met Oud, die op 15 oktober 1938 tot burgemeester van Rotterdam benoemd werd, lag dat
anders. Einthoven vond Oud al vanaf het begin ongeschikt voor het burgemeesterschap. 
Oud was op 5 december 1886 in Purmerend geboren en voordat hij naar Rotterdam kwam
had hij al een behoorlijke politieke loopbaan achter de rug. In 1917 was hij lid geworden van
de Tweede Kamer en van 1933 tot 1937 was hij minister van Financiën in het kabinet Colijn.
Einthoven was van mening dat het de burgemeester ontbrak aan echte bestuurskwaliteiten.
Hij zelf trok als pseudo-inspecteur van de bouwpolitie de arme wijken in om kennis te
nemen van de aldaar heersende problematiek. Hij verweet de burgemeester dat deze zich,
wegens gebrek aan belangstelling, in zijn kamer afsloot van stad en bevolking. Oud daar-
entegen bleek niet gesteld te zijn op de werkwijze en houding van zijn hoofdcommissaris. 
De relatie tussen burgemeester en hoofdcommissaris raakte in het voorjaar van 1939, tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen, nog meer vertroebeld. Vanwege hun verkiezingswinst waren
ongeveer tweeduizend leden van de sdap, waaronder enkele wethouders, de straat opgegaan
om deze overwinning te vieren. De burgemeester had voor deze optocht geen vergunning
verleend en de politie maakte met harde hand een einde aan het feest. De volgende dag werd
Einthoven op het stadhuis ontboden, waar hij van de burgemeester te horen kreeg dat hij een
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groep ordelievende burgers uiteen had laten drijven; mensen die geen kwaad in de zin
hadden gehad. Bovendien was het geen optocht geweest maar een stoet. Einthoven ant-
woordde hierop: ‘Zolang ik hier hoofdcommissaris ben, zullen er geen nazimethoden wor-
den toegepast. Bij Hitler vraagt men ook eerst wie de overtreding pleegt; hoort men bij de
goede partij dan wordt er niet opgetreden […].’ De conflicten tussen de burgemeester en
Einthoven liepen op den duur zo hoog op, dat Oud contact opnam met de regering en haar
voor de keus stelde: ‘hij eruit of ik.’ De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
benoemden een commissie, bestaande uit de pg en de commissaris der Koningin, die de zaak
moest onderzoeken. Einthoven heeft zijn kant van het verhaal mondeling en schriftelijk aan
de commissie laten weten. Korte tijd later kreeg hij te horen dat de regering de burgemeester
had aangezegd dat Einthoven in Rotterdam kon blijven.134 Oud werd dus voor de keuze
gesteld om weg te gaan, maar hij bleef op zijn post. Het is begrijpelijk dat de onderlinge sfeer
hierdoor niet verbeterde. In november 1939 zou Oud toch nog min of meer zijn zin
krijgen.135

In oktober 1939 was de Centrale Raad van Advies inzake Ontwikkeling en Ontspanning
(o. en o.) voor de gemobiliseerde militairen ingesteld. Deze raad, als onderdeel van de staf
van het hoofdkwartier van de opperbevelhebber der land- en zeestrijdkrachten,136 had Eint-
hoven gevraagd of hij bereid was gedelegeerd lid te worden en de leiding van het o. en o.-
werk op zich te nemen. Einthoven stemde toe en kreeg als taak, het verhogen van de saam-
horigheid binnen het leger, het scheppen van de mogelijkheid tot scholing en het bijeen-
brengen van honderdduizenden militairen rondom een voor iedereen aanvaardbare
gedachte.137 Bij Koninklijk Besluit kreeg Einthoven in november 1939 daartoe zes maanden
verlof, waarop hij naar Den Haag vertrok.138 Voorwaarde was dat hij bij ordeverstoringen of
onmiddellijk oorlogsgevaar direct naar Rotterdam moest terugkeren. Tijdens zijn afwezig-
heid werd zijn functie als korpschef waargenomen door commissaris S. Dijkstra.

De kritiek op het vertrek van Einthoven was begrijpelijk, maar niet geheel terecht, want
Einthoven had veel veranderingen doorgevoerd, waardoor hij een modern en goed functio-
nerend korps achterliet, terwijl het bezighouden van militairen belangrijker was dan het in
eerste instantie leek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden gemobiliseerde militairen voor
veel problemen gezorgd. Uit verveling was men onder andere overgegaan tot het plegen van
diefstal, vernielingen en smokkelen.139

Nadat bekend geworden was dat Duitse troepen, zonder voorafgaande waarschuwing
Denemarken en Noorwegen waren binnengevallen, werden op 9 april 1940 opnieuw
bijzondere maatregelen getroffen. Zestig hulpagenten werden in actieve dienst geroepen. 
En in de nacht van 13 op 14 april was het alweer raak, want toen een verdacht konvooi de
kust passeerde, werd een deel van het korps gealarmeerd.

In een nota werd een speciale mobilisatieorder afgekondigd, getiteld: ‘Algemene opdracht
aan het personeel’. Hierin werd gesteld dat het personeel alle bijzonderheden, zoals van
bijzondere activiteiten of handelingen van personen of groepen en abnormale verzamelingen
van publiek, moest rapporteren. Voortdurende waakzaamheid was geboden.140
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1.5 staat van beleg

In verband met de Duitse inval in Denemarken en Noorwegen werd op 19 april 1940 in het
gehele land de Staat van Beleg afgekondigd.141 Hierdoor gingen diverse bevoegdheden van
de burgemeester over op het Militair Gezag en kwam ook de politie onder bevel van dat
gezag. Einthoven, die nog steeds vanwege zijn tijdelijke functie in Den Haag verbleef, keerde
terug naar Rotterdam. De chef van de Karabijnbrigade diende op verzoek van de Kanton-
nementscommandant een overzicht in van de indeling van de geüniformeerde politie bij
toestand d.o. (Dreigend Oorlogsgevaar).142 Door de afkondiging van de Staat van Beleg kon
beter worden opgetreden tegen Duitse spionage en de vorming van een Vijfde Colonne door
nationaalsocialisten en Rijksduitsers. Op de dag van de afkondiging ontving de burgemeester
een schrijven van de commandant der Vesting Holland, met daarin de mededeling dat
indien door de Duitse Kolonie vergunning werd aangevraagd voor het beleggen van een
bijeenkomst ter viering van de verjaardag van de Rijkskanselier Hitler (20 april), deze ver-
gunning volgens de richtlijnen door de commandant moest worden afgegeven. Vanwege
tijdsgebrek werd de burgemeester gemachtigd de vergunning namens de commandant af te
geven, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Tijdens de vergadering mochten geen
redevoeringen gehouden worden welke betrekking hadden op de in- of uitwendige politiek
van de Nederlandse regering of de politieke gezindheid van het Nederlandse volk en welke
aansporing bevatten ten nadele van de met Duitsland in oorlog zijnde mogendheden. Tot de
vergadering mochten alleen leden van de Deutsche Verein worden toegelaten, op vertoon van
hun bewijs van lidmaatschap. De politie en vertegenwoordigers van het Militair Gezag
moesten tot de vergadering worden toegelaten.143

Maatregelen

In verband met de afkondiging van de Staat van Beleg werden nog meer maatregelen
genomen. Het was verboden om militaire objecten te fotograferen en in een trein of in enig
ander openbaar middel van vervoer fototoestellen voor onmiddellijk gebruik voorhanden te
hebben. Er werd een repressieve perscensuur afgekondigd en als laatste werd een beperkt
aantal personen, die gevaarlijk geacht werden voor de veiligheid van de staat, in hechtenis
genomen.144 Op 3 mei brachten twee hulpagenten een fotograaf uit Schiedam naar het
bureau Oostervantstraat. Deze man was, gezien zijn naam en geboorteplaats, uit Duitsland
afkomstig. Hij had in de omgeving van de elektriciteitscentrale (een strategisch object) foto’s
gemaakt. Na overleg werd de man heengezonden. Zijn camera, met twee glasplaten, werden
inbeslaggenomen. Diezelfde dag werden vanaf de Waalhaven twee mannen met fototoestel
en ontwikkelingsingrediënten naar het bureau Charlois gebracht, op verdenking van
spionage. De id werd in kennis gesteld.145 Het dagrapport vermeldt verder niet wat er met
de mannen is gebeurd.

In Rotterdam waren reeds voor de afkondiging van de Staat van Beleg maatregelen
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genomen die betrekking hadden op het verbod om van bepaalde objecten foto’s te maken. 
Al voor de afkondiging van de Staat van Beleg, namelijk op 10 februari 1940 hadden agenten
een man aan het posthuis Marconiplein gebracht, omdat hij foto’s had gemaakt van de
schoorstenen van het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Het fototoestel werd inbeslaggenomen.
Een maand later werd dit officieel geregeld. Via een nota werd aan het korps bekend
gemaakt, dat indien fotografische- of filmopnamen werden gemaakt van havens, bruggen,
schepen en/of openbare gebouwen het foto- of filmtoestel met de film inbeslaggenomen
moest worden. Immers, Rotterdam nam met zijn belangrijke haven een andere positie in
dan de rest van Nederland.146

Regelmatig vermeldden de dagrapporten incidenten die betrekking hadden op de nsb. 
Op 22 april 1940 werden omstreeks 22.20 uur vanaf de Groene Zoom drie mannen naar het
bureau Sandelingplein gebracht, die huis aan huis biljetten van de nsb hadden verspreid. 
Ze hadden hierbij een uitdagende houding aangenomen tegenover een inspecteur van
politie.Vooral op 4 mei was het volgens het dagrapport van het bureau Sandelingplein erg
druk in Rotterdam-Zuid wat betreft incidenten met de nsb.

16.30 uur. Politieke relletjes. Brengt de agent Kuijper vanaf de Maashaven, hoek
Brielselaan, s.o. Is gildeleider nsb, voor landverrader uitgescholden. Oploop, enige
honderden mensen, die de nsb colporteurs op de Maashaven uitjouwden en uit-
scholden. Het publiek is vervolgens uiteengedreven. O. blijft in afwachting van de
klacht der tegenpartij.
Idem. Belediging. Gerrit Riemer, 26 jaar, soldaat, 2e compagnie Intendance gelegerd
Joubertstraat 13 doet aangifte van belediging, door nsb’ers aan de Maashaven.
Uitgescholden voor lafaard en zwerver. Door agent Mudde op zijn aanwijzing 2
mannen naar bureau gebracht. Hun nsb-schap is niet gebleken.
19.45 uur. Belediging 2 nsb’ers gebracht. Door agent M. van Ooijen (speciale dienst)
vanaf de Hillevliet-Groene Hilledijk tweetal nsb’ers gebracht, die colporteerden met
Volk en Vaderland, om wie zich een volksmenigte verzamelde. Ter voorkoming van
ongeregeldheden aan bureau gebracht.147

Op de avond van de derde mei waren leden van de Karabijnbrigade behulpzaam bij het
arresteren en overbrengen van enkele staatsgevaarlijk geachte personen naar het internerings-
kamp bij Ooltgensplaat. In dit kamp werden 21 personen ondergebracht, onder wie M.M.
Rost van Tonningen, lid van de Tweede Kamer, J.H. Feldmeijer, die sinds 1939 optrad als
leider van de Mussertgarde en de Rotterdamse districtsleider van de nsb, W.N.A. Kröller.148

Het viel de in die nacht dienstdoende inspecteur van dienst, W. van Wijngaarden, op dat er
veel herrie was in het anders zo stille hoofdbureau. Na onderzoek bleek dat de eerder
genoemde groep nsb’ers was binnengebracht, mede onder begeleiding van de chef van de id,
Bennekers. Deze vertelde de inspecteur van dienst dat die zaak onder hen moest blijven en
dat er niets over in het dag- en nachtrapport gezet mocht worden. 

Op 7 mei 1940 werd om 18.00 uur wederom Mobilisatietoestand I afgekondigd. Het piket
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op het hoofdbureau werd verdubbeld, terwijl een detachement van zestig militairen van het
garnizoen ter beschikking werd gesteld voor de bewaking van het postkantoor aan de Cool-
singel en het telefoonkantoor aan de Gedempte Botersloot.

Op 8 mei werd de tevoren aangewezen loods aan de Merwehaven ingericht voor de
opname van eventueel te arresteren Rijksduitsers en nsb’ers.149

De fatale nacht

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 was de politie op de voorgeschreven posten aanwezig, zoals
die volgens de Mobilisatieorder waren aangewezen. Op een directe bedreiging van Rotter-
dam was het korps niet ingesteld. De agenten van de vijf afdelingen hoefden slechts paraat te
zijn bij een oorlogsverklaring.150 Einthoven was rond middernacht thuis door de pg vanuit
Den Haag gebeld met de mededeling dat volgens een bericht uit Berlijn de toestand erg
gespannen was. Ondanks het onheilspellende bericht ging Einthoven toch naar bed, omdat
het korps al enkele dagen in paraatheid gebracht was.151 Op het hoofdbureau waren twee
inspecteurs in de nachtdienst en aan de bureaus Sandelingplein en Oostervantstraat was
eveneens een inspecteur in dienst. Aan het hoofdbureau waren tevens leden van de Motor-
brigade en de Karabijnbrigade, met materieel, in piket. Het stadhuis werd bewaakt door
gewapende wachten van de Burgerwacht. Bovendien was de bewaking van de terreinen van
de gemeentelijke drinkwaterleiding aan de Honingerdijk door een detachement Burger-
wacht, bestaande uit ongeveer 44 man, van de politie overgenomen.152 De eerder die dag
gearriveerde vi e Bewakingscompagnie nam de bewaking van het post- en telefoonkantoor
van het garnizoen over. Bovendien waren op enkele punten, zoals het Maasstation en het
Beursstation, militaire wachten uitgezet. De agent die met de vaste post voor de woning van
de Duitse consul, E.O.E. Pockhammer, aan de Kralingse Plaslaan 14 was belast, had zeker
geen saaie voornacht. Normaal ontving de consul ‘s nachts geen bezoek aan huis, maar nu
was het een gaan en komen. Toen het bezoek omstreeks 02.30 uur vertrok, viel het de agent
op dat er zelfs een ware feeststemming heerste.153 
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hoofdstuk  2

de oorlogsdagen en het
bombardement van 14 mei

‘Het beste wat Rotterdam ooit is overkomen, 
is het bombardement van mei ’40’

(Uitspraak Theo van Gogh op 6 augustus 1993 in het
radioprogramma ‘Met wie’? van Radio Rijnmond) 



2.1. vrijdag 10 mei

In nagenoeg geen enkel dag- en nachtrapport wordt melding gemaakt van de Duitse inval.
Alleen inspecteur K.J. Müller van het bureau Oostervantstraat noteerde in het rapport van 9
op 10 mei 1940: ‘04.00 uur, Duitse inval in ons land!’ en sloot het rapport, zoals het hoorde,
netjes om 08.00 uur af.1

Degenen die in de vroege morgen van de 10e mei 1940 gewekt werden door
vliegtuiggeronk, dachten of hoopten dat dit veroorzaakt werd door vliegtuigen, die
onderweg waren naar Engeland. Aan een oorlog, laat staan aan een daarop volgende
bezetting, die vijf jaar zou duren, dacht nagenoeg niemand. Einthoven was echter op zijn
hoede. ‘Paniekstemming kende ik dan ook niet toen dat kind op de vroege morgen van de
tiende mei 1940 inderdaad in het zeer diepe water viel.’ Hij had van diverse zijden gehoord
dat er iets op komst was.2

Agent J. Schouwstra van het posthuis Baan had juist die nacht dienst. Samen met een
collega liep hij op de Gedempte Glashaven en zag daar de vliegtuigen overkomen. Beide
agenten vroegen zich af wat voor vliegtuigen het waren. Als het Duitse waren, moest er een
hakenkruis op staan, maar er stond een groot kruis op. De collega van Schouwstra was van
mening dat het Franse vliegtuigen waren. Dat het niet goed zat werd snel duidelijk.
Schouwstra en zijn collega kregen opdracht om de militaire commandant van Rotterdam,
kolonel P.W. Scharroo, te waarschuwen, want die lag te slapen in zijn woning aan de
Schiedamse Vest en wist nog van niets.3

De linker Maasoever en de Maas zelf waren de punten waar de vijand het eerst aanviel.
De in de wijde omtrek hoorbare dreunen duidden niet op vroege militaire oefeningen. Om
03.55 uur (x-Zeit) begonnen Duitse legereenheden met de uitvoering van Fall Gelb. Op
genoemd tijdstip overschreden Duitse eenheden de Nederlandse grens en wierpen Duitse
vliegtuigen de eerste bommen op het vliegveld Waalhaven, waardoor een aantal Nederlandse
jachtvliegtuigen werd uitgeschakeld.4

Strategisch gezien was het vliegveld van groot belang voor de Duitsers. Ze konden,
wanneer het veroverd was, meteen beginnen met het aanvoeren van materieel en
manschappen. Enkele bruggen, het Noordereiland en enige straten op de rechter Maasoever,
bij de Noordelijke afrit van de Willemsbrug waren spoedig bezet door de Duitsers. Bij het
Feyenoordstadion daalden vijftig parachutisten neer en vanaf het vliegveld Waalhaven, waar
vliegtuigen met soldaten geland waren, rukte een bataljon Duitsers op naar de bruggen over
de Maas.5

Uit op de Maas gelande watervliegtuigen begaven zich militairen van de IIe compagnie
van het Bataillon Choltitz met rubberbootjes naar de kant. Deze manoeuvre werd onder
andere waargenomen door twee verslaggevers van de nrc, die met hun auto een landend
vliegtuig hadden gevolgd. Toen ze in het gebouw van hun krant aan de Witte de Withstraat
waren teruggekeerd besloten ze de politie te bellen, omdat ze dit bij branden en grote
gebeurtenissen ook altijd deden. De inspecteur, die één van de verslaggevers aan de lijn
kreeg, zei van niets te weten en gaf aan dat hij geen tijd had voor flauwe grapjes. Ook nadat
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de verslaggever had aangegeven dat ze getuigen waren geweest van de gevangenneming van
een agent, herhaalde de inspecteur zijn opmerking en verbrak de verbinding. Een inspecteur
van het hoofdbureau kreeg van een politieverslaggever dezelfde informatie. Ook hij geloofde
het bericht niet en zei tegen de verslaggever dat hij geen onzin moest uitkramen. Op
hetzelfde moment werden de waarnemingen van de verslaggever via een telefoontje
bevestigd.6

Verkeer over de Maasbruggen was door de aanwezigheid van de Duitse militairen
onmogelijk geworden, wat onder andere nogal wat politiemensen, die op weg waren naar
hun bureau, spoedig merkten. Daarom meldden zij zich aan een bureau wat ze nog wel
konden bereiken, om daar vervolgens te worden ingedeeld. Het was in Rotterdam de
gewoonte om agenten, die ver van hun standplaats van hun verlof genoten, met het oog op
de reiskosten niet bij elk alarm terug te roepen. De broers Antoon en Arie Bakker, beiden
agent van politie in Rotterdam, waren tijdens het uitbreken van de oorlog in hun Noord-
Hollandse geboortedorp Sijbekarspel. Via de radio kregen ze gebrekkige informatie over het
dalen van vijandelijke vliegtuigen op de Maas. Ze wilden niet afwachten wat er komen ging
en probeerden naar Rotterdam terug te reizen. Zij kwamen met veel moeite niet verder dan
Amsterdam en keerden daarom’s avonds maar weer terug naar hun geboorteplaats.7

De hoofdcommissaris kondigde meteen na aankomst op het hoofdbureau
Mobilisatietoestand iii af, waarop de blauwe vlaggen op diverse punten werden uitgestoken.
De meeste politiemannen wisten zonder het zien van de vlag dat het oorlog was en begaven
zich in dienst of deden moeite hun bureau te bereiken. Een politieman, woonachtig op de
linker Maasoever, had volgens de voorschriften een blauwe vlag uit zijn woning gestoken,
voordat hij zich naar zijn, op de rechter Maasoever gelegen bureau begaf. Omwonenden
dachten dat hij met die vlag de Duitse vliegtuigen waarschuwde en verzamelden zich voor de
woning van de agent.8 Het was een van de eerste blijken van angst voor de zogenaamde
‘Vijfde Colonne’.

De Motorbrigade was volgens de mobilisatieorder onder meer belast met het ophalen
van personeel. Zodoende was een agent van deze brigade ’s morgens met de dienstauto op
pad gegaan om een drietal collega’s op de linker Maasoever op te halen en naar het
hoofdbureau te brengen. Op de heenreis zag hij de Duitse watervliegtuigen op de Maas
landen en zag hij hier en daar ook al Duitse militairen rondlopen. Nadat hij de agenten had
opgehaald reed hij met hoge snelheid terug om zo snel mogelijk het hoofdbureau te bereiken.
Onderweg kwamen ze weer enkele Duitsers tegen, die hen zonder problemen lieten
passeren. Toen ze op de Willemsbrug reden ging het mis. Ze werden tegengehouden door
een detachement zwaar bewapende Duitsers. Na te zijn ontwapend werden ze onder
begeleiding weggevoerd en in het lege en door de Duitsers bezette Maashotel ondergebracht.
Later die dag werden ze bevrijd door mariniers, die het hotel via het dak waren
binnengekomen. De Duitse bewakers waren er niet meer.9
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Linker Maasoever

Het bureau Nassaukade werd spoedig door Duitse militairen bezet. Daar waren, buiten de
nachtbezetting, ook nog agenten aanwezig, die de rechter Maasoever niet meer hadden
kunnen bereiken. De in het bureau aanwezige politiemannen werden ontwapend, omdat er
volgens de Duitsers vanuit het bureau geschoten was. Ze dreigden met harde maatregelen.
Hiervan was nog niets te merken, want het politiepersoneel kon zich in het bureau vrij
bewegen, terwijl zelfs de telefoon nog functioneerde. Een Feldwebel maakte hier spoedig een
eind aan en sneed de lijnen door. Een enkeling, gewaarschuwd door de bevolking, kon nog
net op tijd ontkomen en ging zich melden aan het onbezette bureau Sandelingplein. Een in
burger geklede inspecteur, die werkzaam was aan het hoofdbureau, had dit niet tijdig kunnen
bereiken en ging zich melden aan het dichtstbijzijnde bureau. Dit was voor hem het bureau
Nassaukade. Nadat hij zijn motorfiets op de hoek Oranjeboomstraat/Nassaukade gestald
had, liep hij naar binnen. In de gang kon hij zonder problemen een met machinepistool
bewapende Duitse soldaat passeren. De inspecteurskamer bleek gesloten te zijn, waarna de
inspecteur zich naar de agentenwacht begaf. Daar werd hij door de Duitse officier Leutnant
Fortmann gefouilleerd, waarna zijn pistool werd afgepakt. Dezelfde officier stopte hem een
rol pamfletten en een doos punaises in de handen en gaf opdracht om deze in de wijk op te
hangen. Onder begeleiding van de officier bevestigde de inspecteur een pamflet op een
publicatiebord voor het bureau. Daarop moest hij hetzelfde gaan doen in de
Oranjeboomstraat. De officier ging hierop naar het bureau terug, omdat hij daar de situatie
waarschijnlijk nog niet veilig vond. Zodoende kon de inspecteur zich met zijn motorfiets uit
de voeten maken. Hij arriveerde na enige tijd met de overgebleven pamfletten veilig aan het
bureau Sandelingplein.10

Spoedig nadat het bureau Nassaukade door de Duitse militairen bezet was, werd het
aldaar aanwezige politiepersoneel in groepjes van vijf in de cellen opgesloten. Daar voelden
de politiemannen zich niet veilig, omdat er vanaf de rechter Maasoever regelmatig geschoten
werd, waardoor ook het bureau geraakt werd. Zij verzochten de Duitsers of ze ergens anders
ondergebracht konden worden, waarop ze onder bewaking werden overgebracht naar de
schuilkelder van de Oranjeboombrouwerij, aan de overzijde van de Oranjeboomstraat.

Ook elders kwam het voor dat politiepersoneel gevangen werd genomen. De buurtagent
van het Noordereiland, L. van den Brandt, wilde op de fiets naar het bureau Nassaukade.
Onderweg werd hij door Duitse soldaten aangehouden en ontwapend. Zij brachten hem over
naar het drijvende mannenzwembad aan de Maaskade, naast de Willemsbrug. Later kreeg
hij daar nog gezelschap van gevangengenomen Nederlandse militairen en burgers. Het
geheel stond onder bewaking van drie Duitse soldaten.11

De Duitse patrouille, die aangewezen was om het bureau Sandelingplein te bezetten, was
tijdens de landing gesneuveld, waardoor het politiepersoneel zich nog vrij kon bewegen. Aan
werk was geen gebrek, want voor het bureau hadden zich ongeveer honderd mensen
verzameld, die informatie kwamen vragen. Speciaal hiervoor werden aanplakbiljetten
gemaakt met daarop algemene informatie, die ook nog apart werd omgeroepen.
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In de loop van de dag hadden de Duitse luchtlandingstroepen hun hoofdkwartier
ondergebracht in het Zuiderziekenhuis, terwijl in het op enkele honderden meters daarvan
gelegen politiebureau Sandelingplein regelmatig gevangen genomen Duitsers binnen-
gebracht werden. De namen van deze Duitsers werden keurig in het dag- en nachtrapport
vermeld. Op 10 mei werd in het rapport geschreven dat er omstreeks 09.15 uur twee Duitsers,
waaronder een onderofficiervlieger op last van het Militair Gezag in bewaring waren gesteld.
De gewonde Duitse militairen werden vanaf het bureau direct naar het reeds bezette
Zuiderziekenhuis gebracht, terwijl daar onder andere ook de gewonde politieagenten J. van
Dijk en G.J. Vijer terechtkwamen. Van de in het bureau Sandelingplein nog steeds
functionerende telefoon werd dankbaar gebruik gemaakt. De door de politie, Burgerwacht
en Nederlandse militairen verzamelde gegevens werden in het bureau uitgezocht,
gecontroleerd en per telefoon doorgegeven aan het stafkwartier van de Nederlandse
krijgsmacht aan de Veemarkt.12 Aangezien men daar dacht dat de berichten van de Duitsers
afkomstig waren, werden ze niet vertrouwd.13

Commandant Boellaard van de Burgerwacht had via het departement van Binnenlandse
Zaken opdracht gekregen niet deel te nemen aan de oorlogshandelingen. Die opdracht
kwam te laat, want de Burgerwacht was al bij de gevechten betrokken geraakt. Na overleg
met Scharroo werden de staf en het personeel van de Burgerwacht volgens de bepalingen van
de Staat van Oorlog voor militaire diensten gevorderd.14

Het bureau Charlois lag niet zover van het vliegveld Waalhaven, waardoor de aldaar
dienstdoende politiemannen spoedig met de oorlogshandelingen geconfronteerd werden.
Een agent deed er zelfs aan mee. Hij zag dat, terwijl een Duitse officier een Nederlandse
mitrailleurpost naderde, zeven militairen de post verlieten en vluchtten. Hierop trachtte de
politieman zelf om de mitrailleur te bedienen, maar toen dit niet lukte schoot hij de officier
met zijn dienstwapen neer. Een andere agent kreeg opdracht om enkele Duitse officieren, die
scholen gingen vorderen, te begeleiden. Hij moest met de sleutels van de scholen in een auto
plaatsnemen tussen de officieren. Bij de eerste school aangekomen sprong hij uit de nog
rijdende auto en rende in de richting van de haven, wierp de sleutels erin en sprong er zelf
achteraan. De Duitsers hadden hem met een boot snel te pakken. Het liep goed met hem af,
want nadat hij naar het bureau was gebracht kon hij met een nat pak naar huis. Rond het
middaguur rukten Duitse militairen, onder dekking van een mitrailleur, op richting bureau
Charlois. Bij aankomst werd het bureau bezet en niemand mocht er uit. In de loop van de
middag kreeg de commissaris het voor elkaar dat enkele gevangengenomen politiemannen
werden vrijgelaten, die samen met het overige personeel naar huis mochten om te kijken hoe
de situatie daar was.15

Rechter Maasoever

Het hoofdbureau werd in gereedheid gebracht voor het naderende gevaar. Manschappen van
de Karabijnbrigade, die in het bureau in piket lagen, zetten de toegangen af en brachten twee
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lichte mitrailleurs in stelling. Eén daarvan kwam te staan in de uitbouw van de kamer van de
hoofdcommissaris, waarmee het Haagseveer en de zuidvleugel bestreken konden worden.
De andere mitrailleur werd in de schrijfkamer van de administratie geplaatst en bestreek het
Doelwater. Beide mitrailleurs werden hoofdzakelijk door daarvoor opgeleid personeel van de
Karabijnbrigade bemand. De post moest dag en nacht bezet zijn. Omdat waarschijnlijk niet
voldoende personeel van de Karabijnbrigade voorhanden was, werden agenten van andere
diensten op deze post geplaatst.16 Deze posten hadden uitsluitend de handhaving van orde
en rust en afweer van sabotage tot taak. Op die manier voldeden ze aan de richtlijnen van de
regering om niet gewapend tegen de vijand op te treden. Dit werd ’s ochtends nog eens
duidelijk aan het personeel kenbaar gemaakt. De hoofdcommissaris deed daarom het
verzoek aan Scharroo of hij voor de bewaking van het hoofdbureau een aantal militairen kon
krijgen. Aan het verzoek werd later voldaan door het zenden van een dertigtal militairen van
het depot Luchtstrijdkrachten, die de bediening van de in stelling gebrachte lichte mitrailleurs
overnamen.17

De telefooncentrale, waarin ook een post van de Luchtbeschermingsdienst was onder-
gebracht, werd beveiligd met lege verpakte zandzakken. Tijd om de zandzakken te vullen 
was er niet. Speciaal opgeleid personeel van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp kwam de
telefonistes assisteren. Bij de eerste aanval had het luchtalarm nog gezwegen, maar dit zou
veranderen. Het kwam regelmatig voor dat het net was uitgeloeid of het begon weer
opnieuw. Bij ieder alarm vertrok het personeel, inclusief de arrestanten, in optocht naar de
schuilkelder, die hiervoor in gereedheid was gebracht. De in de schuilkelder aanwezige
dienstfietsen werden buiten tegen de gevel geplaatst en zouden enige dagen later, tijdens het
bombardement nagenoeg allemaal verloren gaan. Naarmate de eerste oorlogsdag vorderde,
werd er zo vaak luchtalarm gegeven dat een groot gedeelte van het personeel, waaronder de
telefonistes, gewoon door ging met de werkzaamheden. Er werden die dag door de Recherche
zelfs nog arrestanten verhoord.18

Voor de ingang van het bureau Oostervantstraat werden zandzakken geplaatst.
Hierachter stonden twee agenten, bewapend met karabijn, op wacht. Op deze manier wilde
men een aanval van de Vijfde Colonne op het bureau afwenden. Echt veilig was het niet,
want de achterzijde grensde aan het bureau van de Bereden Brigade en daar waren geen
posten geplaatst.19 Voor de Bereden Brigade zelf was niets te doen. De paarden werden
daarom overgebracht naar de manege in de Kralingerhout, omdat de stal aan de Duiven-
voordestraat voor militaire doeleinden was gevorderd. Een deel van het personeel ging dienst
doen aan het hoofdbureau, terwijl het andere deel in de stal aan de Duivenvoordestraat in
reserve bleef.20

Vroeg in de ochtend reden autobussen met politiepersoneel, volgens een van tevoren
bepaalde route door de stad, om de nsb’ers, communisten en Rijksduitsers op te halen,
omdat men bang was dat deze groeperingen de Vijfde Colonne zouden gaan vormen. 
De plannen voor het interneren van de staatsgevaarlijke personen lagen al vanaf 1937 klaar. De
politie had toen van de regering opdracht gekregen cartotheken aan te leggen van de personen
die bij een eventuele afkondiging van de Staat van Beleg geïnterneerd moesten worden.21
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Enkele rechercheurs gingen de 10e mei ’s ochtends vroeg met de bussen mee om, aan de
hand van kaartenbakjes, daarvoor in aanmerking komende personen op te halen. De id

beschikte over een complete ledenlijst van de nsb. Omstreeks 09.00 uur waren ruim
vierhonderd personen naar De Doelen22 aan de Coolsingel overgebracht. Gedurende de
oorlogsdagen werden daar circa veertienhonderd opgepakte Rijksduitsers, nsb’ers en andere
Duitsgezinden ondergebracht. Zelfs politieagenten van wie men wist dat zij, ondanks het
verbod, geheim lid waren van de nsb werden opgepakt. Deze groep bestond uit ongeveer tien
á twintig man en werd in eerste instantie opgesloten in het bureau Oostervantstraat.23

Oorspronkelijk was voor het onderbrengen van de geïnterneerden een loods aan de
Merwehaven aangewezen, maar als gevolg van de oorlogshandelingen kon die niet gebruikt
worden. In allerijl was De Doelen in gereedheid gebracht. De stoelen hadden plaats moeten
maken voor strozakken. Aan het bureau Oostervantstraat werd een detachement soldaten
geplaatst, speciaal belast met het ophalen van nsb’ers en Rijksduitsers. De arrestanten
werden eerst naar het bureau gebracht. Hierna werden ze in groepjes met een
arrestantenwagen naar De Doelen gebracht.24 Een dag later werd het stoomschip ‘Baloeran’
van de Rotterdamse Lloyd eveneens gebruikt voor het onderbrengen van gevangenen.25

Al snel deden op 10 mei geruchten de ronde dat er uit de vliegtuigen Duitse parachutisten,
verkleed als non of politieagent, gesprongen waren. Dergelijke geruchten zorgden voor paniek
onder de Nederlandse militairen, die vervolgens iedere politieagent die zij zagen gingen
controleren. De desbetreffende agenten konden daardoor niet meer aan de hun opgedragen
taken voldoen, waarop de hoofdcommissaris hen terugriep naar de bureaus.26

Het kwam regelmatig voor dat Nederlandse militairen gevangengenomen Duitse
parachutisten naar het hoofdbureau brachten, om ze daar in de cellen onder te brengen.
Einthoven weigerde de gevangengenomen militairen in het hoofdbureau in te sluiten, omdat
de politie daartoe niet gerechtigd was. Zodoende werden de krijgsgevangenen zo spoedig
mogelijk overgebracht naar het bureau van de Politietroepen aan de Westersingel. Naast
enkele prominente nsb’ers waren de gearresteerde Duitse consul met zijn familie en staf de
enige Duitse gevangenen in het hoofdbureau.27 De nsb procureur-generaal R. van
Genechten schreef kort na de capitulatie over de behandeling van deze groep een stukje in de
brochure de n.s.b. in oorlogstijd. Volgens het artikel was het gedrag van de politiemannen
streng doch correct. Behalve dat van agent no. 101, die bijzonder wild was opgetreden. De
nsb’ers zouden vier nachten zonder strozak op de houten vloer hebben moeten slapen.
Overdag werd de centrale verwarming gestookt, terwijl zij ’s nachts gedoofd werd, zodat men
het overdag overmatig warm had en ’s nachts koud.28

De Rivierpolitie lukte het niet om nog boten te huren. Het personeel van deze dienst zag
tijdens een vuurpauze wel kans een aantal rijnaken, waarin zich een groot aantal gevluchte
bewoners van het Noordereiland had verstopt onder dekking van een witte vlag, naar het
bureau aan de Parkhaven te slepen. Ook een gewonde schipper werd vanuit de Waalhaven naar
het bureau van de Rivierpolitie overgebracht. Boten voeren uit om assistentie te verlenen bij de
brandende ‘Statendam’. Daar aangekomen bleek het schip niet meer te redden. Hierop werden
de politieboten teruggeroepen, omdat het te gevaarlijk was. Eén van de politieboten had al een
treffer opgelopen.29
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De chef van de eerste afdeling, J.P. Roszbach gaf enkele politiemannen, tegen de regels
in, opdracht om met de overvalwagen naar het Maasstation te gaan, om daar Duitse
militairen te verjagen. Men trachtte hem nog duidelijk te maken dat dit levensgevaarlijk was
en dat dit bovendien niet door de politie gedaan mocht worden. Maar Roszbach bleef bij zijn
bevel en de overvalwagen moest uitrukken. Na één uur waren ze terug en meldden dat ze
geen Duitsers gezien hadden. Dat was de volle waarheid, zij het, dat ze er niet bij vertelden
dat ze helemaal niet bij het Maasstation waren geweest. Roszbach geloofde hen.30

Agent W. van Nijburg kreeg een post toegewezen nabij de Pompenburg. Hij moest daar
de steuntrekkers tegenhouden die naar het stadhuis wilden. Via de radio was namelijk een
bericht verspreid dat de uitkeringen vanuit het stadhuis geregeld werden. Na een lange tijd
daar gestaan te hebben vroeg hij een paar passerende collega’s of zij konden nagaan wanneer
er aflossing zou komen. Of die collega’s dat ook gedaan hebben kon Van Nijburg later niet
meer achterhalen; uiteindelijk heeft hij daar 28 uur op post gestaan.31

Op diverse strategische punten waren voor de Duitse inval vaste posten geplaatst. Agent
W. van Helden stond zodoende bij de brievenbussen voor het postkantoor. Hij moest
voorkomen dat de Duitsers of nsb’ers daar bommen in zouden gooien, waardoor het
postverkeer zou worden ontregeld. Om drie uur ’s nachts zag hij een groep Nederlandse
militairen naderen, die vervolgens de straat openbraken en een loopgraaf rond het
postkantoor groeven. Hierna gingen ze met de wapens in aanslag de loopgraven in. Van
Helden voelde dat hij voor joker bij de brievenbussen stond, die zich nu achter de linie van
de zojuist gearriveerde militairen bevonden. Hij besloot daarom naar het bureau te gaan om
daar verslag uit te brengen van de gewijzigde situatie. Daar trof hij een inspecteur aan die
geheel over zijn toeren was. Van hem kreeg Van Helden te horen dat het verlaten van een
post in oorlogstijd gestraft werd met de kogel. Er bleef voor Van Helden niets anders over
dan zijn absurde post weer te bezetten.32

Agent Schouwstra was tijdens de oorlogsdagen onder meer belast met de bewaking van
het Engelse consulaat. Daar was dag en nacht een vaste post aanwezig. Schouwstra vertelde
tijdens een interview:

‘Toen de Duitsers op de rivier waren geland dachten wij: ‘krijg het heen en weer, we
gaan niet meer.’ Eén of andere commissaris kwam dat te weten en die zei tegen de chef
van de politiepost aan de Baan, dat de post onmiddellijk hersteld moest worden. We
zijn toen toch die richting opgegaan, maar halverwege zijn we weer omgedraaid,
omdat we het risico te hoog vonden. Bij de Schipperssteeg kwamen we een inspecteur
op de fiets tegen en die vroeg wat er aan de hand was. Wij hebben hem het toen
uitgelegd. Hij zei: ‘Ik ben chef van het bureau Nassaukade en daar moet ik naar toe’.
Het was inspecteur Kuiper. Wij hebben het hem afgeraden, omdat het veel te
gevaarlijk was en omdat de bruggen bezet waren. Hij is toch gegaan, en vervolgens
doodgeschoten.’33

A. Huizinga was als korporaal van de Politietroepen gelegerd in een gebouw aan de Westersingel.
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‘Ik was in een gebouw aan de Westersingel ondergebracht, vanwege mijn opleiding voor
onderofficier. Ik ben daar op 7 maart 1940 gekomen. We moesten daar zes dagen
studeren en alleen de zondag was een vrije dag. Toen we op 10 mei de vliegtuigen
hoorden overkomen, hebben we op het dak staan kijken en zagen dat het vliegveld
Waalhaven gebombardeerd werd. We hebben daarna direct zandzakken om het gebouw
gelegd. Waanzin want ons zelf verdedigen konden we niet, omdat we licht bewapend
waren. Met enkele collega’s ben ik nog naar de Maasbruggen gegaan, maar die was al
bezet door de mariniers. Daar had ik respect voor. Zij waren beter uitgerust en konden
goed schieten. Ik ben daar maar een paar uur geweest, waarna we teruggekeerd zijn naar
onze kazerne. We hebben hoofdzakelijk achter de zandzakken gelegen en losten elkaar
daar steeds af. Aan de oorlogshandelingen hebben wij niet meegedaan.’34

Bij het invallen van de avond werd zoveel mogelijk politiepersoneel naar huis gestuurd. Deze
maatregel was noodzakelijk omdat er onvoldoende voedsel en slaapgelegenheid was. Het
personeel van de Motorbrigade werd die avond belast met een moeilijke opdracht. Zij kregen
opdracht om motorrijtuigen te gaan vorderen en die moesten met ontstoken koplampen
langs de noordelijke oever van de Maas geplaatst worden. Het licht moest de overtocht van
de Duitsers bemoeilijken. Geholpen door personeel van verschillende afdelingsbureaus ging
die avond een colonne voertuigen op weg. Ver kwamen ze niet, want op diverse plaatsen in
de stad werden ze door Nederlandse militaire posten tegengehouden en teruggestuurd. Later
bleek dat, indien de onderneming gelukt zou zijn, deze toch nutteloos geweest was, want
door de branden was de rechter Maasoever al fel verlicht.35

Op de eerste oorlogsdag werd de linker Maasoever geleidelijk aan bezet, terwijl de rechter
Maasoever nog in Nederlandse handen was. Agent G.H. van Dommelen schrijft na de oorlog
in een rapport dat hij tijdens de oorlogsdagen werkzaam was als groepscommandant bij de
Karabijnbrigade. Op de 10e mei werd hij vanaf het bureau Meermanstraat met een groep
naar het hoofdbureau gestuurd, omdat er niets te doen was. De stemming was goed en bij
gebrek aan werk werd er geklaverjast, terwijl op loopafstand een oorlog aan de gang was.36

Politiemannen slachtoffer van het oorlogsgeweld

Het was voor veel politiemannen moeilijk zich afzijdig te houden van het oorlogsgebeuren.
Helaas heeft dit een aantal politieagenten het leven gekost. Een inspecteur van het bureau
Nassaukade liet de spoorbrug, de bekende Rotterdamse ‘Hef’, door de (militaire) bewaking
ophalen en ging vervolgens met twee agenten op weg naar de Koninginnebrug om ook deze
te laten openen. De drie politiemannen werden echter op het zuidelijk bruggenhoofd
beschoten door Duitse militairen, die een hakenkruisvlag meevoerden.

Volgens een ander verslag waren Duitse militairen inmiddels vanuit rubberboten op de
zuidkant van het Noordereiland, bij de Prins Hendrikkade, aan wal gekomen. Twee agenten
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wilden hen de weg versperren. Na een vuurgevecht staakte één de strijd, terwijl de ander zich
al schietend een weg trachtte te banen naar het Stieltjesplein. Op de Koninginnebrug werd
hij echter door een aantal Duitsers, aangevoerd door Leutnant Fortmann, ingehaald. De 46-
jarige agent, B. Feunekes, had de Duitsers reeds verscheidene verliezen toegebracht, maar
nadat hij zijn kogels had verschoten zocht hij dekking achter een ijzeren brugspant, nabij het
zuidelijke bruggenhoofd. In de achtervolging had de luitenant hem het dichtst op de hielen
gezeten, zelfs zo dicht, dat hij de politieman tot bij hetzelfde brugspant kon naderen. Slechts
gescheiden door een dikke ijzeren plaat stonden ze daar. Toen stak Fortmann, zonder van
zijn plaats te komen, zijn pistool om de hoek van de ijzeren staander en drukte snel tweemaal
af. Feunekes overleed ter plaatse.37

Het lichaam van Feunekes is door onbekende oorzaak in het water terechtgekomen.
Vermoedelijk hebben de Duitsers hem vanaf de brug in het water gegooid. Op 13 mei deelde
de politie van Capelle aan den IJssel telefonisch mede dat door schippers een lijk was
aangetroffen van iemand in een Rotterdams politie-uniform, voorzien van het kraagnummer
1621. Dit was het nummer van Feunekes.38

Op het Noordereiland surveilleerde de aan het bureau Nassaukade dienstdoende agent
B.L. Raes. Toen hij het landen van de watervliegtuigen bemerkte ging hij naar het Antwerpse
Hoofd, de oostelijke punt van het eiland, en beduidde de reeds landende Duitse militairen
terug te gaan. Toen zij hieraan geen gevolg gaven, greep hij naar zijn revolver, doch werd
hierop terstond doodgeschoten.39

Op de andere oever was majoor J. Hordijk, van de afdeling Verkeers- en Voerwezen en
dienstdoende op het hoofdbureau, in uniform gekleed gaan kijken of de blauwe vlag uithing.
Op de Oosterkade zag hij een groep van negen Duitsers staan, die hun wapens naast zich
hadden liggen. Hij ging er met getrokken pistool heen, nam tegelijkertijd nog even een
fototoestel af van een fotograferende jongeman en belette de Duitsers hun wapens te pakken.
Even daarna kreeg hij assistentie van agent W. van Buuren van het hoofdbureau, die op het
Oostplein had gesurveilleerd. Hordijk zond Van Buuren naar een rubberbootje met Duitse
militairen, dat een eindje verder de oever naderde. Kort daarop werd Hordijk doodgeschoten
door vuur uit een mitrailleur van één van de watervliegtuigen.40

Van Buuren werd door de Duitsers ontwapend en meegevoerd naar de Boompjes, met als
doel het Maashotel. Bij de Willemsbrug ging het merendeel van de groep de brug op, slechts
drie soldaten begeleidden de gevangen agent. Het viertal kwam inspecteur K.P. Kuiper
tegen, die per fiets op weg was naar het bureau Sandelingplein. Kuiper vroeg Van Buuren wat
er aan de hand was. Eén van de Duitsers vond toen dat Kuiper ook maar mee moest en
sommeerde hem zijn pistool af te geven. Hierop ontstond een worsteling waarbij Kuiper één
van de Duitsers op de grond wist te krijgen en Van Buuren een andere. De derde soldaat
schoot Kuiper van achteren neer, die kort daarop overleed. Van Buuren deed alsof hij ook
getroffen was, doch toen hij even later opsprong om dekking te zoeken, werd hij in de borst
en rechterhand geraakt, zodat hij zwaar gewond in het Coolsingelziekenhuis terechtkwam.41

Van het bureau Sandelingplein was agentmajoor T. Westerlaken in verband met een
brandmelding om 03.45 uur met een patrouille op weg gegaan naar het vliegveld Waalhaven.
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Ook zij kwamen in het oorlogsgeweld terecht en Westerlaken werd op de Schulpweg door
een handgranaat van aldaar neergedaalde parachutisten gedood. Zijn ontzielde lichaam werd
enige tijd later door collega’s weggehaald.42

Inspecteur tweede klas J.J. Bieringa was één van de politiemannen die tijdens de
mobilisatie van 1939 het politie-uniform moest ruilen voor het militaire ‘kloffie’. Hij hoorde
bij de politiemensen die op 10 mei 1940 om het leven kwamen.43 Als reserve eerste luitenant
van het korps luchtdoelartillerie voerde hij het commando over de dertiende Batterij. Deze
batterij, bestaande uit drie stukken van 7,5 tl, stond opgesteld in een weiland bij het park
‘Leeuwenburg’, op ongeveer vijftienhonderd meter ten noorden van het vliegveld Ypenburg.
De batterij was kort daarvoor in stelling gebracht, zodat er rondom nog geen dekking was
aangebracht. Omstreeks 04.30 uur liet een Duitse bommenwerper zijn lading los boven de
dertiende batterij. Bieringa zou kans gezien hebben om na het vallen van de bommen per
motor te vertrekken om hulp te halen. Bij zijn terugkomst werd hij door Duitse
parachutisten gevangen genomen en in een boerderij opgesloten. Deze boerderij werd nog
dezelfde dag getroffen door Nederlands vuur. Hierbij kwam Bieringa om het leven.44

Hoewel er in de meidagen van ’40 in Hoek van Holland geen slachtoffers onder het
politiepersoneel vielen, was het er wel gevaarlijk. Ook hier vierden de geruchten hoogtij.
Een per rijwiel surveillerende agent moest zich haastig laten vallen toen een Nederlandse
militair hem wilde doodsteken. Waarschijnlijk dacht de militair, die pas enkele dagen in
Hoek van Holland was, dat hij met een verklede Duitser te maken had.45

2.2. zaterdag 11 mei

Na een onrustige nacht volgde de tweede oorlogsdag. De situatie was nagenoeg onveranderd.
De linker Maasoever was geheel bezet, terwijl op de rechter Maasoever de Nederlandse
militairen nog stand hielden. Nogmaals werd het politiepersoneel gewaarschuwd dat het zich
niet in de strijd mocht mengen.

Geruchten

Ook op deze dag kwamen er weer veel, meestal valse, geruchten bij de politie binnen. Alle
geruchten werden onderzocht, want men wilde niet het risico nemen dat een gerucht op
waarheid berustte. Als eerste werd het bericht verspreid dat de Engelsen in Rotterdam waren
gearriveerd en met vijfduizend man op de Coolsingel waren gesignaleerd. Later deed het
verhaal de ronde dat het niet zou gaan om Engelsen, maar om Canadezen en dat het er
tienduizend waren.46 Die ochtend kwam echter ook het tegenovergestelde bericht binnen.
De Duitsers waren in opmars en zouden om 11.00 uur de omgeving van het hoofdbureau
bereiken. Einthoven bepaalde hierop dat het personeel van de Motorbrigade en de
Karabijnbrigade elders ondergebracht moest worden. Aangezien de bewaking van het
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hoofdbureau door militairen was overgenomen en zodoende als militair object gezien moest
worden, was het niet gewenst de goed uitgeruste politie-eenheden in het hoofdbureau
geconcentreerd te houden. De Motorbrigade vertrok hierop naar haar oude onderkomen 
aan de Duivenvoordestraat en de Karabijnbrigade marcheerde naar het bureau Bergsingel.
De groep werd onderweg door het publiek nageroepen, omdat men dacht dat deze
politieagenten op de vlucht waren. ’s Middags bleek echter dat de Duitsers nog steeds op de
linker Maasoever zaten, waardoor een gedeelte van de Karabijnbrigade van Einthoven
opdracht kreeg om naar het hoofdbureau terug te keren. De aan het bureau Bergsingel
achtergebleven karabiniers waren bestemd om, indien nodig, daar in gesloten verband op te
treden. Als gevolg van geruchten werden de karabiniers, nadat ze nog maar net met bussen
van de ret bij het hoofdbureau waren aangekomen, direct ingezet. Vanuit Den Haag was 
het bericht ontvangen dat daar ontevreden burgers het hoofdbureau van politie hadden
bestormd. Nu was men in Rotterdam bang dat hier iets dergelijks zou kunnen gebeuren. 
In de omgeving van het stadhuis waren zelfs al personen waargenomen, die geacht werden
daartoe in staat te zijn. Omdat de politie alleen mocht optreden ter handhaving van de
openbare orde en rust, werd het nu ook tijd om de karabiniers in stelling te brengen. 
De bewaking van het hoofdbureau werd samen met de aanwezige militairen verzorgd. 
De bestorming van het hoofdbureau door ontevreden burgers bleef overigens uit.47

In het dag- en nachtrapport van het hoofdbureau van 11 mei had een kennelijk formele
chef van dienst met blauw potlood geschreven: ‘Waarom geen rapport’. Een ander had
daaronder met rood potlood in grote letters geschreven: ‘Het is oorlog, n.b.!’.48

Agent J.J. van Haasteren, dienstdoende aan de politiepost Marconiplein moest ‘s middags
een onderzoek instellen in de omgeving van Delfshaven, want daar was geschoten op een
oude korporaal, die op de bootjes moest passen. Van Haasteren klom op een dak om zo een
beter uitzicht te hebben. Op een gegeven moment werd er op hem geschoten en hij had het
vermoeden dat vanuit de molen aan de Voorhaven werd gevuurd.49

Inspecteur K.J. Müller had eveneens opdracht gekregen om met een groep van de
Karabijnbrigade naar de genoemde molen te gaan. De molen werd op een afstand omsingeld,
zodat niemand ongemerkt kon vluchten. Beneden zag hij militair luchtafweer. Hij gaf aan
dat vanuit de molen werd geschoten, waarna de molen onder vuur genomen werd en in
brand vloog. Er kwam echter niemand uit de molen en volgens de brandweer waren er geen
stoffelijke resten aangetroffen.50

Linker Maasoever

Op de linker Maasoever verbleef het personeel van het bureau Nassaukade nog steeds in de
kelder van de Oranjeboombrouwerij. Het drijvende zwembad aan de Maaskade was zodanig
getroffen dat het in tweeën brak en gedeeltelijk zonk. De aldaar gevangengehouden burgers,
militairen en agent Van den Brandt konden zich nog net op tijd redden. Vanaf het zwembad
moesten ze al kruipend naar een garage aan de overzijde van de Maaskade. Deze garage was
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vanwege de vele beschietingen onveilig, zodat de
gevangenen in de tuin werden ondergebracht. Deze tuin
grensde aan die van de woning van Van den Brandt. 
Zo kreeg hij gelegenheid om te kijken hoe de situatie
thuis was. Het bleek dat zijn huis gebruikt werd als
hospitaal. Een Duitse officier en twee Rode-Kruis-
soldaten verbonden in de achterkamer de gewonde
militairen, waarna ze werden overgebracht naar het
Zuiderziekenhuis. De Duitse militairen waren
ondertussen op zoek naar de gevangenen. Om
problemen te voorkomen besloot Van den Brandt zich
te melden. Hij vroeg aan de soldaten of hij in zijn
woning mocht blijven. Dit werd toegestaan, mits hij
eerst meehielp de anderen op te sporen. Van den Brandt
hoefde hier niet veel in te doen, want iedereen kwam uit
zichzelf uit kelders en leegstaande huizen tevoorschijn.
De Nederlandse militairen werden vervolgens afgevoerd
in de richting van Barendrecht.51

De bureaus Sandelingplein en Charlois hadden te
kampen met problemen als gevolg van de stagnatie van
het dagelijks leven. Lonen en steungelden werden niet
meer uitgekeerd en de voedelvoorziening kwam mede
daardoor in het nauw. De burgerij verwachtte dat deze
problemen door de politie zouden worden opgelost. 
Het vendel ‘Charlois’ van de Burgerwacht werd ingezet
voor bewakingsdiensten. Zes burgerwachters werden
geposteerd voor de ingangen van de door de Duitsers
verlaten school aan de Zegenstraat, omdat burgers
achtergebleven uitrustingsstukken stalen en wapens als
speelgoed gebruikten. Enkele andere posten bevonden
zich bij een niet ontplofte bom en nabij het vliegveld Waalhaven voor de bewaking van de
achtergebleven Nederlandse vliegtuigen. Na terugkeer van Duitse militairen bij het vliegveld
werden de posten opgeheven.52

In de nacht van 11 op 12 mei werd het politiepersoneel weer geen rust gegund.
Onophoudelijk werden in het nog vrije gedeelte van Rotterdam gearresteerde Nederlanders
binnengebracht, die verdacht werden van Duitse sympathieën of lidmaatschap van de nsb.
Na binnenkomst werden ze door personeel van de id verhoord en niet zelden bij gebrek aan
bewijs weer meteen vrijgelaten. Ook bombardementen zorgden ervoor dat het politie-
personeel niet rustig naar bed kon. Zo viel er een bom op de hoek van de Westersingel met
de West Kruiskade, die vermoedelijk bestemd was voor de kazerne van de Politietroepen.53

76

Leendert van den Brandt, geboren
op 17 februari 1894 in Geervliet,
was vanaf 16 april 1917 bij de
Rotterdamse politie in dienst.



2.3 zondag 12 mei, eerste pinksterdag

Op de derde oorlogsdag kreeg de Marinierskazerne aan het Oostplein, omstreeks 10.00 uur,
een zware luchtaanval te verduren. Duitse bommenwerpers gooiden de kazerne binnen
enkele minuten plat.

Zuid onder druk

Op de linker Maasoever, en vooral op het Noordereiland, werd de situatie steeds nijpender.
Voedsel werd schaars, omdat door de oorlogshandelingen niets kon worden aangevoerd.
Agent Van den Brandt hoorde vanuit zijn woning glasgerinkel en zag dat aan de overzijde
van het Burgemeester Hoffmanplein een winkelruit was ingegooid. Een groep mensen was
bezig met het leeghalen van de winkel. Hij kon voorkomen dat de winkel werd
leeggeplunderd. Toen hij net weer thuis was, kwamen twee Duitse militairen aanzeggen dat
Van den Brandt zich moest melden bij de Duitse post. Daar kreeg hij van officieren de
opdracht om te zorgen voor orde en rust en dat bij een volgende plundering of incident
geschoten zou worden. Van den Brandt werd samen met een onderofficier en twee militairen
belast met het verdelen van zevenhonderdvijftig broden. Hiervoor werd een winkel in de
Burgemeester Hoffmanstraat gebruikt. Tevens werd die dag per auto meer brood en melk
aangevoerd.54

De politie moest steeds meer bijzondere werkzaamheden uitvoeren. Geboorteaangiften
werden bij de politie gedaan. Dit werd in drievoud bij proces-verbaal vastgelegd; één
exemplaar was voor de aangever en de andere twee werden, zoals dat ook met andere
gegevens gebeurde, op ver van elkaar verwijderde plaatsen opgeborgen.55 De Recherche werd
belast met de identificatie van slachtoffers, die daarna werden begraven. Op advies van artsen
richtte de politie noodziekenhuizen in, omdat het Zuiderziekenhuis door de Duitsers bezet
was. Met een door een inspecteur getekende ‘last’ werd het benodigde materiaal gevorderd.
Die ochtend verschenen er Duitse militairen in het bureau Sandelingplein. Op last van een
officier moesten de gevangengenomen Duitse militairen worden vrijgelaten en nadat hij er
achter kwam dat de telefoon nog functioneerde moest deze verzegeld worden. Via het
telefoontoestel in het aangrenzend geb-gebouwtje kon het noodzakelijke contact met de
rechter Maasoever toch gehandhaafd blijven.56

Het personeel van het bureau Nassaukade, dat nog steeds in de kelder van de Oranje-
boombrouwerij opgesloten zat, werd in de loop van die dag vrijgelaten.

Tijdelijk bestuur

Omdat het burgerlijk bestuur niet meer kon functioneren, werd op initiatief van de
voorzitter van de buurtvereniging Charlois contact opgenomen met het gemeentebestuur
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met de vraag om in Zuid een commissie in te stellen, die de burgers van dit stadsgedeelte met
raad en daad zou kunnen bijstaan. Het gemeentebestuur ging akkoord, onder voorwaarde
dat commissaris van politie W. van den Berg de leiding op zich nam. De commissaris werd
bijgestaan door een bestuurscollege, bestaande uit kamerlid J. ter Laan, gemeenteraadslid A.
den Besten, voorzitter van Charlois Belang, D.G. den Besten, notaris, tevens secretaris van
Charlois Belang, B.J. Jungerius en J. Oostdijk, inspecteur van de bouwpolitie. De commissie
werd betrokken bij het uitgeven van noodgeld, steun- en vergoedingsuitkeringen,
voedselvoorziening, burgerlijke stand, maatschappelijk hulpbetoon en de geneeskundige
dienst. Allereerst werd de voedselvoorziening geregeld. Alle bakkers werden bezocht en hun
werd gevraagd of zij op deze zondag brood konden bakken en verkopen. Voor een ordelijk
verloop stond deze verkoop onder politietoezicht.57 In de namiddag sloten op last van de
commissaris de cafés en slijterijen hun deuren. Deze maatregel bleek noodzakelijk, nadat
diverse dronken personen aan het bureau waren gebracht. Die zorg kon de toch al zwaar
belaste politie er niet bij hebben.58

Een andere maatregel die door het tijdelijk bestuur werd genomen, was het begraven van
de slachtoffers. Drogist Bronkhorst, tevens commandant van de Eerste Hulpploeg, kreeg
vergunning om een vijftigtal stoffelijke resten van burgers, die als gevolg van bomaanvallen
(instorting van hun huis) waren gedood, te begraven. Dit gebeurde op het Karel de
Stouteplein, dat als noodkerkhof in gebruik werd genomen.59 In de in aanbouw zijnde
Maastunnel hadden ongeveer drieduizend burgers hun toevlucht gezocht. De tunnel was
hiervoor niet ingericht. Door het plaatsen van tonnen als WC, het grondig reinigen van de
tunnel en het instellen van een tunnelwacht werd het verblijf iets dragelijker. In de school
aan de Wolphaertsbocht 399 werd een hulp-
ziekenhuis ingericht. De bewaking werd
waargenomen door leden van de Burgerwacht.60

Commissaris J.A. Kok van het bureau
Sandelingplein nam de
leiding van het burgerlijk
bestuur op zich. De taken
waren dezelfde als die van het
bestuur in de wijk Charlois.
Later tijdens de bezetting
werden hiervoor duidelijke
regels opgesteld. Indien de
verbinding tussen beide
Maasoevers voor langere tijd
verbroken zou worden,
diende een hulpsecretarie te
worden gevestigd in een
schoolgebouw aan de
Hillevliet 98. 
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Bij het gelddepot aan de Beijerlandselaan 179 was voor de politie ƒ 20.000,- gereserveerd.61

Einthoven had deze dag telefonisch contact met een agent, die werkzaam was op de
bezette linker Maasoever. Deze agent deelde hem mee dat nagenoeg alle Duitse militairen
vertrokken waren in de richting van Dordrecht. Alleen voor de bewaking van twee scholen,
waarin Nederlandse krijgsgevangenen waren ondergebracht, waren Duitsers achtergebleven.
Na deze mededeling nam Einthoven contact op met het algemeen hoofdkwartier in Den
Haag om te zeggen dat hij bereid was politiepersoneel te leveren voor het begeleiden van
Nederlandse militairen naar de bedoelde scholen, om de krijgsgevangenen te bevrijden.
Generaal-majoor H.F.M. van Voorst tot Voorst belde terug met de vraag of de politie het niet
alleen kon doen, omdat zij ter plaatse beter bekend was dan de militairen. Op het bezwaar
van Einthoven, dat de politie non-combattant was, werd geantwoord dat dit geen probleem
was, omdat hiervoor uniformen van Nederlandse militairen beschikbaar gesteld zouden
worden. Deze arriveerden inderdaad enige tijd later. Einthoven nam voor alle zekerheid
contact op met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar kreeg hij de bevestiging dat de
agenten zonder problemen de militaire uniformen konden aantrekken, waardoor ze niet als
‘franc-tireur’ aangemerkt zouden worden. Vervolgens werden de uniformstukken uitgedeeld
aan de vrijwilligers, die zich trouwens in groten getale hadden aangemeld. Maar de
uniformen waren vermoedelijk afkomstig uit een magazijn, van waaruit alleen jonge
rekruten gekleed werden, want geen van de stukken pasten de agenten. De onderneming
ging niet door, maar zou dat wel het geval zijn geweest, dan waren de agenten meteen door
de mand gevallen.62

Het personeel van de rechter Maasoever werd wat rust gegund. Velen waren vanaf de
inval onafgebroken in dienst geweest. Een gedeelte werd van 07.00 tot 13.00 uur naar huis
gestuurd om te gaan rusten. Het andere gedeelte kon van 13.00 tot 19.00 uur inrukken. Het
personeel van het bureau Oostervantstraat kon zijn rusturen doorbrengen in het tegen-
overgelegen oudeliedenhuis.63 Einthoven bleef op zijn post. Hij had in een wachtkamertje
van het hoofdbureau een matras laten leggen, waarop hij af en toe een uurtje kon rusten.
Zeer regelmatig werd hij gebeld door leden van de Generale Staf en het ministerie van
Justitie. Zij wilden van hem weten hoe de situatie in Rotterdam was.64

Nog steeds groeide het aantal geruchten. Er kwamen berichten binnen dat er in de
omgeving van de Nenijtohal in Blijdorp parachutisten naar beneden waren gekomen, die
gekleed zouden zijn in vrouwen- en priesterkleding. Daarnaast werd gemeld dat uniformen
van politieagenten gestolen zouden zijn. Militairen gaven de kraagnummers van deze
gestolen uniformen door. Voor de agent die zo’n verdacht nummer droeg was het gevaarlijk
op straat, want hij kon door de militairen als spion worden gezien. Verandering of
verwijdering van de nummers was geen oplossing, want bij controle kwam het nummer dan
weer niet overeen met de ambtspenning. Verandering van nummer en ambtspenning was de
enige veilige oplossing. Bij een controle gebeurde het regelmatig dat een agent tegenover
militairen een woord moest zeggen met daarin de letters ‘sch’, zoals ‘Scheveningen’. Duitsers
konden die harde g-klank namelijk niet goed uitspreken.65

79



Vijfde Colonne?

Op de derde oorlogsdag kwam het meermalen voor dat er vanuit panden werd geschoten. In
de vroege ochtend werd er vanuit pand 54 aan de Van de Poelstraat op surveillerende agenten
geschoten. De agenten schoten hierop terug. Een ingesteld onderzoek leverde niets op.
Enkele uren later werd er vanuit een logement aan de Bergsingel geschoten. Aldaar werd
eveneens een onderzoek ingesteld, waarbij in een kamer radio-onderdelen en een seinsleutel
werden gevonden. In een andere kamer werden een geweer, fototoestellen en nsb-materiaal
aangetroffen. In het pand werden drie mannen aangehouden, die ervan verdacht werden lid
te zijn van de nsb.66

’s Middags hadden de agenten L. Bataille67 en D. van Hunen bij de Noorderbrug twee
mannen overgenomen van militairen van een munitietrein, omdat ze op deze trein
geschoten zouden hebben. Eén van de arrestanten was een bekende nsb’er. De beide agenten
wilden de mannen overbrengen naar het posthuis Zwaanshals. In het Zwaanshals hielden de
mannen, ondanks herhaalde aanmaningen, de armen niet zichtbaar op de rug. Toen
bovendien vijandig gestemd publiek opdrong, schoot Bataille, na eerst een waarschuwings-
chot te hebben gelost, tweemaal in de richting van de nsb’er, waardoor deze dodelijk werd
getroffen. Het lijk werd per taxi naar het gemeentelijk ziekenhuis Bergweg overgebracht. De
andere arrestant had een schampschot onder de rechteroksel opgelopen en werd daarna
overgebracht naar het bureau Bergsingel, waar hij werd ingesloten. Bataille werd later
vrijgesproken van dood door schuld.68

De meeste berichten over het schieten vanuit panden bleken vaak op een misverstand te
berusten. Het betrof soms een verdwaalde kogel, die afkomstig was van het oorlogsgeweld
verderop. Maar het ging vaak ook om een verkeerde waarneming van hypernerveuze
burgers.

Onderzoek van de stroom geruchten werd nog steeds door de politie verricht. Dit leverde
vaak problemen op. Politiepersoneel van het bureau Oostervantstraat ondervond dit, toen
het op onderzoek uitging. Nederlandse militairen hadden namelijk vanuit de Nenijtohal
waargenomen dat bewoners van enkele huizen aan de Essenburgsingel, aan de andere kant
van de spoorbaan, op de platte daken ‘waarschuwingslappen’ voor vliegtuigen hadden
neergelegd. De agenten, die op onderzoek werden uitgestuurd, werden direct buiten het
bureau door een Nederlandse militaire post aangehouden. Zij moesten het wachtwoord
noemen, wat ze niet kenden. Uiteindelijk konden de politiemannen na veel aandringen en
onder begeleiding van een militair naar de Essenburgsingel lopen. Uit het onderzoek bleek
dat de bewoners zeilen over de dakkoepels hadden gelegd, om zodoende, juist met het oog op
luchtgevaar, lichtuitstraling te voorkomen.69

De broers Antoon en Arie Bakker uit Sijbekarspel besloten op 12 mei opnieuw een poging
te wagen om naar Rotterdam te komen. De vorige dag was het niet gelukt, omdat de bussen
niet reden en het was te laat geworden om met de fiets die richting op te gaan. Deze dag
hadden ze besloten om vroeg op de fiets te stappen. Een poging om in Hoorn een taxi te
pakken mislukte. Geen van de chauffeurs durfde het aan, waardoor ze toch maar voor de fiets
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kozen. De op de eerste dag verworven verlofpassen waren nog geldig en daardoor passeerden
ze zonder veel problemen de militaire posten rond Amsterdam. Laat in de middag
arriveerden ze in Gouda, waar ze besloten in een hotel de nacht door te brengen.70

2.4 maandag 13 mei, tweede pinksterdag 

De situatie op het Noordereiland was onveranderd. Grote delen van het eiland stonden in
brand. De bewoners werden steeds onrustiger. Agent Van den Brandt verzette veel goed
werk. Hij deed zijn rondes en stelde de bewoners zoveel mogelijk gerust. Verder slaagde hij er
in een distributieregeling op te zetten.71

De bewegingsvrijheid van het aan het bureau Sandelingplein dienstdoende personeel
werd door de bezetter steeds meer beperkt. De rechercheafdeling had het druk met het
afhandelen van arrestanten. De vorige dag was er aan de Dordtsestraatweg een wagon van de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (rtm), met daarin hoofdzakelijk pakjes Blue Band-
margarine, geplunderd. Diverse agenten konden nog kistjes met pakjes margarine
achterhalen. Daarnaast was er dezelfde dag een aantal arrestanten gemaakt vanwege diefstal
en heling. Ook aan normale dienstzaken werd aandacht besteed. Zo stond in het dagrapport
dat een agent zich ziek had gemeld en dat het geen dienstongeval betrof. Tengevolge van een
telefoonstoring was deze personeelsmutatie nog niet aan de afdeling ‘Personeel’ in het
hoofdbureau doorgegeven.72 Een melding van een agent, die zijn aanstelling als
buitengewoon gemeenteveldwachter verloren had, werd direct per conferentietelefoon aan
alle bureaus en posten doorgegeven. De ambtelijke routine functioneerde ondanks de oorlog
kennelijk nog steeds.

Na de vele controleposten te zijn gepasseerd, fietsten de gebroeders Bakker Rotterdam
binnen. Daar zagen ze pas wat de oorlog had aangericht. Op het hoofdbureau aangekomen
vroeg iedereen zich af waarom ze niet in het veilige Noord-Holland waren gebleven. Ze
werden ingedeeld in de reservedienst en moesten ’s middags om 13.00 uur terugkomen. Toen
één van de broers, gekleed in uniform, vanaf zijn woning zijn fiets wilde pakken, werd hij
door personeel van de nabijgelegen brandweerpost aangesproken met de vraag of hij de
nummers al had. Met de vraag wat er met nummers bedoeld werd, kreeg hij te horen dat er
een aanvulling uitgegeven was van een eerder verspreide lijst met daarop de nummers van
agenten die verdwenen waren. Men was namelijk bang dat de uniformen van deze agenten
voor verkeerde doeleinden gebruikt zouden worden. Na een paar meter gefietst te hebben
bleek deze waarschuwing niet voor niets te zijn geweest, want hij werd terstond
aangehouden door een militair, die zijn dienstnummer controleerde. De reservedienst van
Bakker hield in dat hij voor de meest uiteenlopende klusjes werd ingezet. Met een autobus
van de ret moest hij helmen overbrengen naar de post aan de Baan. Hierna moest hij samen
met een collega een onderzoek gaan instellen in een pand aan de Oppert. De bewoners
zouden militairen dronken voeren, wat een gevaarlijke situatie zou opleveren. Ter plaatse
wees een getuige een pand aan en binnen troffen ze inderdaad een militair aan. Nadat het

81



doel van hun ruwe binnenkomst aan de bewoners was medegedeeld, bleek men de militair
enkele glazen wijn gegeven te hebben. Ze hadden dit echter zonder bijbedoeling gedaan.
Alvorens ze het pand verlieten goten de agenten de nog aanwezige voorraad wijn in de
gootsteen.73

Onderhandelingen

Einthoven was deze dag betrokken bij een poging van de Duitsers om het Nederlandse leger
te laten capituleren. Op het Noordereiland, waar de situatie zeer slecht was, hadden de
Duitsers twee burgers bereid gevonden, die als vrijwilliger naar de rechter Maasoever zouden
gaan, met het dringende verzoek aan het Nederlandse leger om zich over te geven.74 De twee
burgers waren J. van der Mast en kapelaan W.A. Commandeur. Na een moeizame tocht door
de linie bereikten zij, voorzien van witte vlaggen, de overkant. Daarvandaan werden de twee
mannen overgebracht naar het Beursstation, waar de commandant van het Maasfront zat.
Na verhoor stuurde hij hen door naar het hoofdbureau. Daar moest de politie eerst de
identiteit van de beide mannen controleren, voordat ze tot de commandopost van Scharroo
werden toegelaten. Niemand minder dan de hoofdcommissaris zelf verhoorde kapelaan
Commandeur en Van der Mast. Nadat Einthoven had geconstateerd dat de mannen
betrouwbaar waren, werden ze door een politieauto naar de Veemarkt gebracht. Daar werden
ze door militairen overgenomen en na geblinddoekt te zijn, ging de reis verder naar de
commandopost van Scharroo aan de Statenweg. Scharroo wilde zelf niet met de mannen
spreken, omdat het geen officiële vertegenwoordigers van de vijand waren. Van enkele
officieren kregen de beide mannen te horen dat Rotterdam zich niet over zou geven.
Onverrichterzake keerden ze laat in de middag terug naar het Noordereiland.75

Hoek van Holland

Door de over land naderende vijand, de luchtactiviteiten en het veelvoudige luchtalarm wilden
vele burgers van Hoek van Holland geëvacueerd worden. Hierop werd besloten om op 13 mei
1940, tegen middernacht, een gedeelte van de bevolking te voet naar ’s-Gravenzande te laten
evacueren. De leiding was in handen van de inspecteur van politie. De rest van de bevolking
zou de volgende morgen te voet naar Naaldwijk worden overgebracht. Juist toen de stoet
gereed stond werd een bombardement uitgevoerd, waarbij drie burgers, drie Nederlandse
militairen en twaalf Britse militairen werden gedood. Toch vertrok de stoet. De vluchtelingen
uit het kamp Vianda werden geëvacueerd naar de bloemenveiling in Naaldwijk.76

Diezelfde dag gebeurde er naast de evacuatie nog iets bijzonders in Hoek van Holland.
Omstreeks 11.00 uur kwam niemand minder dan Koningin Wilhelmina, onder begeleiding
van de Politietroepen, in Hoek van Holland aan. Een uur later verliet de Koningin met een
Britse torpedojager de haven, met bestemming Breskens. Onderweg bleek dat het daar niet
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veilig was, waarna besloten werd koers te zetten richting Engeland. Diezelfde avond besloten
de ministers om ook naar Engeland te vertrekken, om vandaar de strijd tegen de Duitsers
voort te zetten.77

2.5 14 mei 1940, het bombardement

Deze dag begon zoals de voorgaande oorlogsdagen. Op de linker Maasoever arriveerden
steeds meer Duitse troepen. Politiepersoneel van het bureau Sandelingplein had de
vuurwapens in de wapenkamer gedeponeerd, nadat de Duitsers van twee surveillerende
agenten het dienstpistool hadden afgenomen. ’s Avonds namen Duitse officieren deze
wapens en de in voorraad zijnde munitie toch nog mee.78 ’s Morgens werd de Duitse consul,
met zijn gezin en staf, op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken overgebracht van
het hoofdbureau naar het consulaat aan het Westplein. Zij verbleven daar onder bewaking
van agenten van de Karabijnbrigade. Voordat zij naar binnen mochten werd het gebouw
door agenten van de Rivierpolitie eerst op zenders onderzocht.79

Nieuwe onderhandelingen

De Duitsers waren niet tevreden over de vorderingen van hun aanval op Nederland. Zij
hadden verwacht dat het Nederlandse leger, mede door de gebrekkige bewapening, weinig
tegenstand zou bieden en zich snel zou overgeven. Daarom werd nogmaals een poging
ondernomen om het Nederlandse leger te laten capituleren. Rond 10.00 uur was een Duitse
delegatie, bestaande uit drie officieren, als onderhandelaars en voorzien van witte vlaggen
via de brug naar het nog onbezette stadsdeel gekomen. Ze werden geblinddoekt overgebracht
naar het hoofdkwartier van Scharroo. De officieren hadden twee enveloppen bij zich,
waarvan er één bestemd was voor de militaire en één voor de burgerlijke autoriteiten.
Burgemeester Oud was op eigen initiatief naar de Statenweg gekomen, maar mocht niet bij
het gesprek aanwezig zijn, omdat het volgens Scharroo een militaire zaak was. De beide
enveloppen bevatten een ultimatum, waarin geëist werd dat de weerstand tegen de
offensieve Duitse troepen onmiddellijk gestaakt diende te worden, omdat anders de stad
volledig vernield zou worden.80 Einthoven was, anders dan de dag daarvoor, niet bij de
onderhandelingen betrokken en zodoende niet op de hoogte van het ultimatum. Indien dit
wel het geval was geweest, had hij als hoofd van de Luchtbescherming ervoor kunnen zorgen
dat de hulptroepen paraat waren, zodat ze adequaat hadden kunnen optreden op de plaatsen
waar dat nodig was.

Op het Noordereiland kreeg agent Van den Brandt van de Duitsers te horen dat ’s middags
Rotterdam gebombardeerd zou worden en omdat niet duidelijk was of het Noordereiland
gespaard zou blijven, moest hij de bevolking aanzeggen dat vrouwen en zuigelingen het
eiland moesten verlaten. Dit zorgde voor veel ophef, want de vrouwen wilden alle kinderen
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meenemen en niet alleen hun baby’s. De Duitse legerleiding besliste toen dat alle vrouwen,
kinderen en ouden van dagen het eiland mochten verlaten. Het werd een troosteloze stoet.
Zieken en kreupelen werden ondersteund of op een handwagen vervoerd. Kinderen
jammerden om hun vaders, die achter moesten blijven. Op de Koninginnebrug werd nog op
de groep geschoten, waarbij een kind om het leven kwam.81

De bommen

Alle pogingen om het Nederlandse leger tot capitulatie te dwingen hadden geen resultaat
gehad en hoewel de onderhandelingen nog bezig waren, waren Duitse bommenwerpers
onderweg om 97.000 kilo brisantbommen82 boven Rotterdam te lossen. Het hoofddoel van
het bombardement was niet om een doorbraak door Rotterdam te forceren of de capitulatie
van de stad af te dwingen. Hitler wenste de capitulatie van Nederland. Lukte dit niet via de
vernietiging van Rotterdam, dan zou een
bombardement op andere grote steden volgen.
Utrecht zou na Rotterdam de volgende stad zijn,
gevolgd door Den Haag, Amsterdam en
Haarlem.83

Tijdens het bombardement,84 dat begon om
13.20 uur, zat de schuilkelder onder het
hoofdbureau vol met politiemensen, burgers en
de in het bureau opgesloten arrestanten. Twee
telefonistes, die weigerden hun post te verlaten,
werden door de hoofdcommissaris gedwongen
mee te gaan naar beneden. Later bleek dat dit
maar goed was, omdat een voltreffer de gehele
telefooncentrale vernielde.85

Het bombardement duurde niet langer dan
tien minuten, maar zorgde ervoor dat het stads-
beeld voorgoed veranderde.86

Achtenzeventigduizend burgers werden dakloos,
omdat de bommen en branden 24.978 woningen
verwoestten.87 Over het aantal slachtoffers heeft
men regelmatig gespeculeerd. Het werkelijk
aantal slachtoffers staat niet precies vast. Volgens
dr. L. de Jong moesten degenen die de verwoeste
stad aanschouwden wel aannemen dat duizenden,
zo niet tienduizenden Rotterdammers om het
leven gekomen waren; spoedig ging men van
dertigduizend spreken en die schatting werd
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nationaal en internationaal direct geloofd. Na de bevrijding verklaarde de Nederlandse
legerkapitein J.D. Backer voor de Enquêtecommissie dat er volgens hem 981 mensen waren
omgekomen. Officieel heeft men in 1940 en later van 814 slachtoffers gesproken.88

Hoeveel gewonden of doden er onder het politiepersoneel gevallen waren kon niet
meteen worden vastgesteld. Pas na een algemeen gehouden appèl op 17 mei bleek dat er
twaalf politiemannen gedood waren en veertig dienders verwondingen hadden opgelopen.89

De slachtoffers

Het hoofdbureau kreeg zes voltreffers. Het gebouw was ernstig beschadigd, maar niet totaal
vernield. Op de tweede etage hing een niet ontplofte bom in het plafond. De garages, de
werkplaats en het theorielokaal van de Motorbrigade, alsmede de paardenstal waren
verwoest. In de garages stond een gedeelte van het materieel van de Motorbrigade. Zes auto’s
en drie motoren gingen verloren. Op de eerste verdieping waren verscheidene lokalen van de
Zeden- en Kinderpolitie beschadigd of uitgebrand. Van de door deze dienst aangelegde
achttienduizend zeshonderd dossiers bleven er niet meer dan zeshonderd over.90 Op de
tweede etage waren de lokalen van de Drankwet uitgebrand en was de telefooncentrale
vernield. Tengevolge van de bommen op het hoofdbureau kwamen enkele politieagenten 
om het leven. Inspecteur W.H. Goedhart kwam op zijn verjaardag om het leven, toen hij
verbleef op de binnenplaats van het hoofdbureau. Zijn lichaam werd eerst naar het
Coolsingelziekenhuis gebracht. Later brachten twee agenten het over naar het bureau
Oostervantstraat. 

W.J.R. Schipper, dienstdoende bij de Speciale Diensten, kwam tijdens de luchtaanval,
toen hij belast was met de bewaking van politieke arrestanten in het theorielokaal van de
Verkeerspolitie, door een bom op het hoofdbureau om het leven.91

De schuilkelder onder het hoofdbureau was zodanig gebouwd dat deze geen schade
opliep. Wel kwam er door de ontstane kieren water vanuit de Delftse vaart binnen, maar
omdat deze ondiep was kwam het water in de kelder niet hoger dan de knieën. Samen met
Bennekers (hoofd van de id) verbrandde Einthoven op straat enkele belangrijke documenten,
die niet in de handen van de vijand mochten komen. Bennekers had ’s morgens al een groot
deel van het archief van de id in de ketel van de centrale verwarming verbrand. Hieronder
ook de adressen- en gegevensbestanden van de in Rotterdam wonende en verblijvende
communisten. Dit zou hem later tijdens de bezetting door de bezetter zeer kwalijk genomen
worden.92

Op het moment dat het bombardement begon liep Van Haasteren te surveilleren op de
Kruiskade. Met enkele burgers vluchtte hij een winkel in en schuilde daar achter de toon-
bank. Toen het sein ‘veilig’ werd gegeven, ging hij terug naar het bureau Oostervantstraat.
Daar werden vrijwilligers gevraagd, die bereid waren om de collega’s op het hoofdbureau te
gaan helpen. Onderweg daar naar toe zag hij dat het restaurant Loos in brand stond en dat
door de druk alle ramen gesprongen waren. Hij zag dat een man in het restaurant stond, die
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bezig was de kassa leeg te halen. Een collega die het ook gezien had, zei dat ze de man zijn
gang maar moesten laten gaan, omdat het geld anders toch zou verbranden. Bij het
hoofdbureau aangekomen kregen ze opdracht te gaan helpen bij het evacueren van het
Coolsingelziekenhuis.93

Agent J. Rademaker hielp na het bombardement mee met de overvalwagen gewonden 
te vervoeren. Toen hij bij het hotel Atlanta kwam om ook daarvandaan mensen weg te
brengen, zag hij in de kelder een grote voorraad levensmiddelen liggen. Daar lagen onder
andere driehonderd broden en potten met rollade. Omdat hij even tevoren mensen naar het
Sint-Franciscusgasthuis had gebracht en wist dat daar meer dan zeshonderd patiënten lagen,
was hij van mening dat de levensmiddelen daar hard nodig waren. Bij het inladen van bussen
melk kwam een kleine man op hem af, die hem van roof beschuldigde. Het bleek de baas van
Atlanta te zijn. Rademaker heeft hem toen uitgelegd voor wie het voedsel bestemd was. Hij
moest toen toch wat ondertekenen, maar heeft er verder nooit meer wat van gehoord.94

De Doelen

De geïnterneerde nsb’ers en Rijksduitsers in De Doelen aan de Coolsingel werden tijdens het
bombardement naar de grote zaal gebracht. Alleen de wachtposten bleven buiten. Het
gebouw kreeg vervolgens enkele voltreffers te verduren. Hulpagent M.J. den Otter kwam bij
de uitoefening van zijn dienst in De Doelen om het leven. Zijn lijk is nimmer
teruggevonden.

Hoofdinspecteur J.C. van der Weele was tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 belast met
het commando over en de regeling van de dienst in de Doelenzaal. Tijdens het
bombardement werd hij daar zwaar gewond. Later bezweek hij in het Sint-Franciscusgasthuis
aan zijn verwondingen. Kort na de capitulatie wilde de Duitse consul Pockhammer
inlichtingen over Van der Weele. Hij vond dat de geïnterneerden niet goed door hem
behandeld waren. De consul wist niet dat Van der Weele bij het bombardement was
omgekomen. Einthoven schreef terug dat Van der Weele de geïnterneerden uitstekend
behandeld had. Tijdens het bombardement had hij de deuren van De Doelen geopend, maar
de meeste geïnterneerden vonden het binnen veiliger.95

J. Pijper, werkzaam bij de Motorbrigade, was op het moment dat het bombardement
begon naar De Doelen gegaan en was daar met een paar anderen onder het podium
gekropen, waar zich de verwarmingsketels en dergelijke bevonden. Toen ze daar eenmaal
zaten werd het gebouw getroffen. Voor zijn gevoel werd Pijper door de luchtdruk enkele
meters van de grond opgetild. Nadat de rook minder dik werd, zag Pijper dat hij onder het
bloed zat en voelde dat zijn wang openlag. Vanuit de puinhopen wilde hij de Coolsingel
oversteken, maar omdat er met een mitrailleur over de Coolsingel werd geschoten, lukte dit
niet. Terwijl hij daar liep werd hij door de Marechaussee in een motor met zijspan naar een
ziekenhuis gebracht. De volgende dag bleek dat zijn kuitbeen was gebroken en zijn
scheenbeen was gescheurd. Pijper lag tien dagen in het ziekenhuis zonder dat er iets aan zijn
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been gedaan werd. Later bleek dat de arts die hem behandeld had internist was en om die
reden niet wist hoe hij de verwondingen van Pijper het beste kon behandelen. Kreupel werd
hij met een politieauto naar huis gebracht. Na enkele weken was zijn been toch genezen.96

De agenten A. Bok, N. Bosma, H. Gans, N. van der Linden en A. Wielaard waren tijdens
de oorlogsdagen ingedeeld bij de bezetting van het hoofdbureau. Tijdens het bombardement
werden zij gedood toen ze verbleven in de Doelenzaal. Majoor J. Noordhoek was belast met
de regeling van de dienst in de Doelenzaal. Zijn ontzielde lichaam werd gevonden op de
Coolsingel. Agent G.W. Timmer werd tijdens de luchtaanval zwaar gewond, toen hij verbleef
in de Doelentuin, waar hij belast was met de bewaking van geïnterneerden. Enige dagen later
overleed hij aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in Den Haag. Agent P. Verwaal,
eveneens belast met de bewaking van geïnterneerden, vond ook in de Doelentuin de dood.97

Na het bombardement

De bommen veranderden de binnenstad en gedeelten van Kralingen, de Provenierswijk en
de Agniesebuurt, even ten noorden van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht, in een vuurzee.
Hiertegen was de Rotterdamse brandweer niet opgewassen, omdat waterleidingen waren
stukgeslagen en veel materiaal elders stond. Daarnaast was er gebrek aan brandslangen,
omdat de slangenbewaarplaats vernield was. Het Rotterdamse korps kreeg hulp van
omliggende korpsen en korpsen uit de grote steden, zoals Leiden, Den Haag en Haarlem.
Zelfs vanuit Keulen en Düsseldorf werden manschappen en materieel naar Rotterdam
gestuurd.98 De commandant van het Duitse Feuerlösch-Polizeiregiment 1 zou later verklaren dat
de wereldhavenstad Rotterdam zich te lang had vastgehouden aan een vrijwillige brandweer
en het materieel sterk verouderd was.99

Op 14 mei werd door Scharroo, omstreeks 15.50 uur in de graansilo aan de Maashaven de
overgave van de stad aan de Duitsers aangeboden.

Personeel van het bureau Oostervantstraat kreeg opdracht om met een auto het westelijk
stadsdeel in te gaan en daar met luide stem om te roepen dat er niet meer gebombardeerd zou
worden en dat het drinkwater weer voor consumptie gebruikt kon worden. Er waren
namelijk geruchten verspreid dat het drinkwater vergiftigd was.100

Inspecteur T. Ardon legde in een proces-verbaal vast dat op 14 mei omstreeks 16.00 uur
aan bureau Oostervantstraat het gerucht was binnengekomen dat de stad Rotterdam
capituleerde, terwijl Nederlandse militairen werden ontwapend. Hij ging hierop naar de
huishoudschool aan de Graaf Florisstraat en hoorde daar van overste T.J. Reeser dat de
geruchten juist waren. Nadat Ardon bij het bureau van de Politietroepen aan de Westersingel
eveneens te horen had gekregen dat de capitulatie een feit was, begaf hij zich naar de
Statenweg 151 en sprak daar met burgemeester Oud. Deze gaf Ardon opdracht het volgende
aan zijn superieuren ter kennis te brengen:
- dat Oud nog moest onderhandelen met kolonel Scharroo,
- dat er waarschijnlijk geen nieuwe bombardementen zouden volgen,
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- dat de politie de bevolking moest geruststellen en zich moest bezighouden met
hulpverlening aan de bevolking en voorkoming van misdrijven,

- dat bij een eventuele bezetting van de stad door Duitse troepen de bevolking niets te 
vrezen had.

Later sprak Ardon nogmaals met de burgemeester. Deze stelde vast dat de politie, met
uitzondering van de vuurwapens, voorlopig de normale bewapening kon behouden. 
De vuurwapens moesten worden opgeborgen.101

Na het bombardement wilden veel politiemannen zo snel mogelijk naar huis om te
kijken hoe de situatie daar was, want zij hadden hun familie vaak dagen niet meer gezien. 
Zo verging het ook Einthoven. Hij pakte de eerste de beste fiets die hij tegenkwam en reed
naar zijn huis, aan de Rozenburglaan in Kralingen. Onderweg vroeg hij nog aan mariniers,
die in Kralingen een school betrokken hadden, omdat de kazerne op het Oostplein vernield
was, of zij in de binnenstad wilden patrouilleren om plunderingen tegen te gaan. Thuis
gekomen bleek dat alles goed ging, waarna hij naar bed ging om zijn tekort aan rust in te
halen.102

De Duitse overwinnaar was spoedig na de capitulatie over de bruggen naar het noorden
van de stad getrokken. De binnenstad en delen van andere wijken stonden in brand of
werden door het vuur bedreigd. Van het stadshart bleef niet meer over dan een smeulende
puinhoop.
Op sommige plaatsen vonden nog scher-
mutselingen plaats tussen Nederlandse en
Duitse militairen. Zo’n feit deed zich ’s avonds
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voor bij de commandopost van Scharroo aan
de Statenweg. In de tot commandopost
omgebouwde woning raakte de Duitse lucht-
machtgeneraal K. Student ernstig gewond
door een verdwaalde kogel.103 Student was
daar aanwezig om onder andere met Scharroo
en burgemeester Oud de bijzonderheden van
de overgave te bespreken.104 De Duitsers
gingen er vanuit dat het een Nederlandse
kogel betrof en waren meteen in alle staten.
Omwonenden moesten hun huizen verlaten
en werden met de handen omhoog opgesteld.
Medegedeeld werd dat een aantal mannen
gefusilleerd zou worden. Na onderzoek
werden geen wapens aangetroffen en later zou
blijken dat de kogel was afgevuurd door een
Duitse militair. Als gevolg hiervan moest de
burgemeester de bezetter beloven dat de
bevolking van Rotterdam zich rustig en
ordelijk zou gedragen. Hij stond hiervoor borg
met zijn leven. Deze eis moest de volgende
morgen in een proclamatie aan de burgers
worden medegedeeld. Met veel moeite had de
burgemeester de tekst direct, onder toezicht
van twee Duitsers, gedicteerd aan een
inspecteur van het bureau Bergsingel.105 In de
drukkerij ‘Banier n.v.’ aan de Insulindestraat
werd de proclamatie in de nacht van 14 op 15

mei gedrukt. Wegens het uitvallen van de
stroom moest de handpers gebruikt worden.
Deze zware machine werd bediend door een
tiental politiemensen van het bureau Berg-

singel. Die waren er de gehele nacht mee bezig. De groep gelegenheiddrukkers stond onder
leiding van de agent D.J. Hartman en die had grote moeite om in die groep de orde te
handhaven, want allen hadden in de voorgaande nachten veel te weinig rust gehad. Ieders
humeur had hierdoor een dieptepunt bereikt. De meesten hadden de moed laten zakken.
Een van de politiemannen die belast was met het ronddraaien van een groot wiel, was agent
Van Dommelen. Hij vond dat hij en zijn collega’s op slaven leken en hoewel hij de oorlogs-
dagen en het bombardement had meegemaakt, was dit voor hem de onaangenaamste nacht.
De proclamatie werd ’s ochtends door politiemannen van verschillende bureaus in de gehele
stad aangeplakt en luidde als volgt:106
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Aan de burgerbevolking van Rotterdam

In deze voor ons Vaderland en onze stad zo moeilijke dagen acht ik mij
verplicht een persoonlijk en ernstig beroep te doen op de Burgerij van
Rotterdam. De vijandelijkheden met de Duitse troepen zijn thans gestaakt 
nu de stad zich heeft moeten overgeven. Laat ieder dit toch goed begrijpen.
Iedere daad van vijandelijkheid tegenover deze troepen is in strijd met de
overeenkomst, die de commandant van Rotterdam met de Duitse
commandant heeft gesloten. Het is onze plicht die overeenkomst in alle
opzichten eerlijk na te komen. Handelingen in strijd daarmee door wie ook
verricht, zullen de grootste ellende over onze stad kunnen brengen. Laat
ieder zoveel mogelijk aan zijn gewone werk gaan. Ik heb er mij met mijn
leven borg voor gesteld, dat de burgerij zich rustig zal gedragen. Aan de
Duitse troepen is door hun commandant bevel gegeven een welwillende
houding tegenover de bevolking aan te nemen. Van mijn kant zal ik voorts
alles doen, wat in mijn vermogen is, om de rechtmatige belangen der
bevolking bij het commando van het bezettingsleger te verdedigen en te
bevorderen. 
ik reken op uw aller medewerking.

De burgemeester van Rotterdam,
P.J. Oud107

De opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal H.G. Winkelman, kreeg
opdracht om zich op 15 mei om 08.20 uur in Rotterdam bij de Maasbruggen te melden.
Nadat hij hieraan voldaan had werd hij met zijn gevolg overgebracht naar een school in
Rijsoord, waar bijna twee uur later door beide partijen de capitulatievoorwaarden werden
ondertekend.108

Kort na de bekendmaking van het bombardement op Rotterdam en de daarop volgende
capitulatie, keerden de inspecteur en een agent naar Hoek van Holland terug om te kijken
hoe de situatie daar was. Een blok huizen stond in brand. Met hulp van de
brandweerkorpsen uit Monster en Naaldwijk kon de brand worden geblust. Om aan
burgerkleding te komen en daardoor veiliger te kunnen vluchten hadden Nederlandse
militairen winkels en huizen geplunderd. Uitrustingsstukken, munitie en levensmiddelen
waren overal achtergebleven. Hoek van Holland zag er troosteloos en verlaten uit, maar na
korte tijd kon de bevolking terugkeren.109
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Onderzoek naar de Vijfde Colonne

In het begin van de bezetting werd er gespeculeerd over de Vijfde Colonne en infiltratie. De
Duitsers zouden namelijk voor de inval al enige tijd bezig geweest zijn met het smokkelen
van materieel en uniformen naar Rotterdam.110

Inspecteur W. Goudswaard maakte in december 1945 rapport op over het optreden van
Duitse militairen in de meidagen van ’40. Goudswaard had zich na de Duitse inval
onmiddellijk per auto naar het politiebureau aan de Nassaukade begeven, waar hij toen
dienst deed. In de Koningshaven zag hij een watervliegtuig liggen, dat daar even tevoren
geland was, terwijl een tweede juist op het water neerstreek. Van verschillende zijden kreeg
Goudswaard de mededeling, dat uit een van de vliegtuigen een man in burger kwam, gekleed
in een rijbroek en hoge laarzen. Deze man was onmiddellijk over de Willemsbrug naar de
rechter Maasoever gegaan.

In het zwembad aan de Maaskade w.z. waren enige in burger geklede Duitsers
verschenen, die daar meegebrachte Duitse soldatenuniformen aantrokken en daarna weer
vertrokken. Dit werd door Van der Brandt vanuit het zwembad waargenomen, aangezien hij
daar als gevangene zat opgesloten. Naar aanleiding van geruchten, dat uit aan de Prins
Hendrikstraat liggende schepen Duitse soldaten zouden zijn gekomen, had Goudswaard later
een onderzoek ingesteld. Hij sprak onder andere met bewoners en schippers van de aldaar
liggende schepen. Het resultaat was negatief. Niemand had iets gezien. Over het smokkelen
van uniformen met Rijnschepen was Goudswaard niets bekend. Wel was hem in die dagen
gebleken dat de Duitsers het Rode-Kruisembleem misbruikten. Aan het politiebureau
Sandelingplein werden verschillende Duitse militairen gebracht, die daar op last van de
Nederlandse militaire autoriteiten in bewaring bleven. Onder hen bevond zich een soldaat,
die een Rode Kruis-band om de arm droeg en in het bezit was van een legitimatiebewijs als
‘Sanitäter’, hoewel hij volledig bewapend was met machinepistool, gewoon pistool en
handgranaten. Tijdens het verhoor door Goudswaard verklaarde de soldaat nimmer iets met
de Rode Kruis-dienst te maken hebben gehad en ook nooit enige opleiding daartoe te hebben
genoten. Verder verklaarde hij, dat hij en een aantal andere soldaten, allen behoorden tot het
gewone leger, toen zij in het vliegtuig stapten, een Rode Kruis-band en een bijbehorende op
naam gesteld legitimatiebewijs als Rode Kruis-soldaat ontvingen. Zij kregen bevel die band
om de arm te doen, verder werd alleen medegedeeld dat zij als parachutist zouden moeten
vechten. Tegen welke vijand werd er niet bij gezegd. De soldaten dachten zelf, dat de aanval
tegen Engeland gericht was. Goudswaard nam de verklaring in het Duits op en liet de soldaat
het proces-verbaal tekenen. Toen na de overgave opdracht werd gegeven alle bescheiden, die
een conflict met de Duitsers konden teweeg brengen, te vernietigen, heeft Goudswaard het
proces-verbaal verbrand. Andere afwijkingen van de normale militaire gebruiken door
Duitse militairen waren door Goudswaard niet waargenomen.111 Volgens dr. L. de Jong
zouden er geen aanwijzingen zijn die wezen op de aanwezigheid van een Vijfde Colonne in
Rotterdam tijdens de gevechten. De honderden en misschien wel duizenden huiszoekingen
hadden niets opgeleverd.112 
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hoofdstuk  3

onder gezag van de bezetter

[…] ‘Als Rijkscommissaris oefen ik het grootste regeeringsgezag in het
burgerlijk ressort in het onder de bescherming der Duitsche troepen
staande Nederlandsche gebied uit, om de openbare orde en het
openbare leven te waarborgen. Ik zal alle maatregelen, ook van
wetgevende aard nemen, die noodig zijn, om deze opdracht te
vervullen. Het is mijn wil, hierbij het tot dusver geldende recht in
werking te laten, tot uitoefening van het bestuur de Nederlandsche
autoriteit er bij te betrekken en de onafhankelijkheid van de
rechtspraak te handhaven. Daarentegen verwacht ik, dat alle in
actieven dienst zijnde Nederlandsche rechters, openbare ambtenaren
en beambten mijn met dit doel uitgegeven verordeningen stipt zullen
opvolgen en dat het Nederlandsche Volk met verstand en
beheersching deze leiding zal volgen.’ […]

(Oproep van Rijkscommissaris Seyss-Inquart van 25 mei 1940, uit:
Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940)



3.1 nadat de rook was opgetrokken

Einthoven werd niet veel rust gegund. Daags na het bombardement, in de vroege ochtend
van de 15e mei, kreeg hij via een koerier bericht dat de Duitse commandant hem verwachtte.
Behalve deze commandant trof hij daar tevens het college van b&w en Scharroo aan. De
commandant vroeg of Einthoven ook de leiding van de brandweer op zich kon nemen. Deze
voelde daar weinig voor en zei dat Rotterdam een goed brandweerkorps had en dat hij van
dat werk geen verstand had. Burgemeester Oud vroeg daarop aan Einthoven of deze een
tegemoetkomende houding ten opzichte van de Duitsers wilde aannemen, omdat hij, de
burgemeester, met zijn leven borg stond voor orde en rust in de stad.1

Vanwege schade aan het hoofdbureau werden alle diensten naar het bureau Oostervant-
straat verplaatst. In twee nabij gelegen scholen werden de Verkeersbrigade en de Speciale
Diensten ondergebracht. Eind mei konden enkele diensten terugkeren naar het hoofd-
bureau.2

Sommige bureaus waren er slechter vanaf gekomen dan het hoofdbureau. Het bureau
Meermanstraat in Crooswijk, gelegen in de derde afdeling, was geheel in vlammen
opgegaan. In plaats daarvan werd in de kantoren van het abattoir aan de Boezemstraat een
tijdelijk bureau ingericht. Na één maand kon het oude schoolgebouw aan de Boezemsingel
betrokken worden. Ook de posthuizen aan de Baan en de St. Janstraat gingen verloren.3

Het personeel van de bureaus op de linker Maasoever kon spoedig de normale dienst
hervatten. Alleen de inventaris van het bureau Nassaukade had schade opgelopen. Alle
kastjes waren opengebroken en de inhoud was vertrapt of gestolen. Op het bureau Charloisse
Kerksingel bleek enkele dagen na het bombardement dat daar te weinig personeel
beschikbaar was voor enkele specifieke bewakingsobjecten. Op verzoek van de politie werd
de Burgerwacht opnieuw gemobiliseerd; in een paar uur tijd werden 22 manschappen
opgeroepen. Een viertal mannen werd ingezet bij de afzetting en bewaking van de Waal-
haven. Twee burgerwachters assisteerden de politie met de controle van de doorlaatbewijzen
bij het wagenveer. Veel bewoners van Zuid wilden na de capitulatie naar de zwaar getroffen
rechter Maasoever. Maar om nieuwsgierigen en ramptoeristen te weren, moesten reizigers
aantonen dat hun aanwezigheid op de andere oever wenselijk of noodzakelijk was. Kon dit
aangetoond worden dan kreeg de belanghebbende van de politie een doorlaatbewijs.4 Een
andere post werd ingesteld bij een woning aan de Dorpsweg, waarop in de nacht van 12 op 13

mei 1940 een bom was gevallen. Enkele burgers waren daarna gaan ‘schatgraven’ naar
achtergebleven waardevolle spullen.5

Voor veel mensen was het moeilijk te accepteren dat het Nederlandse leger gecapituleerd
had en een vreemde bezetter over ons land ging heersen. Een agentmajoor van het bureau
Sandelingplein verscheen op 15 mei in overspannen toestand aan het bureau. Nadat hij door
een arts onderzocht was, brachten enkele collega’s hem naar de psychiatrische inrichting
Maasoord.6 Het aantal ziekmeldingen was na die meidagen van ’40 aanmerkelijk gestegen;
de oorlogsdagen hadden veel van het politiepersoneel gevergd.

Intussen was de Rotterdamse binnenstad afgesloten voor alle verkeer inclusief voet-
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gangers, vanwege de vele branden en om
te voorkomen dat onbevoegden de stad
in gingen en daar aan het plunderen
zouden slaan. Alleen mensen met een
speciale ontheffing mochten het
getroffen gebied betreden. Burgers
toonden de agenten bij de wachtposten
de meest uiteenlopende doorlaatpassen.
Oude fietsvergunningen werden
gebruikt om toegang te krijgen tot het
afgesloten gebied. Soms wendden zich
mensen tot de wachtposten met zeer
schrijnende vragen. Een militair wilde
weten waar hij zijn vrouw en kind kon
vinden. Onderzoek door de politie wees
uit dat zijn huis in puin lag en dat zijn
gehele gezin omgekomen was.7

Roszbach deelde de bevolking van
Rotterdam door middel van een pers-
bericht officieel mee, dat om het
verwoeste stadsdeel een politiekordon
getrokken was en de politie onherroepe-
lijk zou schieten op iedereen, die zich
schuldig maakte aan diefstal of plun-
dering. De leden van de Karabijnbrigade
kregen van de Duitse stadscommandant
aparte Ausweise uitgereikt, waardoor ze
gemachtigd werden om gewapend met
een karabijn dienst te doen.8

Ondanks de waarschuwingen en
genomen maatregelen vonden er toch
plunderingen plaats. Op 15 mei kreeg
politiepersoneel van het bureau Ooster-
vantstraat opdracht om direct met een voor
het bureau gereedstaande bus naar de
Nieuwe Binnenweg te gaan, omdat de
gebombardeerde winkels werden geplunderd. De bus zat spoedig vol met plunderaars en
geroofde goederen.9

Agent A. Schouten vertelde dat hij belast was met het ophalen van uit de winkels
gestolen goederen, die na huiszoeking waren aangetroffen. Op een bepaald adres moest hij
schoenen ophalen. Later bleek dat het om twintig linker schoenen ging.10
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Agent J. Groenendijk stond in de middag van 16 mei 1940 in uniform op het Oostplein bij
een afzetting en was bezig met het regelen van het verkeer. Hij had een stofbril op en een
zakdoek voor zijn mond om zich op die manier te beschermen tegen het stof. Op een
gegeven moment stopte een open Duitse stafauto, waarin enkele Duitse officieren zaten. 
Ze vroegen aan Groenendijk of hij Duits sprak. Nadat hij deze vraag beantwoord had met ‘ein
wenig’, kreeg hij het bevel om in te stappen. Protest hielp niet. Hij kon nog net een collega
waarschuwen, om te voorkomen dat hij als vermist zou worden opgegeven. Al snel bleek dat
hij als tolk en gids moest optreden. De rit ging in oostelijke richting, de stad uit. Nadat ze
onderweg verschillende wachtposten gepasseerd waren, eindigde de rit in Culemborg. De
Duitse officieren gingen daar een huis binnen. Groenendijk moest achterblijven om op de
auto te passen. Met de officieren heeft hij ’s avonds en ’s nachts nog enkele andere plaatsen
bezocht, waarna teruggereden werd naar Rotterdam. Van slapen was geen sprake en eten
kreeg hij ook niet. Het enige wat hem werd aangeboden was een glas bier en een sigaret,
terwijl hij niet rookte en geen alcohol dronk. De officieren waren niet onvriendelijk, maar
wel kortaf. Wie deze hoge officieren zijn geweest, is niet bekend. Op 17 mei kwam Groenen-
dijk ’s middags doodmoe thuis.11

De bureaus werden in de dagen na het bombardement als het ware bestormd door
mensen die informatie wilden hebben over vermiste personen of goederen. Burgemeester
Oud liet, onder andere via de kranten, bekend maken dat men niet naar Rotterdam moest
komen voor inlichtingen over familieleden of bekenden. Deze informatie kon telefonisch
ingewonnen worden bij het bureau van de Kinderpolitie aan de Oostervantstraat, dat hiertoe
als centraal punt fungeerde.12

Naast de gewone werkzaamheden had het recherchepersoneel het in de eerste weken
druk met zaken, die een direct gevolg waren van het bombardement, zoals diefstallen uit
verwoeste panden en verduistering van geredde goederen. De stroom van administratieve
stukken ging onophoudelijk verder. Dit schaadde het eigenlijke recherchewerk. Onder de
stukken bevonden zich ook zeer merkwaardige verzoeken. Een bewoner van Rotterdam had
zijn tijdens het bombardement in een ziekenhuis opgenomen echtgenote onder de geborgen
en opgebaarde lijken herkend. Na enige dagen had, nadat de aangifte van overlijden officieel
was geschied, de begrafenis van het slachtoffer plaatsgevonden. Diep onder de indruk keerde
de echtgenoot met de naaste familieleden na de plechtigheid naar zijn woning terug. 
Bij binnenkomst moet hij hevig geschrokken zijn, want in de woning trof hij zijn dood-
gewaande en zojuist begraven echtgenote aan. Na van de schrik bekomen te zijn bleek dat
zijn vrouw op 14 mei vanuit het ziekenhuis naar elders moest worden geëvacueerd. Toen
enige weken later de vrouw, tengevolge van de doorstane emotie, alsnog overleed volgde
wederom aangifte van overlijden op het stadhuis, hetgeen daar echter niet werd geaccepteerd,
omdat de vrouw volgens de officiële documenten al overleden was. De Recherche moest
hierna deze raadselachtige zaak verder onderzoeken.13

Gedupeerde burgers kwamen regelmatig bij de Recherche aangifte doen van misdrijven,
gepleegd door Duitse militairen. Vooral de Recherche van het bureau Charlois kreeg het in de
maanden mei en juni druk met het opnemen van aangiften. De Duitsers hadden op 10 mei al
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vroeg het vliegveld Waalhaven bezet. De nieuw aangevoerde troepen beschikten meestal nog
niet over vervoermiddelen. Duitse parachutisten haalden uit een schuur aan de
Vondelingenweg zes fietsen en van een andere plaats een paard en wagen. De eigenaars
deden na de capitulatie aangifte van diefstal.

Vanwege de stagnatie aan het Maasfront zochten Duitse militairen een onderkomen.
Meestal namen ze hun intrek in de woningen die door de bewoners in allerijl verlaten
waren. Een bewoner van een pand op het vliegveld Waalhaven miste zijn radiotoestel, vier
rijwielen, één portefeuille met ƒ 800,-, herenkostuums, fototoestellen, linnengoed en nog
veel meer. Hij had gezien dat Duitse militairen deze spullen op vrachtwagens geladen
hadden. Naast aangiften tegen Duitse militairen kwamen er ook aangiften binnen die
betrekking hadden op Nederlandse soldaten, omdat ze op hun vlucht fietsen hadden
gestolen. Bij een vrouw werd een kijker inbeslaggenomen, die ze had opgeraapt bij een
gesneuvelde Duitse soldaat aan de Brielselaan.14

Vanwege deze drukke werkzaamheden kreeg het personeel voorlopig geen enkele vrije
dag. Voor bepaalde bewakingsobjecten werden hulpagenten aangesteld en er werd versterking
ontvangen van rijksveldwachters, een detachement mariniers en tachtig marechaussees.15

Tijdens de eerste dagen na de capitulatie was de verwarring bij de burgers groot. Niemand
wist wie daadwerkelijk met de handhaving van de orde belast was. Buurtagent J. de Klerk
schreef in zijn plakboek dat de politie na één dag ongewapend te zijn geweest de wapens weer
mocht omdoen. Volgens hem was de gehele boel in de war. Sommige burgers zeiden dat de
politie niets meer te zeggen had en iedereen deed wat hij wilde. In een krantenartikel werd
duidelijk gemaakt dat de Nederlandse Rijks- en Gemeentepolitie haar taak nog steeds ‘in
volle omvang’ vervulde. Het gedeelte van de bevolking, dat geloofde dat aan verstoring van
de openbare orde, rust en veiligheid minder gevaar verbonden was, had het mis. Er werd met
nadruk op gewezen dat de Nederlandse politie haar taak tot handhaving van de rust, orde en
veiligheid met alle middelen en met de steun van de aanwezige Duitse autoriteiten met alle
kracht en op de meest grondige wijze bleef uitoefenen.16

Onder de daklozen bevonden zich veel joden, aangezien de joodse wijk door het bom-
bardement zwaar getroffen was. Samen met bewoners van andere wijken werden de joden in
speciaal gebouwde nooddorpen aan de rand van de stad ondergebracht. De joodse bevolking
van het nog niet door Rotterdam geannexeerde dorp Overschie was hierdoor in aantal
aanzienlijk toegenomen. In Rotterdam bestond de joodse gemeenschap voor de Duitse inval uit
ongeveer dertienduizend personen, waaronder enkele duizenden vluchtelingen uit Duitsland.17

De bewoners van het kamp Vianda in Hoek van Holland, waar naast honderdtien joodse
vluchtelingen ook twintig Duitse deserteurs en dienstweigeraars waren ondergebracht,
kwamen na de evacuatie ook weer terug in het kamp. Kort na de capitulatie bezetten Duitse
militairen het kamp. Uit de groep Duitse deserteurs werden meteen vier man afgezonderd
om na enige dagen in de duinen gefusilleerd te worden. In de volgende maanden werden de
joden uit het kamp Vianda naar Westerbork afgevoerd. Na dit gedwongen vertrek werd het
kamp gesloten. Erg lang duurde die sluiting overigens niet, want als gevolg van het
bombardement op Rotterdam waren veel burgers dakloos geworden en voor de mensen die
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nergens terecht konden moest onderdak gevonden worden. Voor de gezinnen werden
noodwoningen gebouwd. Alleenstaanden konden terecht in het kamp Vianda. Het kamp
was voorzien van een omheining, waardoor men er alleen via een controlepost in en uit kon.
Het politietoezicht op en in het kamp werd uitgeoefend door een detachement van de
Rijksveldwacht. Indien nodig verleende de plaatselijke politie met politiehonden bijstand.
Nadat de Rijksveldwacht werd opgeheven werd de bewaking van het kamp overgenomen
door marechaussees van de tweede divisie.18

Hulp aan getroffen politiegezinnen

Een aantal politiegezinnen woonde in het door bommen verwoeste gedeelte van de stad en
had daarmee have en goed verloren. Van verschillende kanten werd direct hulp geboden.
Half oktober 1940 zette de korpsleiding een actie op touw, waarbij van de salarissen één
procent ingehouden werd als steun voor de getroffen collega’s. De korpsleiding moest in
kennis gesteld worden als iemand niet bereid was hieraan mee te doen. Tijdens een
vergadering van de Rotterdamse politiesportvereniging ‘Hermandad’, die in juni 1940 plaats
vond in het nog beschadigde hoofdbureau, werd ƒ 100,- door deze vereniging beschikbaar
gesteld voor de gezinnen van getroffen collega’s. Ook andere politiekorpsen verleenden
steun. Een deputatie van het Haagse politiekorps overhandigde een bedrag van ƒ 2269,90, dat
opgehaald was ten behoeve van ‘de steunactie getroffen politieambtenaren te Rotterdam’.19

Direct na de bevrijding, begin juni 1945, namen mrs. Heijman & Crol, Advocaten en
procureurs, contact op met hoofdcommissaris Staal. Zij hadden in 1942 namens dertig
agenten, gedupeerd door het bombardement van mei 1940, onderhandeld met de vorige
hoofdcommissaris en hoofdinspecteur Takken over het geld dat door collega’s van
verschillende korpsen bijeengebracht was. Op dat moment werd besloten om na de oorlog
uit te keren, omdat er in de oorlog wellicht nog meer slachtoffers bij zouden komen. Een lijst
met daarop de namen van tachtig politiemensen, waaronder die van veertien hulpagenten,
was opgemaakt. Veel correspondentie volgde daarop over het al of niet gedupeerd zijn naar
aanleiding van oorlogshandelingen.20

De in Huizum wonende chefveldwachter van Leeuwarderadeel, A.A. Velthoen, schreef
eind mei 1940 in een brief aan de hoofdcommissaris van Rotterdam, dat hij gaarne bereid
was twee kinderen van Rotterdamse politieambtenaren onderdak te verlenen, zolang dit
noodzakelijk was. Hij gaf de voorkeur aan meisjes. Hij gaf tevens aan dat er in zijn korps nog
meer veldwachters bereid waren kinderen op te nemen. Hierover zou hij binnen een paar
dagen bericht zenden. Dezelfde dag nog kwam er een tweede brief met de mededeling dat bij
zes veldwachters uit Huizum in totaal acht kinderen tijdelijk ondergebracht konden worden.
Daarnaast was de veldwachter van Stiens bereid om twee jongens op te nemen en de
veldwachters van Wirdum en Hijum hadden allebei plaats voor één meisje. Volgens chef-
veldwachter Velthoen deden allen het gaarne en de kinderen zouden uitstekend verzorgd
worden. Hij wilde van de hoofdcommissaris vernemen of ze op deze manier zijn man-
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schappen konden helpen. Na enige tijd werd vanuit Rotterdam bericht dat niemand van het
korps op deze uitnodiging in wilde gaan.21

In december 1940 kwam vanuit het Rotterdamse korps een initiatief naar voren om een
kerstgroet te sturen naar alle nog in ziekenhuizen en sanatoria verblijvende Nederlandse
militairen (op dat moment nog 48), die bij de verdediging van Rotterdam zwaar gewond
waren geraakt en naar de politiemensen die tijdens de oorlogsdagen eveneens ernstige
verwondingen hadden opgelopen. Via oproepen, getekend door enkele inspecteurs, werd het
personeel gevraagd om, bij voorkeur, geschenken in natura te geven. De initiatiefnemers
waren namelijk bang dat de distributiemaatregelen de aankoop van versnaperingen wel eens
zouden kunnen belemmeren. De vraag bleef niet onbeantwoord. Van alle afdelingen
kwamen de geschenken binnen. Zelfs de politiepost Hoek van Holland zond een
afgevaardigde, die het ingezamelde overbracht. De verwachting werd overtroffen, zodat ook
nog andere zwaargewonde Nederlandse militairen, die buiten Rotterdam hun plicht hadden
gedaan, van een iets kleiner pakket voorzien konden worden.22

Ook voor de burgergezinnen uit het getroffen gebied werden hulpacties op touw gezet.
Een enkele keer moest de politie daarbij de orde herstellen. Op 24 mei 1940 werd bij het
Erasmiaansch Gymnasium aan de Wijtemaweg schoeisel uitgereikt. De uitreiking was
ongeorganiseerd en nam op den duur het karakter van een plundering aan, zodat de actie
stopgezet moest worden en de politie, geassisteerd door militairen van de Politietroepen, met
de blanke sabel charges moest uitvoeren.23

Tot ver in de bezettingsjaren was de gemeente bezig met het vergoeden van de schade aan
de slachtoffers van het bombardement. Naar aanleiding hiervan schreven ‘enige
bewonderaars van Rotterdam’ begin maart 1942 een anonieme brief. Hierin stond dat de
gedupeerden van het bombardement van 14 mei 1940 een uitkering konden krijgen via de
schade-enquêtecommissie. Vele mensen stonden hiervoor uren in de kou bij een kantoortje
op het Ungerplein. Er waren lieden die voor tien procent van het te ontvangen bedrag,
vooral voor oude mensen, in de rij gingen staan. De briefschrijvers vroegen zich af of dat de
nieuwe beginselen waren. De brief was gericht aan de nsb voorman M. Blokzijl in
Wassenaar. Blokzijl liet schriftelijk aan de toenmalige burgemeester van Rotterdam, F.E.
Müller, weten dat het van belang was hier aandacht aan te besteden. Uit een rapport,
opgemaakt door een inspecteur van de Justitiële Dienst, bleek dat er inderdaad sprake was
geweest van filevorming bij het kantoortje van de Middenstandsbank aan de Schiekade 63

nabij het Ungerplein. Vanwege het feit dat de uitkeringen later afgehaald konden worden in
een bijkantoor aan de Wateringstraat waren de rijen verdwenen, zodat geen strafbare feiten
geconstateerd werden.24

Toezicht op het puinruimen

De binnenstad van Rotterdam en een gedeelte van Kralingen waren veranderd in een
puinhoop. Het opruimen van het puin had voor de bezetter prioriteit. Binnen enkele dagen
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was er een puinruimersleger, bestaande uit
twintigduizend werklozen en vrijwilligers,
geformeerd.25 De politie werd ingezet voor toezicht

op het puinruimen en het afzetten van het getroffen gebied. Tussen het puin werden
regelmatig waardevolle voorwerpen aangetroffen, zoals geldkistjes en gouden munten. In
een aparte nota werd bepaald dat ruimingsploegen alles wat gevonden werd aan de politie
moesten overdragen en dat zij geen werk voor particulieren mochten verrichten. Bij het niet
naleven van deze bepalingen moest de overtreder gearresteerd worden.

Enige tijd later verschenen er meer nota’s die betrekking hadden op het getroffen
stadsdeel. Het fotograferen of filmen van verwoeste gedeelten van de stad was verboden.
Gezien de oppervlakte van het getroffen gedeelte was het ondoenlijk dit goed te controleren.
Via een aanvullende nota werd bekend gemaakt dat ook de verkoop van foto’s en
briefkaarten van de verwoeste stadsdelen verboden was. Indien dit materiaal toch werd
aangetroffen moest het worden gezonden naar het hoofdbureau ter attentie van
hoofdinspecteur Bennekers.26

De Duitsers waren bang dat de foto’s voor propaganda gebruikt werden. Ze ontkenden
namelijk dat er brandbommen op Rotterdam gegooid waren. Volgens hen waren de alles
verwoestende branden ontstaan door de gebrekkige brandweer. Enkele weken na het
bombardement gaf Einthoven opdracht om de in het puin gevonden staartstukken van
brandbommen bij hem in te leveren. De politiefotograaf moest foto’s maken van de
verwoeste stad. Via Einthovens Amerikaanse vrienden bereikten de foto’s de vrije wereld.27
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Honderden brandkasten, die in het puin waren aangetroffen, werden naar het hoofd-
bureau gebracht en op het Haagseveer op straat neergezet. Op 24 mei begonnen specialisten
met het openen van de brandkasten. De politie trof uitgebreide maatregelen, waardoor
alleen belanghebbenden bij de plek konden komen. Deze werkzaamheden namen enkele
dagen in beslag.28 Bij het toezichthouden op het puinruimen werden leden van de
Politietroepen bij de politie ingedeeld. Het merendeel van deze politietroepers was afkomstig
van de onderofficiersopleiding, die gevestigd was aan de Westersingel. Eén lid van deze groep
herinnerde zich het volgende:

‘Toen de Duitsers binnenkwamen, was het zo afgelopen, we moesten meteen alles
inleveren. Onder begeleiding van enkele Duitsers liepen we via de Kruiskade,
Coolsingel en de Blaak dwars door de stad naar de kerk op het Stieltjesplein en daar
zijn we een paar dagen geweest. Vandaaruit zijn we weer naar de Westersingel gegaan.
Vervolgens werden we bij de politie Rotterdam ingezet. Ik was onbezoldigd rijksveld-
wachter, en had dus volledige opsporingsbevoegdheid. We moesten in uniform van de
politietroepen toezicht houden op het puinruimen. Dat heeft geduurd totdat we bevel
kregen om met de fiets naar het depot in Nieuwersluis te gaan.’29

Met de grote hoeveelheden puin werden onder meer de Rotterdamse Schie en een gedeelte
van de Kralingseplas gedempt. Het stadshart was veranderd in een kale vlakte, waar hier en
daar nog enkele gebouwen of gedeelten daarvan overeind stonden.30

Op 12 juni 1940 liep de spanning onder de puinruimers op, omdat ze niet tevreden waren
over het loon. Een groep van ongeveer vijftienhonderd man demonstreerde voor het
stadhuis. Nadat een deputatie van negen man tot de burgemeester werd toegelaten, was alles
snel weer rustig en politieoptreden niet nodig.31 Voor de negen man kreeg de zaak nog een
staartje. Vier dagen na de gebeurtenis verscheen de Feldgendarmerie op het werk en nam de
mannen mee naar de Ortskommandant. Van hem kregen de mannen te horen dat de
demonstratie als ‘Duits-vijandig’ werd beschouwd. Na een waarschuwing dat dergelijke
acties niet getolereerd werden, konden de mannen het werk hervatten. De drie initiatief-
nemers, bestaande uit de communisten M. Bossers en C. de Man en de sociaal-democraat G.
Meijer, werden zelfs bij de Sicherheitsdienst (SD) in Den Haag ontboden. Ook zij werden
gewaarschuwd zich niet bezig te houden met anti-Duitse activiteiten.32 Hieruit blijkt dat er
in Rotterdam vertegenwoordigers van het Duitse gezag aanwezig waren, die de bevolking
scherp in de gaten hielden.

3.2 wennen aan de nieuwe situatie

De bezetter liet direct merken dat zij acties, zoals die van de puinruimers, niet tolereerde. De
gebeurtenis in Rotterdam bleek echter een incident, want de bezetter hield zich, vooral in het
begin, nog rustig. Hoewel direct een aantal gebods- en verbodsbepalingen in de dagbladen
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gepubliceerd werd, bleek uit de proclamatie van dr. A. Seyss-Inquart, die door Hitler tot
Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden was benoemd, dat hij geen slechte
bedoelingen had. Het was bijvoorbeeld zijn wil het tot dan toe geldende Nederlandse recht
zoveel mogelijk van kracht te laten en bij de uitoefening van het bestuur de Nederlandse
autoriteiten te betrekken. Bovendien wilde hij de onafhankelijkheid van de rechtspraak
waarborgen.33 Daartegenover verwachtte hij dat alle in actieve dienst zijnde Nederlandse
rechters, overheidsambtenaren en functionarissen zijn verordeningen nauwgezet zouden
nakomen en dat het Nederlandse volk met begrip en beheersing de leiding zou volgen. ‘Wij
willen dit land en zijn bevolking noch imperialistisch in het nauw drijven, noch aan dit land
en zijn volk onze politieke overtuiging opdringen’, aldus Seyss-Inquart tijdens zijn installatie
op 29 mei 1940. De bezetter probeerde hiermee het Nederlandse volk te winnen voor zijn
nazi-ideeën van een groot raszuiver Germaans rijk.34

Seyss-Inquart stond rechtstreeks onder Hitler en oefende volgens diens instructies het
hoogste gezag in ons land uit. Het in Nederland geldende recht bleef van kracht, voor zover
het althans met de bezetting te verenigen was. Seyss-Inquart kon evenwel verordeningen
uitvaardigen, welke kracht van wet hadden.35 De secretarissen-generaal van de Nederlandse
departementen bleven in functie en waren binnen het kader van hun bevoegdheden
verantwoording verschuldigd aan Seyss-Inquart.

Vertegenwoordigers van het gezag

Voor de afzonderlijke provincies benoemde Seyss-Inquart gevolmachtigden. Tot hun taak
behoorden, met uitzondering van de openbare veiligheid, alle aangelegenheden van
openbaar bestuur en economie. Oberverwaltungsgerichtsrat E.A. Schwebel werd benoemd tot
gevolmachtigde voor de provincie Zuid-Holland. Hij was tevens verantwoordelijk voor
Rotterdam, totdat de benoeming van een bijzondere gevolmachtigde voor deze stad een feit
zou zijn.36 Schwebel was maar kort met deze waarneming belast, want op 1 augustus 1940

werd dr. C.L.F. Völckers benoemd tot Beauftragte des Reichskommissars für die Stadt Rotterdam.
Völckers werd op 24 oktober 1886 in Bremen geboren. Na zijn doctoraalstudie rechten, met
als specialisme zeerecht, trad hij in dienst van de Senaat van Bremen. In 1933 werd hij
president van dit hoogste gezagscollege van deze Vrije Hanzestad. Begin juli 1940 werd
Völckers door de burgemeester van Bremen hoogstpersoonlijk gepolst voor de hoogste civiele
functie in Rotterdam. De keuze was op hem gevallen, omdat hij deskundig was op het gebied
van handels-, scheepvaart-, en havenvraagstukken en daardoor uitermate geschikt was voor
deze functie. Op 20 juli 1940 ontving hij het bevel om zich bij Seyss-Inquart in Den Haag te
melden. Van hem kreeg Völckers de opdracht zich niet te beperken tot het civiel bestuur van
de stad, maar zich in het bijzonder bezig te houden met de wederopbouw, de economie en de
haven. Tevens moest hij de Rotterdamse instanties op voorzichtige wijze in de richting van
het nationaalsocialisme duwen.37 Zijn nieuwe onderkomen in Rotterdam werd gevonden in
een groot pand aan het Westplein 8, waarin tevens zijn kantoor gevestigd werd. Evenals het
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College van Burgemeester en Wethouders
was ook de directeur van de Gemeentelijke
Technische Dienst en het Gemeentelijk
Havenbedrijf rechtstreeks verantwoording
aan hem verschuldigd. Völckers vergaderde

wekelijks met alle belanghebbende partijen. Volgens een geheim ss-rapport ging de
betrokkenheid van Völckers bij de Rotterdamse haven soms te ver.38 Völckers bemoeide zich
ook met de criminaliteit in Rotterdam. Vanaf januari 1941 wenste hij van de politie een
opgave van het aantal inbraken en andere misdrijven. Nadat door hem een toename
geconstateerd was leverde hij kritiek, maar bemoeide zich verder niet met het beleid.39

Over de in Nederland gelegerde Duitse troepen had Seyss-Inquart nauwelijks zeggenschap.
Alle militaire bestuursbevoegdheden werden uitgeoefend door generaal F.C. Christiansen,
die benoemd was tot Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. Zijn verordeningen werden,
als zij het burgerlijke bestuursterrein raakten, door Seyss-Inquart uitgevoerd. De militaire
bevelhebber was bevoegd alle maatregelen voor te schrijven, die voor de uitvoering van zijn
militaire taak noodzakelijk waren.40 De plaatselijke vertegenwoordiger van Christiansen was
de Ortskommandant. Deze functionaris hield zich onder andere bezig met inkwartiering van
Duitse militairen. Het kantoor, de Ortskommandantur, was gevestigd in een pand aan de
Parklaan 17. In de zomer van 1940 konden mannen zich vrijwillig melden als chauffeur bij
het National-Sozialistisches Kraftfahrkorps (nskk).41 Burgers konden bij de Ortskommandantur
ook terecht met klachten en andere zaken die betrekking hadden op Duitse militairen. Direct
na de capitulatie van het Nederlandse leger werden ongeveer vijf in Nederland wonende
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Rijksduitsers als assistenten bij de Ortskommandantur tewerkgesteld. Zij hadden tot taak het
publiek, dat zich in die dagen bij honderden tot de Ortskommandantur wendde, omdat de
gemeentelijke bureaus gesloten of niet meer te bereiken waren, op te vangen en naar de
bevoegde instanties te verwijzen. Doordat zij plaatselijk niet voldoende bekend waren,
konden zij de stroom van publiek niet verwerken en dreigde het een chaos te worden.
Daarom zocht men iemand, die wel bekend was met de verschillende gemeentelijke
instellingen. Bij de hoofdcommissaris werd het verzoek ingediend om inspecteur F.W.
Wonink42 als zodanig tijdelijk bij de Ortskommandantur te detacheren, hetgeen inderdaad
geschiedde. Met ingang van 16 mei 1940 werd Wonink voor de duur van ongeveer zeven
weken gedetacheerd. Aanvankelijk zou Wonink tevens optreden als verbindingsofficier
tussen de Ortskommandant en het gemeentebestuur, maar omdat hij op dit terrein niet
bevoegd was, werd gemeentesecretaris Th. Smeding voor deze functie aangewezen.43

Voor de uitoefening van zijn bevoegdheden beschikte Seyss-Inquart over vier
Generalkommissare. Ieder van hen kreeg een bepaalde bevoegdheid toebedeeld. De
Generalkommissar für das Sicherheitswesen, die voor de politie het belangrijkst was, had tevens
de functie van Höhere ss- en Polizeiführer (hsspf). In die hoedanigheid behartigde hij de
belangen van de Reichsführer ss, H. Himmler. In Nederland werd deze functie bekleed door
de op 4 februari 1895 in het Oostenrijkse Klagenfurt geboren H.A. Rauter. Als hsspf had
Rauter in het bezette Nederland het bevel over de gewapende ss en de Duitse politie-
instanties, terwijl hij daarnaast het toezicht uitoefende over de Nederlandse politie. Omdat
de functie van hsspf los stond van het Rijkscommissariaat had Rauter als zodanig meer macht
dan als Generalkommissar. In feite werd hierdoor ook de verdeel-en-heerspolitiek in
Nederland toegepast.44

Omdat de politie belast bleef met de ordehandhaving zouden er weinig manschappen
van de Duitse politie in Nederland gestationeerd worden en zou de Sicherheitspolizei (Sipo) zich
alleen bezighouden met anti-Duitse zaken.45 De bezetter kwam er snel achter dat deze opzet
gedoemd was te mislukken, omdat de meeste Nederlanders niets te maken wilden hebben
met de ‘Nieuwe Orde’ en de verwachte medewerking van de politie tegenviel. Daarom
gingen de Duitse instanties zich steeds meer bemoeien met de ordehandhaving.

De capitulatie van het Nederlandse leger en de verovering van ons land werd door een
groot aantal Duitse militairen uitbundig gevierd. Menig Rotterdamse burger werd ongewild
deelgenoot gemaakt van deze feestvreugde of kreeg op andere wijze te maken met het
ongepaste optreden van de nieuwe machthebbers. Vooral in de dagrapporten van eind mei
1940 zijn mutaties te vinden over ongeregeldheden met Duitse militairen. Op 24 mei 1940

rapporteert agent F.J. Oortgijs dat het omstreeks 20.00 uur onrustig was op Katendrecht. Een
tiental Duitse militairen wilde in de wijk gaan rondrijden met motorrijwielen, waardoor de
orde en rust verstoord dreigden te worden. Dit voorval werd direct gemeld bij het Duitse
commando aan de Parklaan, waar men zeer dankbaar was voor de mededeling en voor
herhaling zou waken. Twee dagen later werd wederom contact opgenomen met het Duitse
commando, met de mededeling dat er naast overlast eveneens rijwielen onder bedreiging
werden afgepakt. Waar mogelijk werd opgetreden, want nog diezelfde dag verwijderden vier

103



Duitse militairen van het commando, onder geleide van brigadier J. Vlietstra, Duitse
militairen uit het café J. van ’t Hof aan de Delistraat.46 Omdat juist het overmatige
drankgebruik de meeste problemen veroorzaakte, werden oplossingen gezocht om dit tegen
te gaan. Indien leden van de Wehrmacht zich niet aan de sluitingstijden van de cafés hielden,
kon één van de dienstdoende inspecteurs van politie de oudste in rang aanwezige Duitse
officier, onderofficier of mindere daarop beleefd opmerkzaam maken. Politiemaatregelen
moesten echter achterwege blijven. Indien iemand beneden de rang van inspecteur deze
overtreding constateerde moest hij direct de dienstdoende inspecteur waarschuwen. Kort
daarop verscheen een nieuwe nota waarin bepaald werd dat bij geconstateerde misdragingen
van Duitse militairen direct de inspecteur dagwacht in kennis gesteld moest worden. Deze
kon vervolgens een assistentieverzoek indienen bij de bevelvoerend Duitse officier, die
gelegerd was in de r.k  h.b.s. aan de Beukelsdijk 91. Op 17 augustus 1940 werd deze nota
ingetrokken omdat sinds enige dagen een afdeling Feldgendarmerie in Rotterdam aanwezig
was. Deze militaire politie-eenheid was ondergebracht in een pand aan het Koningin
Emmaplein 15.47 Later verhuisde het onderdeel naar de Parklaan 17.48

De Duitse troepen die ons land overrompeld hadden, werden spoedig gevolgd door een
zogenaamde Einsatzgruppe van de Sipo und sd. Deze groepen bestonden uit een aantal
Einsatzkommandos. In Groningen, Arnhem, Amsterdam en Den Bosch werd zo’n Einsatz-
kommando49 gestationeerd. De Einsatzkommandos werden spoedig vervangen door zes
Aussendienststellen, die in Amsterdam, Groningen, Arnhem, Den Bosch, Maastricht en
Rotterdam gevestigd werden. Daarnaast kregen een aantal kleinere plaatsen Aussenposten.50

De ‘Aussen(dienst)stelle Rotterdam’ was aanvankelijk gevestigd in het pand Westplein 12,
maar omdat dit door uitbreiding van het personeel te klein geworden was, moest men
uitkijken naar een groter onderkomen. Dit werd gevonden aan de Heemraadssingel 226. Met
ingang van 1 september 1941 werd het pand door de Sipo und sd in gebruik genomen en zou in
Rotterdam lange tijd het beruchtste adres zijn van waaruit het terreurapparaat van de
bezetter opereerde. Het gebouw beschikte over een aantal cellen, waarvan er één door de
arrestanten ‘de staande doodskist’ genoemd werd. Over het algemeen verbleven de
gevangenen kort op de Heemraadssingel, omdat de meesten werden opgesloten in de cellen
van het Gevangeniswezen aan het hoofdbureau van politie.51

In het begin werden de meeste gegevens verkregen via rapporten van Duitse instanties,
nsb of burgemeester en via gegevens van burgers of uit de politiecartotheek.52 Al op 21 juni
1940 stuurde secretaris-generaal van Justitie J.C. Tenkink een brief naar de pg’s, waarin hij
hen verzocht alle instanties van rijks- en plaatselijke politie voor te schrijven, dat aan
ambtenaren van de Sipo inzage moest worden gegeven in cartotheken en verdere gegevens.
Deze ambtenaren moesten zich legitimeren met een genummerde ovale penning, met
daarop de tekst ‘Geheime Staatspolitie’.53

De Sipo und sd zijn slechts zeer kort afhankelijk geweest van deze externe informatie,
want zij gingen dit spoedig zelf vergaren. Het inwinnen van informatie over de politieke
gezindheid van de Nederlandse bevolking kreeg al snel prioriteit.

De bezetter probeerde de Nederlandse politieofficieren reeds in een vroeg stadium te
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interesseren voor de Duitse politie-instanties. De Befehlshaber der Sipo und des sd (BdS) had het
voornemen om begin november 1940 ongeveer zestig Nederlandse hogere politie-
ambtenaren, werkzaam bij de rechercheafdelingen van Rijks- en Gemeentepolitie, in de
gelegenheid te stellen gedurende drie weken in Berlijn de organisatie en de dienst der Duitse
Sipo door middel van voordrachten en aanschouwing te leren kennen. De deelnemers
zouden gast zijn van de Duitse autoriteiten. In aanmerking kwamen commissarissen,
inspecteurs en enkele hogere ambtenaren, beneden de leeftijd van vijftig jaar, die over
voldoende ontwikkeling en vakkennis beschikten om deze cursussen op wetenschappelijk
peil te kunnen volgen. De deelneming moest volkomen vrijwillig geschieden, terwijl
aannemelijk moest zijn dat de deelnemers niet anti-Duits gezind waren. Binnen vijf dagen
moesten de korpsen reageren. Voor Rotterdam waren zeven plaatsen gereserveerd. Naar
aanleiding van deze uitnodiging benadrukte de opvolger van Einthoven, Roszbach, nogmaals
dat de deelname volkomen vrijwillig was, doch dat men zich moest realiseren dat het gast
zijn van de Duitse regering de morele verplichting oplegde naar eigen geweten eerlijk en
oprecht als vriend in Berlijn te kunnen vertoeven. Uiteindelijk hebben zeven inspecteurs
zich gemeld voor deze studiereis.54 Slechts één van hen voelde zich aangetrokken tot het
nationaalsocialisme, waardoor het aannemelijk is dat de anderen niet uit sympathie voor de
Nieuwe Orde op de uitnodiging gereageerd hebben, maar meer vanwege vaktechnische
interesse.55 In september 1941 werd wederom een studiereis naar Duitsland georganiseerd.
Het doel van de reis was de opbouw van een verbindingsdienst bij de Nederlandse politie.
Vier officieren van de Nederlandse politie en vier vertegenwoordigers van de ptt werden in
de gelegenheid gesteld aan deze reis deel te nemen. Rauter wilde dat ook één Rotterdamse
politieofficier hiervoor werd aangewezen. Roszbach antwoordde dat hij geen politieofficieren
beschikbaar had, die voldoende technisch onderlegd waren om voor deelneming in
aanmerking te komen.56

Vanaf eind mei 1940 staan in de dagrapporten gebeurtenissen vermeld die betrekking
hebben op problemen tussen politie, nsb en burgers. Dit was voor de bezetter geen goede
ontwikkeling. Dat de Rotterdamse burgers feller gekant waren tegen de nsb dan elders had
zeer waarschijnlijk te maken met het bombardement. Duitse bommen hadden immers het
stadshart van Rotterdam verwoest. Menig Rotterdammer kon het daarom niet verkroppen
dat een aantal landgenoten openlijk partij koos voor de bezetter en voor het nationaal-
socialisme.57

In conflict met de nationaalsocialisten

De nsb trachtte direct de macht op straat naar zich toe te trekken. Hoewel in het begin van
de bezetting het dragen van uniformen en colporteren verboden was, kondigde de
Rotterdamse districtsleider van de nsb op 12 juni 1940 via een open brief in het Nationale
Dagblad aan, dat de verspreiding van het nationaalsocialistisch blad ‘Volk en Vaderland’ in
uniform hervat zou worden. De daad werd bij het woord gevoegd, want kort daarop werd er
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inderdaad in uniform gecolporteerd. Vooral in Rotterdam-Zuid leidde dit veelvuldig tot
confrontaties met de burgerij, waarbij een groot aantal gewonden viel.58

Op last van de pg diende de politie, mede met het oog op de ongeregeldheden en
provocaties, het uniform- en colportageverbod volledig te handhaven.59 Einthoven gaf zijn
personeel opdracht met harde hand op te treden tegen de ongehoorzame
nationaalsocialisten. Die opdracht werd met grote opgewektheid uitgevoerd, waarbij de
nodige rake klappen werden uitgedeeld.60 De nsb klaagde met succes over het harde politie-
optreden, want in een nota van 17 juni 1940 werd aan het politiepersoneel bekendgemaakt
dat men alleen mocht optreden als het dragen van uniformen door leden van de nsb aan-
leiding gaf tot ordeverstoringen. Twee dagen later volgde weer een nieuwe nota, waarin
vermeld stond dat voor de nsb het uniformverbod niet meer gold. Het colportageverbod
bleef nog wel gehandhaafd, maar werd een week later ook ingetrokken.61 De nsb won hierdoor
snel terrein, terwijl het voor de politie moeilijk was alle veranderingen bij te houden.

De burgerij maakte via het kalken van leuzen op straat en het aanplakken van biljetten
kenbaar dat zij het niet eens was met de nieuwe politiek. Eind juni 1940, omstreeks 05.30 uur,
belde een aantal geüniformeerde leden van de nsb bewoners van de Frederikstraat in
Crooswijk uit bed en verplichtten hen de anti-Duitse opschriften, die op straat waren
aangebracht, te verwijderen. Daarbij werd tevens een gedeelte van die straat door de nsb’ers
afgezet. De volgende dag werden wederom mensen uit bed gebeld. Nu waren de bewoners
van de Duivenvoordestraat in de wijk Middelland aan de beurt. Onder toeziend oog van
ongeveer dertig nsb’ers moesten zij de muren van het tehuis voor ouden van dagen
schoonmaken. Aan surveillerende agenten van het bureau Oostervantstraat werd verteld dat
dit met medeweten van de politieleiding gebeurde. Twee maanden later werd vanuit een
urinoir op de Diergaardesingel een biljet aan het bureau Oostervantstraat gebracht met de
tekst: ‘Wij eischen dat de Duitse zwijnen terstond uit Nederland verdwijnen, en wenst ge
vrede weer in huis, vermorzel ’t nsb gespuis.’ De nsb nam deze vorm van provocatie niet en
nog voordat de heroprichting van de  wa officieel had plaatsgevonden ging zij over tot actie.62

Hoewel de officiële heroprichting van de wa eind juli 1940 plaatsvond, ontstonden al
eerder ongeregeldheden tussen burgers en marcherende nsb’ers. In de avond van 22 juli 1940

werd een groep van twintig á dertig nsb’ers vanaf het Schuttersveld in Crooswijk, waar zij
oefeningen hadden gehouden, tot in de Jonker Fransstraat begeleid door een majoor van
politie. De majoor rapporteerde later dat de groep onderweg door burgers gemolesteerd was,
waarbij echter niemand letsel opgelopen had. Op datzelfde moment kwam bij de politie
bericht binnen dat nog zeventig á tachtig nsb’ers op het Schuttersveld stonden. Een tiental
agenten begeleidde vervolgens de nog aanwezige nsb’ers, die te voet of per rijwiel, via de
Crooswijkseweg, Crooswijksestraat, de brug en de Zaagmolendrift afmarcheerden naar de
Zaagmolenstraat in het Oude Noorden, aan de andere kant van de Rotte. Bij het passeren
van de 1e en 2e Crooswijksedwarsstraat en de Linker Rottekade werden uit een groep van
zo’n vijftig mannen en vrouwen, die in de Rubroekstraat stonden, keien naar de nsb’ers en
de politie gegooid. Om opdringen van deze groep te voorkomen, maakten de begeleidende
agenten op de hoeken, die de drie genoemde straten maakten met de Crooswijksestraat, 
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gebruik van hun vuurwapens. De nsb’ers bereikten allen zonder letsel de Zaagmolenstraat,
waarna zij zonder politiehulp verder konden gaan. Als gevolg van de schietpartij liepen vier
burgers schotwonden aan armen en benen op. Zij werden na behandeling in het Bergweg-
ziekenhuis met een auto van de gg en gd naar huis gebracht.

Hierna waren de problemen met de nsb’ers nog niet voorbij. Een hulpagent rapporteerde
dat, toen hij omstreeks 22.30 uur op zijn vaste post voor het kringhuis van de nsb aan de
Bergweg 166a, hoek Vinkenstraat stond, een honderdtal personen, meest opgeschoten
jongens van zeventien á achttien jaar het kringhuis naderde. Deze jongens, waaronder
verscheidene wielrijders, wierpen stenen door de ruiten van bedoeld kringhuis.
Aanvankelijk probeerde de hulpagent met gebruik van de gummistok de orde te herstellen,
maar toen hem dit niet lukte, loste hij enige schoten uit zijn revolver. Spoedig daarna, toen
de hoofdinspecteurs G.W. Valken en Bennekers met enkele agenten ter plaatse verschenen,
werd de orde hersteld. Hierbij werd van gummistok en vuurwapen gebruik gemaakt. Een
tienjarige jongen, wonende Vinkenstraat 92 b, die op de eerste etage van het pand in bed lag,
werd wakker van het rumoer op straat. Toen hij voor het raam ging kijken naar wat er aan de
hand was, werd hij door een kogel aan het hoofd getroffen. In het Bergwegziekenhuis bleek
dat de verwonding gelukkig niet ernstig was.63

Toen in de maanden mei en juni 1940 de wa in uniform op straat verscheen en daaruit
elke avond relletjes ontstonden, gaf Einthoven zijn manschappen opdracht om deze
nationaalsocialisten van straat te verwijderen, omdat het uniformverbod nog steeds van
kracht was. Dit standpunt zorgde ervoor dat Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO), generaal-
majoor O. Schumann, zijn adjudant stuurde, die samen met Tenkink, Einthoven verweet dat
het overal in het land rustig was en dat hij de enige was die de orde en rust niet kon
handhaven. Einthoven zei dat men hem geleerd had de wetten en verordeningen te
handhaven. Er was in Nederland een uniformverbod en zolang dat bestond kon men van
hem niet verwachten dat hij hieraan voorbij ging. Hierna werd aan hem gevraagd of hij het
niet op een akkoordje kon gooien met de nsb. Einthoven antwoordde dat hij niet met
rebellen kon onderhandelen die openlijk de wet met voeten traden. Tijdens een vergadering
op het stadhuis met het college en de Beauftragte van Zuid-Holland, Schwebel, werd hem
hetzelfde verweten. Einthoven verdedigde ook hier zijn standpunt. De Duitsers hadden
Einthoven daarnaast gelast om van elk tegen de Duitsers gericht misdrijf, waaronder
belediging, terstond kennis te geven. Aangezien ook dit volgens Einthoven geen wettelijke
basis had, gaf hij geen gevolg aan deze opdracht, hetgeen telkens tot ernstige conflicten
leidde, wanneer men er langs een andere weg achter kwam dat dergelijke ‘misdrijven’
hadden plaatsgevonden. Toen de Rotterdamse predikant, ds. W.A. Zeydner, in juni 1940 in
Den Haag preekte, bad hij voor het Koninklijk Huis en gaf de bezetter een veeg uit de pan.
Een van de aanwezige Nederlanders diende een klacht in bij de Haagse politie, die de
Rotterdamse politie verzocht om Zeydner te horen. Einthoven was zeer verontwaardigd en
toog direct naar Den Haag, waar hij aan hoofdcommissaris N.G. van der Mey en diens
plaatsvervanger H.Ph. Clasie vroeg of zij plotseling vergeten waren, dat zij Nederlanders
waren. Einthoven had succes want het onderzoek werd stopgezet. Het optreden van

107



Einthoven had zijn positie als hoofdcommissaris aan het wankelen gebracht.64 Einthoven
was overigens niet de enige hoofdcommissaris die al in een vroeg stadium in de problemen
kwam. Ook de Haagse hoofdcommissaris merkte spoedig dat de bezetter kritisch naar zijn
optreden keek.

‘Anjerdag’

Aanvankelijk waren veel Nederlanders van mening dat de Koningin haar land in de steek
gelaten had, toen men hoorde dat ze met haar gevolg en de regering naar Engeland vertrokken
was. Een enkeling kon dit niet verkroppen en stapte daarom over naar de nationaalsocialisten.
Na verloop van tijd kregen de meesten begrip voor het vertrek van de Koningin en staken hun
sympathie voor het Huis van Oranje niet langer onder stoelen en banken.

Op 18 juni 1940 werd een nota in het korps verspreid waarin vermeld stond dat met het
oog op de rouw, waarin het volk op dat ogenblik verkeerde, voorlopig geen Nederlandse
nationale vlaggen getoond mochten worden. Dit gold mede voor de herdenking van de
geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard op 29 juni. Tegen het dragen van een oranje strik,
sjerp of kokardes in de nationale kleuren bestond nog geen bezwaar.65

Op 29 juni 1940, later bekend als ‘Anjerdag’, gaven mensen in het land overal uiting aan
het oranjegevoel door het dragen van bloemen, vooral anjers, strikken en sjerpen. In Den
Haag liep deze sympathiebetuiging uit de hand. De menigte, die bloemen bij het paleis
Noordeinde legde, groeide snel. De Ordnungspolizei en de Stormbrigade66 van de Haagse
politie moesten eraan te pas komen om de menigte te verspreiden. Hierna bleef het lang
onrustig in de stad. Omdat na onderzoek bleek dat de Haagse hoofdcommissaris er alles aan
gedaan had om demonstraties te voorkomen, volgde geen ontslag.67 De Duitse overheid
kwam wel meteen met maatregelen. Ter bescherming van de Nederlandse bevolking tegen
onjuiste berichten werd het verbod opgelegd om naar vijandelijke radio-uitzendingen te
luisteren. In verband met de aanstaande verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis las
de secretaris-generaal van Justitie tijdens de vergadering van pg’s op 1 augustus 1940 een
circulaire voor. In deze circulaire werden richtlijnen aangegeven, ‘zulks ter wille van het heil
der Nederlandse bevolking’. De Duitse autoriteiten zouden bij demonstraties of verboden
sympathiebetuigingen de Orpo en de Wehrmacht met alle kracht, zelfs met geweld, inzetten.
Op de vraag hoe er gehandeld zou moeten worden ten opzichte van personen die oranje
droegen, werd geadviseerd leiders van eventuele oranjedemonstraties op te brengen.68

Op 29 augustus waren de hoofdcommissarissen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Groningen en de commissarissen van Haarlem en Arnhem of hun plaats-
vervangers uitgenodigd om de vergadering van pg’s in het departement van Justitie bij te
wonen. De bedoeling was om gezamenlijk met het oog op 31 augustus (Koninginnedag) de
verschillende gedragsregels te bespreken. Van Duitse zijde was de mededeling binnengekomen
dat burgers actie zouden voeren door op die dag rouwbanden te dragen. Gebeurde dit op grote
schaal dan zouden de Duitse autoriteiten deze manifestatie als ontoelaatbaar beschouwen.
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Rauter had de secretaris-generaal van Justitie nog eens met klem op het hart gedrukt
ervoor te zorgen, dat op 31 augustus geen manifestaties ten gunste van het Oranjehuis plaats
zouden vinden. De Nederlandse politie diende daartegen direct en met kracht op te treden
en eventueel zodanig dat aan ‘bloed vloeien’ moest worden gedacht.69

Om op 31 augustus problemen te voorkomen waren in Rotterdam en Den Haag inmiddels
enkele brigades Rijksveldwacht geconcentreerd. Tijdens de vergadering van 29 augustus werd er
een dienstorder van Roszbach besproken over te verwachten problemen rond 31 augustus. Deze
order verbood het ten gehore brengen van volkshymnes. Desgevraagd zei Roszbach dat hij het
initiatief tot het verbod had genomen en niet met de Duitse autoriteiten had overlegd. Hij wist
dat enige tijd geleden muzikanten door de Duitsers waren opgepakt, omdat ze voor het gebouw
van de Sipo op het Westplein bij herhaling volksliederen speelden. Om herhaling te voorkomen
had Roszbach de nota geschreven. Roszbach had goed zijn huiswerk gedaan en zorgde ervoor
dat zijn dienstorder ook in de rest van het land gebruikt werd.70

In de jaren die volgden werden keer op keer maatregelen genomen, die openlijke
steunbetuiging aan de Koningin en haar familie moesten voorkomen. Diverse nota’s werden
geschreven over het verbod tot het dragen van insignes. In mei 1941 volgde het eerste verbod
tegen het dragen van anti-Duitse afbeeldingen of anderszins. Omdat de politie zich aan deze
controle weinig gelegen liet liggen, kwam op 30 juni 1941 de order van Rauter om strenger op
te treden en de overtreder een nacht in bewaring te houden. Van alles moest rapport worden
opgemaakt. De rapporten werden naar de id gestuurd. In ernstigere gevallen (bijvoorbeeld in
vereniging handelen) moest men de overtreder aanhouden en overbrengen naar de id aan
het hoofdbureau. Politieambtenaren die niet tegen dergelijke demonstraties optraden,
konden zwaar gestraft worden. De politie trad wel op, maar meestal om erger te voorkomen.
Op 29 juni 1941 werd in het dag- en nachtrapport van de Justitiële Dienst van het bureau
Sandelingplein vermeld dat op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk het dragen van
witte en rode anjers door jeugdige personen een demonstratief karakter dreigde te gaan
aannemen en agenten daarom deze bloemen uit de knoopsgaten hadden verwijderd. Hierna
werd verscherpt toezicht gehouden. Omstreeks 20.45 uur moest een agent met de gummistok
een relletje op de Dordtselaan en omgeving beëindigen. Opgeschoten jeugd riep: ‘Oranje
boven’, waarna een groep van circa tweehonderd jongens zich daarbij aansloot. Om 21.30 uur
rapporteerde een andere agent dat zich op de Dreef een grote menigte had verzameld in de
buurt van pand 100, waar een nsb’er woonde. Deze menigte moest door personeel van
genoemd bureau met gebruikmaking van de gummistok verwijderd worden.71 De bezetter
liet zich bij deze ordeverstoringen nog niet zien. Eén maand later was dat anders. Bij een
‘Oranjebetoging’, die wederom voor de woning van een nsb’er aan de Dreef plaatsvond, was
gevochten. Toen inspecteur W.G. Verveld en enkele agenten ter plaatse kwamen was alles
rustig. De Ordnungspolizei (Überfallkommando), Sipo en Feldgendarmerie waren ook naar de
Dreef gekomen. Gelukkig kwamen zij ook voor niets.72

Verveld werd bij terugkomst op het bureau meteen door de Duitsers verhoord, maar
omdat alles weer rustig was, had het verder geen consequenties.

De controles op het dragen van verboden insignes bleef doorgaan. Vier tot acht agenten
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van het bureau Nassaukade controleerden van 1 tot 31 augustus 1941 dagelijks. Op 31 augustus
werd het gehele personeel van dat bureau, bestaande uit 45 agenten, bij de controle
betrokken.73

Politiefunctionarissen van het bureau Boezemsingel controleerden hoofdzakelijk op 31

augustus. Daarbij werden diverse ‘grove overtredingen’ geconstateerd. Het ‘bewijsmateriaal’
werd inbeslaggenomen. Op de Noordmolenstraat werd van een meisje van tien jaar één
oranje haarstrik afgenomen en verder moesten hoofdzakelijk kinderen oranjebloemen
inleveren. Proces-verbaal werd niet opgemaakt in verband met de jeugdige leeftijd van de
dragers of draagsters.74

De burgers waren zeer inventief en zochten onophoudelijk naar nieuwe attributen die ze
als protest konden dragen. Op last van de bezetter moest de politie letten op het dragen van
knopen van het militaire uniform met daarop de Nederlandse leeuw. Het dragen van deze
knopen werd beschouwd als demonstratie tegen de bezettende macht. Het insigne van de
ehbo in rood-wit-blauw werd veelvuldig opzichtig gedragen. Ook dit had een demonstratief
karakter. Alleen degenen die examen ehbo hadden gedaan mochten een dergelijk insigne
dragen.75

Winterhulp Nederland

Ondanks de steunbetuigingen aan het Koninklijk Huis probeerde de bezetter de Nederlandse
bevolking onder andere via liefdadigheid aan haar kant te krijgen. In navolging van de
Duitse ‘Winterhilfe’ werd volgens een verordening van Seyss-Inquart eind oktober 1940 de
organisatie Winterhulp Nederland ingesteld. Het doel van deze instelling was het verlenen
van steun aan de minderbedeelden in de Nederlandse samenleving. De financiële middelen
die voor de steunverlening nodig waren, werden door middel van straatcollectes, loterijen,
vrijwillige inhouding op het loon, opbrengsten van concerten en schenkingen verkregen. 
In het begin leek de instelling een puur Nederlandse aangelegenheid te zijn zonder enige
nationaalsocialistische invloeden. Vooraanstaande en vooral betrouwbare Nederlanders
namen zitting in comités, maar nadat de bezetter zich er steeds meer mee ging bemoeien 
en gulle gevers zagen welke kant het opging, was de Winterhulp gedoemd te mislukken.

De inspecteur-generaal der Nederlandse politie, A.W. de Koningh, riep op 1 november
1940 via een bericht alle geüniformeerde leden van de Nederlandse politie op actief deel te
nemen aan de Winterhulp.76 Tevens verzocht hij om voor 1 december een opgave te doen,
onder vermelding van het aantal geüniformeerden, dat een financiële bijdrage had geleverd.
De Koningh gaf later in een brief aan dat het ook voor niet-geüniformeerd politiepersoneel
gold, maar dat hij alleen bevoegdheid had voor de eerste groep, de geüniformeerden.
Waarnemend hoofdcommissaris Roszbach kon aan de inspecteur-generaal mededelen dat de
opbrengst van de actie voor de Winterhulp ƒ 1071,31 bedroeg. Dit bedrag was door vijftien-
honderdveertig personeelsleden van het Rotterdamse korps bijeen gebracht. Roszbach gaf na
de bevrijding toe dat hij zich voor de Winterhulp interesseerde. Ondanks het feit dat hij wist
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dat het een instelling naar Duits voorbeeld
was, zag hij er iets goeds in, omdat zij het
gehele volk omvatte zonder onderscheid
naar geloof of politiek.77

De eerste grote collecte van de Winterhulp vond plaats op 29 en 30 november 1940 onder
het motto: ‘Brengt licht in ’t leven uwer landgenoten.’ Als dank kreeg degene die aan
Winterhulp had gegeven een speldje, wat te maken had met het aan de collecte verbonden
thema.78

Half december werd bepaald dat politiepersoneel in uniform mocht collecteren voor de
Winterhulp.

De directeur-generaal van de stichting Winterhulp deelde eind januari 1941 mede dat op
14 en 15 februari 1941 wederom in landelijk verband een huis- en straatinzameling van
bedoelde stichting zou worden georganiseerd, die in het teken stond van het verkeer.
Teneinde deze inzameling in passende stijl te laten verlopen, verzocht de directeur-generaal
te willen bevorderen dat de leden van de gemeentelijke politiekorpsen zoveel mogelijk als
collectanten werden ingeschakeld. 

De leden van het Rotterdamse korps, die zich vrijwillig voor een collecte beschikbaar
stelden, werden via een nota verzocht hun naam op te geven bij de afdeling personeel aan
het hoofdbureau. Voor de dagen, dat zij voor de inzameling beschikbaar moesten zijn, kregen
ze extra verlof. 
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In een latere nota werden de namen van slechts
28 politiemensen, die aan de Winterhulpcollecte
hadden meegedaan, gepubliceerd. Zij deden bij

verschillende afdelingen dienst. Opvallend is dat veel van deze politiemensen nationaal-
socialist waren en later bij de beruchte politieke dienst (Groep 10) werkzaam zouden zijn.79

Om het personeel enthousiast te krijgen voor de Winterhulpcollecte stelde de hoofd-
commissaris enkele tegemoetkomingen in de dienst in het vooruitzicht. Enkele agenten
kregen zelfs een geldelijke beloning, omdat zij tijdens een collecte de hoogste opbrengst
hadden. Op zich zegt dit niets over de (politieke) achtergrond van de betrokkenen, want een
agent die in november 1942 een beloning kreeg van ƒ 3,50, omdat hij bij een Winterhulp-
collecte het meeste had binnengebracht, werd enkele maanden later eervol ontslagen wegens
het in ernstige mate missen van de geschiktheid en dienstijver.80

De hulp van politiemensen werd niet alleen gevraagd bij het collecteren. Agenten in
uniform moesten eveneens gele affiches, ten behoeve van de collecte voor de Winterhulp,
uitreiken aan de houders van cafés, hotels, magazijnen, lunchrooms en winkels met het
verzoek deze als raambiljetten te plaatsen. Ook aan de bureaus en posthuizen moesten
dergelijke biljetten op voor het publiek zichtbare plaatsen worden opgehangen. Op het
affiche stond de tekst: ‘leg nu reeds iets opzij voor de collecte van Winterhulp Nederland’. 
De eerstvolgende keer dat politiemensen weer affiches moesten rondbrengen werden ze
gewezen op het feit dat ze moesten toezien dat de biljetten ook daadwerkelijk werden
opgehangen.81

Eind mei 1942 kregen alle plaatselijke politieautoriteiten een schriftelijke mededeling van
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de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandse Politie, mr. L.J. Broersen, over
de deelname van politieambtenaren aan de inzamelingen voor de Winterhulp. Blijkens dit
schrijven had Rauter het bericht ontvangen dat zowel deelname als de houding van de
politieambtenaren bij de inzameling voor de Winterhulp dikwijls tot onaangenaamheden
hadden geleid, die het aanzien van de politie hadden geschaad. Rauter maakte hieruit op dat
de deelname van de politie aan de inzamelingen tot op dat moment ondoelmatig was. Aan
de andere kant achtte hij het in het belang van het aanzien en van de verbondenheid met de
bevolking absoluut vereist, om de politie aan de uitvoering van het Winterhulpwerk te laten
deelnemen. Er dienden dus maatregelen te worden getroffen dat dit op een voor de politie
waardige wijze plaats kon vinden. In afwachting van nadere richtlijnen werd de deelname
door politieambtenaren aan de inzamelingen beëindigd.82

Via allerlei pogingen werd getracht de offerbereidheid van het Rotterdamse politiepersoneel
te verhogen. Half oktober 1942 maakte de toenmalige hoofdcommissaris, J.J. Boelstra, via een
nota bekend dat in verband met de naderende Winterhulpcollecte ook nu weer de
gelegenheid gegeven werd om aan de bureaus en posten ‘voor dit mooie werk’ te offeren.
Daarvoor zouden aan alle bureaus en posten lijsten neergelegd worden met daarop de namen
van het gehele personeel. Iedereen moest in de gelegenheid gesteld worden om op die lijsten
in te tekenen. Hij sprak hierbij de verwachting uit dat door de politie een flink bedrag aan
Winterhulp Nederland zou worden overgemaakt. De regeling met de intekenlijsten werd
een flop. Twee weken later kwam Boelstra alweer met een nieuwe maatregel. Hij bepaalde

dat ter vervanging van de lijsten op alle bureaus en
posthuizen waar loonbetaling plaatsvond collecte-
bussen aanwezig moesten zijn. De afdelingschef
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moest iemand aanwijzen die met het Winter-hulpwerk sympathiseerde en die ervoor moest
zorgen dat inderdaad aan iedereen de collectebus gepresenteerd werd.83

Boelstra kreeg in juni 1942 van de waarnemend directeur van Winterhulp Nederland een
verzoek om inbeslaggenomen levensmiddelen vanaf dat moment ter beschikking te stellen
van de Nederlandse Volksdienst en Winterhulp, waarna de goederen overgegeven konden
worden aan kindertehuizen. Inspecteur B. Melles plaatste een aantekening op het verzoek,
waarin hij aangaf dat de politie niet kon beschikken over inbeslaggenomen goederen. 
De directeur moest zich hiervoor wenden tot bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd in
Den Haag.84 Een enkele keer voldeed de politie wel aan het verzoek van de directeur van 
de Winterhulp. In maart 1943 werd een man door agenten van het bureau Sandelingplein
bekeurd voor het vissen zonder vergunning. Zijn vers gevangen vis werd inbeslaggenomen
en dezelfde dag ter beschikking gesteld van de Winterhulp.85 Winterhulp was een van de
vele nationaalsocialistische instellingen waarmee de nsb probeerde greep te krijgen op de
Nederlandse samenleving. Hierbij werd de politie op allerlei mogelijke manieren ingezet.
Waarschijnlijk hebben veel politieambtenaren zich afgevraagd tot hoever ze konden gaan.

Aanpassen aan de Nieuwe Orde?

Ondanks het feit dat de Koningin en het kabinet naar Engeland uitgeweken waren, bleef de
leiding van de lagere overheden, zoals de politie, intact. Juist in de eerste maanden van de
bezetting leek een goede leiding belangrijk. De inhoud van de in 1937 door de Raad van
Ministers vastgestelde ‘aanwijzingen, betreffende de houding, aan te nemen door de
bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, enzovoort, alsmede door het
daarbij in dienst zijnde personeel in geval van een vijandelijken inval’ kende nagenoeg
niemand. Na uitreiking verdween deze brochure meestal in een bureaula van een meerdere,
waardoor het personeel deze niet onder ogen kreeg. In de ‘aanwijzingen’ staat onder andere
dat personen, deel uitmakende van genoemde bestuursorganen, bij een vijandelijke inval ter
plaatse behoren te blijven. In het belang van de bevolking moesten ze ernaar streven ook
onder de gewijzigde omstandigheden zo goed mogelijk hun taak te blijven vervullen. 
Voorts moesten in het belang van de bevolking de verantwoordelijke instanties protesteren,
wanneer deze instanties zelf, of wel daaraan ondergeschikte personen, handelingen pleegden,
die volkenrechtelijk niet geoorloofd waren. Van de in de algemene regel vermelde bepaling,
dat men bij een vijandelijke inval in functie moest blijven, moest worden afgeweken, wan-
neer het aanblijven meer ten bate van de vijand dan van de eigen bevolking was. Dit was nu
juist het grootste dilemma voor de politiefunctionarissen. Tot hoever konden zij gaan en
wanneer was het tijd om nee te zeggen en op te stappen? Soms was bij het stellen van deze
vraag de grens al overschreden.86

Een bepaling, beter bekend als de loyaliteitsverklaring, die in de eerste verordening van
Seyss-Inquart was opgenomen, gaf aan dat alle rechters, ambtenaren en leerkrachten een
verklaring moesten tekenen. Rauter zou er persoonlijk voor zorgen dat alle leden van de
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politiekorpsen de verklaring ondertekenden.87

Over het tekenen van de loyaliteitsverklaring
door de ambtenaren van het Rotterdamse politiekorps is weinig bekend. Degenen die tijdens
de bezetting bij de politie in dienst kwamen, moesten eerst de verklaring ondertekenen
alvorens zij een aanstelling kregen. In november 1940 moesten alle verklaringen zijn
ingeleverd. Zelfs poetsers en de toezichthouder van het strandbad Kralingseplas, die in
januari 1941 als arbeidscontractanten bij de politie werden aangesteld, moesten de loyaliteits-
verklaring ondertekenen. Weinig politiemannen zullen tijdens het ondertekenen stilgestaan
hebben bij de consequenties die verbonden waren aan het niet nakomen van hetgeen hij
plechtig verklaard had.88

Hoewel vooral in het begin van de bezetting de kerken in het voornamelijk verzuilde
Nederland nog grote invloed hadden, werd vanuit de christelijke hoek aan de
politieambtenaar weinig duidelijkheid verschaft hoe zij onder de bezetter moest optreden.
Volgens een artikel in het orgaan de Christelijke Politieambtenaar moest de politieman
zorgdragen voor de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid. Dit kon men alleen
bereiken door zich met grote trouw en gehoorzaamheid te onderwerpen aan degenen aan
wie men op dat moment verantwoording schuldig was. De nieuwe machthebbers dus.89

De (christelijke) vakorganisaties werden later ontbonden, maar in het geheim werd nog wel
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overleg gepleegd. Het contact bestond hoofdzakelijk
tussen geloofsgenoten onderling.90

In het Rotterdamse korps werd al direct in het begin van de bezetting de loyaliteit van
het korps op de proef gesteld. In juni 1940 werden burgemeester Oud en hoofdcommissaris
Einthoven bij de Duitse stadscommandant ontboden. De burgemeester ging niet zelf, maar
stuurde gemeentesecretaris Smeding, terwijl Einthoven vergezeld werd door Valken. Na één
uur wachten arriveerde een vertegenwoordiger van generaal Christiansen, Oberstkriegs-
gerichtsrat der Luftwaffe, dr. Gaykow, met zijn adjudant. Volgens Gaykow waren op de dag van
het bombardement drie gevangengenomen Duitse parachutisten uit de gevangenis ontsnapt
en zwervend in de stad in bruine gevangeniskleren aangetroffen. Omdat zij opvallend
gekleed waren, werden ze spoedig opgemerkt en door een aantal Nederlandse militairen
aangehouden. De gevangenen moesten zich met de rug naar de Nederlandse soldaten voor
een winkelruit opstellen en hoewel ze geen poging tot verzet of ontvluchting hadden
aangewend, werden ze in koelen bloede neergeschoten. Een van de drie had de ‘executie’
overleefd en de zaak aanhangig gemaakt. Vergezeld van een reeks verschrikkelijke
bedreigingen eiste Gaykow een onderzoek naar de daders. Einthoven gaf toe, dat indien het
verhaal juist was, het neerkwam op doodslag of moord, maar dat hij niet gewend was zijn
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werk onder bedreiging te verrichten. Volgens hem was het echter een militaire zaak en
hoorde daarom bij de militaire politie thuis. Gaykow deelde hem mede dat de militaire
politie samen met het leger ontbonden was en daarom de Rotterdamse politie met het
onderzoek belast werd. Besloten werd eerst een aantal getuigen te horen en daarna een
gedragslijn te bepalen. Toen bleek dat de feiten inderdaad juist waren, meende Einthoven
geen recht te hebben medewerking aan een onderzoek te weigeren, aangezien het volgens
hem een hoogst laffe daad betrof, die hij wel kon verklaren, maar onder geen enkele
omstandigheid kon verdedigen. Aangezien er tijdens de oorlogsdagen ongeveer tienduizend
militairen in Rotterdam hadden vertoefd, achtte men de kans klein dat de daders opgespoord
zouden worden. Dit bleek al snel op een misverstand te berusten.91 Valken werd met de
leiding belast en droeg twee rechercheurs op de zaak te onderzoeken. In twee maanden tijd
werd over het gehele land een groot aantal voormalige militairen gehoord. Begin augustus
waren beide rechercheurs voor het onderzoek in Den Haag. In de Stevinstraat werd na
aanbellen opengedaan door een zekere Pieter Nicolaas B., die na het horen van de datum 14

mei direct zei: ‘Indien het gaat om die Duitsers die te Rotterdam zijn neergeschoten, verklaar
ik u, dat ik dat heb gedaan in gezelschap van de korporaal B. en een voor mij onbekende
militair.’ Pieter B. werd overgebracht naar het hoofdbureau in Rotterdam, waarna de
rechercheurs opdracht kregen korporaal B. op te halen.92 Omdat de Duitsers zeer tevreden
waren over het optreden van de rechercheurs, werd hen een beloning aangeboden, maar deze
werd geweigerd. De twee militairen kwamen voor het Obergericht in Den Haag. Het vonnis
luidde: doodstraf. Seyss-Inquart wijzigde de doodstraf in tien jaar tuchthuisstraf, met het
gevolg, dat de twee Nederlanders bijna de hele bezetting in Duitse gevangenissen hebben
vertoefd, met alle daaraan verbonden ontberingen.93

Nadat eind juni 1940 het zogenaamde ‘Ambtenarenverbod’ werd opgeheven, gaven
diverse politieambtenaren zich meteen op als lid van de nsb. Eind november deed het
gerucht de ronde dat ambtenaren zelfs verplicht lid moesten worden van de nsb en dat bij
weigering ontslag zou volgen. Gelukkig bleef het bij een gerucht, maar er was wel veel onrust
onder het politiepersoneel ontstaan. Terwijl een enkeling openlijk koos voor het
nationaalsocialisme, nam een ander deel aan het verzet. De meeste politiefunctionarissen
namen echter een afwachtende houding aan en reden met de trein mee, waarvan de eind-
bestemming niet bekend was. De eerste nota’s handelden nog in de geest van de ‘aan-
wijzingen’. In een van die nota’s stond dat de handelingen van de Nederlandse instanties,
door de Duitsers verlangd, geen actieve oorlogshandelingen waren, doch het doel van de
bezetting diende en derhalve ook volkenrechtelijk geoorloofd waren.94 In een nota van eind
augustus 1940 werd aan het personeel medegedeeld dat personen, die uit vliegtuigen van de
vijandelijke mogendheden waren gesprongen, terstond aangehouden moesten worden.95

Secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, had nog
getracht de Nederlandse politie hiervan te vrijwaren. Hij was van mening dat het oppakken
van piloten krijgsverrichtingen waren en volgens het Volkenrecht was dit niet toegestaan.96

pg bij het Amsterdamse gerechtshof, mr. J.A. van Thiel, merkte tijdens een vergadering van
pg’s op, dat men het standpunt zou kunnen innemen, dat mensen, die hier vanuit een Engels
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vliegtuig landden, verdacht konden worden van het voornemen tot het plegen van
sabotagehandelingen en dus wel degelijk door de Nederlandse politie mochten worden
aangehouden. Dit was volgens hem toch een taak van de preventieve politie, waardoor er
geen moeilijkheden waren met het Volkenrecht.97 Nadat tijdens een vergadering was
gebleken dat de andere secretarissen-generaal het met Frederiks eens waren, werd Rauter
hiervan in kennis gesteld. Rauter negeerde de bezwaren. Enkele dagen later eiste hij dat de
Nederlandse politieautoriteiten onder het personeel bekend maakten dat zij in voorkomende
gevallen personen van de Engelse luchtmacht moesten arresteren.98 In een eerdere
vergadering van pg’s was de vraag gesteld hoe gehandeld moest worden indien de Duitse
autoriteiten aan de Nederlandse politie zouden verzoeken personen te arresteren, zonder dat
er volgens Nederlands recht een strafbaar feit was gepleegd en of dan het optreden van de
Nederlandse politie gerechtvaardigd kon worden. De secretaris-generaal van Justitie was van
oordeel dat als de Duitse politie bepaalde verzoeken deed, het wenselijk was daaraan gevolg
te geven.99 Terwijl zowel de autoriteiten als de politieambtenaar worstelden met hun positie
binnen het bezette Nederland, vond er in de top van het Rotterdamse politiekorps een
verandering plaats.

3.3 wisseling van de wacht

Einthoven vond het werken onder de Duitse bezetter al snel een ware geestelijke kwelling.
Hij willigde de eisen van de Duitse politieorganisaties alleen in, wanneer gebleken was dat
de Nederlandse wetten geschonden waren. Van alle kanten werd er op hem ingepraat en de
boodschap was steeds dezelfde. Einthoven moest inzien dat er het een en ander veranderd
was en dat hij zich moest aanpassen. Eén van de knelpunten was het politieoptreden ten
opzichte van de nsb.100

Hoofdcommissaris Einthoven naar de Nederlandse Unie

Einthoven had duidelijk laten merken dat hij fel gekant was tegen het nationaalsocialisme.
Omdat de strijd tegen de bezetter niet openlijk gevoerd kon worden, had hij verwacht dat de
volkswoede zich op de nsb zou concentreren. Tot zijn spijt moest Einthoven echter
constateren dat de vooroorlogse verdeeldheid nog steeds aanwezig was. Samen met andere
‘vernieuwers’, waaronder J. Linthorst Homan en J.E. de Quay was hij van mening dat er iets
moest veranderen.101 Besloten werd om met gebruikmaking van de bestaande Nederlandse
Gemeenschap een eenheidsbeweging op te richten.102 De plannen werden doorkruist,
omdat de oude partijleiders van mening waren dat ze ook iets moesten doen en zich ermee
gingen bemoeien. Einthoven was bang dat het weer neer zou komen op eindeloze onderlinge
compromissen en trok zich terug, waarna Linthorst Homan en De Quay de gesprekken
voortzetten. Als gevolg van de gebeurtenissen op Anjerdag trokken de partijleiders zich
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terug, waarna de weg naar de oprichting van een eenheidsbeweging weer open lag. Linthorst
Homan en De Quay namen direct contact op met Einthoven en vroegen hem of hij weer
bereid was om mee te doen. Na enige tijd werd het besluit genomen om de Nederlandse
Unie op te richten. Op 24 juli 1940 vond de oprichting van de stichting De ‘Nederlandse
Unie’ officieel plaats. Linthorst Homan, De Quay en Einthoven namen als Driemanschap 
de leiding op zich.103

Vele Nederlanders zagen in de Nederlandse Unie een goede tegenhanger van de nsb. 
De Nederlandse Unie telde op een bepaald moment circa één miljoen leden. In het tradi-
tioneel verzuilde Nederland was dit opmerkelijk. Ook onder het politiepersoneel waren veel
sympathisanten te vinden. Nota 277 geeft aan dat Einthoven als hoofdcommissaris en als lid
van het Driemanschap in een moeilijke positie terechtgekomen was.

De actie onder leiding van een aantal politieambtenaren voor de Nederlandsche Unie
moet direct worden gestaakt. Ik ben bij de Nederlandsche Unie te nauw betrokken,
dan dat ik kan goedkeuren, dat zelfs de schijn zou worden gewekt, als zou iemand in
enig opzicht worden beïnvloed bij het bepalen van zijn hoedanigheid. De lijsten
waarop reeds getekend is, worden niet doorgezonden naar Den Haag.104

Einthoven zag op den duur zelf in dat zijn functie als hoofdcommissaris niet te verenigen was
met die van lid van het Driemanschap. Uit de notulen van de vergadering van pg’s van
donderdag 1 augustus 1940 blijkt dat dit onderwerp daar besproken was. Naar aanleiding van
een vraag vanuit de vergadering deelde de voorzitter mede dat het voorshands niet gewenst
was, dat Nederlandse politieautoriteiten (als zodanig) openlijk partij kozen voor de
Nederlandse Unie. In verband daarmee werd nog opgemerkt dat er van Duitse zijde op was
aangedrongen, dat de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie zo spoedig mogelijk op
non-actief moest worden gesteld, teneinde alle schijn te vermijden, dat de politie in haar
eventueel optreden tegen de nsb, of wie dan ook, niet op objectieve, onpartijdige wijze zou
worden geleid. Zover kwam het niet. Einthoven kreeg met ingang van 1 september 1940 van
Tenkink op eigen verzoek, zonder behoud van bezoldiging, verlof voor onbepaalde tijd uit
zijn betrekking als hoofdcommissaris van politie. Tenkink zou tegen Einthoven gezegd
hebben dat hij zijn Rotterdamse taak gemakkelijk kon overlaten aan een uiterst capabel man
als Roszbach. Achteraf heeft Einthoven zich afgevraagd of er iemand bij gebaat zou zijn
geweest wanneer hij in Rotterdam gebleven was. Zelf dacht hij van niet, want door zijn
houding en gemis aan steun van het ministerie van Justitie en de burgemeester zou hij toch
na afzienbare tijd zijn vervangen door iemand die nog wel plooibaar was. Op 23 juli 1941

werd Einthoven door Seyss-Inquart ontslagen. Tot dat moment was hij nog steeds als
hoofdcommissaris van Rotterdam met onbetaald verlof. Enkele dagen daarvoor had de eind
1940 benoemde directeur-generaal van Politie, mr. A. Brants, hem aangeraden zelf ontslag te
nemen. Dit had hij geweigerd. Het advies van Brants kwam niet uit de lucht vallen. Tijdens
een vergadering van pg’s maakte Van Genechten bekend, dat de gewezen hoofdcommissaris
van de Rotterdamse politie zo nu en dan nog eens op het hoofdbureau kwam. Hij achtte dit
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ongewenst en hij had Roszbach laten weten dat hij dit zelf diende te regelen met Einthoven.
Als echter mocht blijken dat Einthoven daarmee door bleef gaan, dan was hij van plan
daarover zelf met Einthoven te praten. De voorzitter deelde mede voornemens te zijn de
positie van Einthoven binnen enige tijd nader te bezien.105 Binnen de Unie was Einthoven
degene met de meest anti-Duitse instelling en liet ook nu weer duidelijk blijken dat hij een
felle tegenstander van de nsb was. Toen bekend werd dat de wa op een bepaalde zaterdag het
Uniegebouwtje op de hoek van de Coolsingel en de Van Oldebarneveldstraat wilde gaan
‘verbouwen’ trommelde Einthoven enkele honderden Unieaanhangers op, waaronder veel
havenarbeiders. Door dit machtsvertoon kon voorkomen worden dat de wa het voor-
genomen plan ten uitvoer bracht.106 Ondanks de tegenstand viel de wa de colporteurs van
de Unie vele malen lastig en sloeg hen soms in elkaar, zodat de politie er weer aan te pas
moest komen om de partijen te scheiden.

Half december 1941 kwam aan deze situatie en aan de werkzaamheden van Einthoven
voor de Nederlandse Unie een einde, omdat de Duitse autoriteiten alle aan de nsb vijandige
groeperingen verboden. De Duitse politie nam in het hele land archieven van de Unie in
beslag en sloot de kantoren. In Rotterdam was dat op 21 juli 1941 gebeurd. Op last van de
Obersturmführer Köning van de Sipo werd het Uniegebouw door twee agenten gesloten en
daarna door de Sipo verzegeld. Twee borden, die buiten aan het gebouw hadden gehangen,
respectievelijk met het opschrift ‘wordt lid van de Unie, inschrijven binnen’ en ‘Ons huis is
vies maar ons geweten zuiver’ werden inbeslaggenomen en samen met sleutels en proces-
verbaal ter beschikking gesteld van de Sipo. Op haar verzoek werd tot nader order een vaste
post voor het gebouw geplaatst. Het personeel, bestaande uit drie man, werd de volgende dag
bij de Sipo ontboden.107 Exemplaren van ‘De Unie’ werden bij diverse kiosken inbeslag-
genomen.

Uit een door het hoofd van de sectie politie van het Militair Gezag in Noord-Brabant
tijdens de bezetting opgestelde namenlijst met beoordelingen van hogere politiefunctio-
narissen, blijkt dat het vertrek van Einthoven naar de Nederlandse Unie hem zeer kwalijk
genomen werd. Volgens het rapport had hij het korps verlaten, wetende dat over te laten aan
de hoogst onbetrouwbare commissaris Roszbach, die onnoemelijk veel kwaad stichtte als
vurig nationaalsocialist, waardoor Einthoven alle sympathie verspeelde. Hij had in ieder
geval blijk gegeven geen rustig, evenwichtig korpsleider te zijn, hetgeen voor een politie-
korps zo dringend noodzakelijk was. Hij was veel te impulsief, geen politieambtenaar en
beschouwde de korpsleden te veel als ‘koelies’, waarmee hij meende te kunnen doen wat op
zeker ogenblik in zijn gedachten kwam.108 Wie de gegevens voor deze beoordeling verstrekt
heeft, is niet bekend. Waarschijnlijk was de benodigde informatie afkomstig van enkele
individuele korpsleden, waarbij tevens de vraag gesteld kan worden of de meerderheid van
het korps deze negatieve beoordeling ondersteunde. Over de opvolger van Einthoven was
minder onduidelijkheid.
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Waarnemend hoofdcommissaris J.P. Roszbach

Nadat Jacob Pieter Roszbach op 1 augustus 1940 als waarnemend hoofdcommissaris was
aangesteld, braken er andere tijden aan voor het Rotterdamse korps. Roszbach, op 27

november 1882 in Rotterdam geboren, was op 1 oktober 1907 aangesteld als schrijver bij de
Rotterdamse politie. Een halfjaar later volgde zijn aanstelling als inspecteur-titulair. Na het
doorlopen van verschillende inspecteursrangen werd hij op 16 februari 1935 commissaris van
politie. Toen Einthoven met verlof ging, om zich volledig te gaan bezighouden met de
Nederlandse Unie, werd Roszbach, naast zijn eigen werkzaamheden als commissaris, tevens
belast met de functie van waarnemend hoofdcommissaris. Volgens eigen verklaring zouden
deze dubbele werkzaamheden de oorzaak zijn van zijn latere problemen met zijn zenuw-
gestel. Roszbach was volgens Einthoven een logische opvolger, omdat hij bij de Nederlandse
autoriteiten een goede reputatie verworven had. Tijdens de oorlogsdagen had hij zich in zijn
gesprekken over de Duitsers onbeheerst uitgelaten. In bijzijn van zijn medewerkers schold
hij op zodanige wijze op hen, dat Einthoven hem aanraadde zich wat zorgvuldiger uit te
drukken. Daarnaast had hij tijdens de meidagen, terwijl hij regelmatig gewaarschuwd was
dat de politie als burgerorganisatie niet tegen de Duitsers mocht optreden, politiemensen
opdracht gegeven om Duitse soldaten te verjagen. Toch was hij niet de eerste keus als
opvolger van Einthoven, zeker niet wat betreft anciënniteit.109 Commissaris Dijkstra was
vanaf 1 oktober 1939 als plaatsvervangend hoofdcommissaris aangewezen. Hij was echter
sinds half mei 1940 afwezig als gevolg van de doorstane emoties tijdens de oorlogsdagen.
Commissaris P.J.E. Snippe, die op Dijkstra volgde, was met de dagelijkse gang van zaken op
het hoofdbureau niet op de hoogte, terwijl commissaris Kok inmiddels door de pensioenraad
was afgekeurd. Ook commissaris W. Voskuil, die zich in het bijzonder met de Zeden- en
Kinderpolitie bezighield, was minder geschikt voor de waarneming van het hoofdcommis-
sariaat.110

Roszbach was niet meteen na zijn benoeming gezwicht voor de ideeën van de nsb. 
Door contacten met verschillende mensen, die voor dienstzaken bij hem aan het bureau
kwamen, waaronder de districtsleider van de nsb, Kröller, zag hij op den duur wel wat in het
nationaalsocialisme. Hij was van mening dat aan het oude stelsel veel fouten kleefden.
Onder de leden van de nsb zaten personen die volgens hem verantwoordelijkheid durfden te
aanvaarden en zonder eigenbelang de gemeenschap wilden dienen. Dit bracht Roszbach
ertoe om medio oktober 1941 lid te worden van de nsb. Hij gaf aan dat hij zuiver uit
idealisme tot de partij was toegetreden zonder druk van de Duitse bezetter. Nadat Roszbach
was toegetreden tot de nsb bleek dat hij op politiek gebied weinig steun had van zijn (hoofd)
inspecteurs. Slechts een klein aantal stond positief tegenover de Nieuwe Orde. Na een half
jaar bedankte Roszbach weer voor het lidmaatschap, omdat hij tot de conclusie kwam dat de
nsb niet de gewenste vernieuwing bracht.111

Begin augustus nam Roszbach, op last van de Duitse autoriteiten, voor het eerst maat-
regelen ten gevolge van enkele gebeurtenissen in Rotterdam-Zuid. Uit een door  inspecteur
Wonink opgemaakt proces-verbaal bleek dat er op 6 augustus 1940 omstreeks 00.30 uur en op
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9 augustus 1940 te middernacht in de omgeving van de Randweg op Duitse militairen was
geschoten. Daarbij liep één Duitser een schampschot op. Een Duitse officier verklaarde dat
dit voorval zeer uitgebreid onderzocht moest worden en drastische maatregelen moesten
worden genomen om herhaling te voorkomen. Bij herhaling zou de plaatselijke politie
worden vervangen door Duitse, terwijl bovendien honderd Hollanders, waarvan twintig
procent politieambtenaren, in gijzeling zouden worden genomen. Nadat de incidenten direct
aan de hoofdcommissaris van politie waren gerapporteerd, werd op diens last door een
honderdtal politiemannen in het stadsdeel, begrensd door de straten Beijerlandschelaan,
Groene Hilledijk, Bree, Breeweg en West-Varkenoordscheweg, huiszoeking verricht naar de
aanwezigheid van vuurwapens, echter zonder resultaat. Bovendien werd een proclamatie
aangeplakt en verspreid, waaruit bleek dat het tussen zonsondergang en zonsopgang ten
strengste verboden was zich in dat stadsdeel op straat, voor de deuren, in portieken of aan
ramen te bevinden of deze geopend te hebben, terwijl bovendien werd bepaald dat
gedurende die tijd de daar gelegen cafés gesloten moesten zijn. In de nacht van zaterdag 
10 op zondag 11 augustus controleerden veertig agenten de in de proclamatie genoemde
bepalingen, waarbij geen onregelmatigheden werden waargenomen.112

Roszbach werd verweten dat hij op vriendschappelijke voet had gestaan met nsb-
organisaties. Uit de aangetroffen dossiers bleek dat politiepersoneel veelvuldig rapporten
opmaakte over ongemotiveerd ruw of onhebbelijk optreden van leden van de wa en het
overtreden van de voorschriften door colporteurs van ‘Volk en Vaderland’. De indruk was
gewekt dat er met de rapporten nagenoeg niets werd gedaan of dat ze zelfs werden door-
gezonden naar leidende figuren van de nsb. Roszbach verklaarde hierover dat hij de rapporten
besprak met Völckers. Later verzond hij de rapporten, in het Duits vertaald, zodat Völckers
deze in Den Haag op het Rijkscommissariaat met zijn chefs kon bespreken. Dat de rapporten
ook wel eens onder ogen kwamen van nsb-leiders ontkende Roszbach niet. Hij gaf toe dat het
niet de gewoonte was rapporten aan niet politie- of justitieautoriteiten te verstrekken.113

Alle afdelingen hadden te maken met de steeds brutaler optredende nsb’ers. In
november 1940 hielp Seyss-Inquart de nsb’ers, door aan de wa zijn goedkeuring te geven om
als Mannschaftsverband op te treden. Hierdoor kregen de wa en de Nederlandse ss

toestemming om in alle plaatsen in Nederland marsen te organiseren en had de Nationale
Jeugdstorm geen vergunning nodig voor het organiseren van optochten. 

De hoofdcommissaris maakte bekend dat iedereen zich ten opzichte van de wa rustig
moest gedragen. Samenscholingen moesten vermeden worden en scheldwoorden moesten al
helemaal achterwege gelaten worden, aangezien deze het begin van relletjes konden zijn.
Ouders en onderwijzend personeel moesten de onder hun verantwoordelijkheid staande
jeugd ernstig wijzen op de gevaren, die aan wanordelijk gedrag verbonden waren. Al deze
waarschuwingen hadden weinig succes.

Vooral het bureau Bergsingel werd regelmatig geconfronteerd met relletjes bij het kring-
huis van de nsb aan de Bergweg. Deze rellen namen soms massale vormen aan. De wa, die
het kringhuis en colporterende nsb’ers trachtte te beschermen, meende zo nu en dan de
politie ‘opdracht’ te moeten geven om op te treden. De agenten weigerden echter de orders
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van de wa op te volgen, hetgeen weer tot klachten over de agenten leidde. De hoofdcommis-
saris deelde mee dat de wa de politie geen opdrachten kon verstrekken. Op 16 november 1940

hield de wa, in verband met de opening van het nieuwe bankwartier aan de ’s-Gravendijk-
wal, een grote mars door de stad. De politie, waaronder de Motorbrigade, moest de mars
begeleiden. Soms werd te hard optreden, of juist niets doen, bestraft. In augustus moest de
politieadministratie een schadeloosstelling van ƒ 100,- betalen, omdat bij een Rijksduitser de
ruiten waren ingegooid en de Duitse vlag was besmeurd, terwijl een agent van politie ter
plaatse was. Via een bekendmaking werd aan het personeel meegedeeld dat er streng moest
worden opgetreden tegen ‘onverantwoordelijk gespuis, dat zijn verniel- en schimpzucht
botviert’.114 De meeste politiefunctionarissen hadden waarschijnlijk geen gevolg gegeven aan
deze nota, want begin 1941 werden, vooral ’s avonds, herhaaldelijk ruiten van nsb-woningen
ingegooid. Hierdoor zag Roszbach zich, in overleg met de Sipo, genoodzaakt door middel van
aanplakbiljetten en de pers, de burgerij te wijzen op het verkeerde van deze handelwijze.
Indien dit euvel niet zou eindigen, zouden maatregelen genomen worden, waarbij de kans
bestond dat daarvoor gehele stadskwartieren getroffen zouden worden. Toen ondanks deze
waarschuwing op donderdag 27 februari 1941 wederom een ruit werd vernield van een boek-
winkel aan de Walenburgerweg, waar nationaalsocialistische en Duitse lectuur werd ver-
kocht, verklaarde Roszbach het betreffende stadsgedeelte van ’s avonds 19.00 uur tot 
’s ochtends 08.00 uur tot ‘verboden gebied’. Deze maatregel zou tot woensdag 5 maart
gehandhaafd blijven.115

Het bleek dus dat Roszbach steeds meer sympathie kreeg voor de Nieuwe Orde. Eind
1940 liet hij een brief in het korps circuleren. Daarin stond dat er anonieme pamfletten
verspreid waren onder het personeel met de vraag of men al of niet sympathiek tegenover de
nsb stond. Het personeel werd opgeroepen vijftien mensen te zoeken die ook anti zouden
tekenen en zoveel mogelijk antipamfletten wilden verspreiden, waardoor een sneeuwbal-
effect ontstond. Volgens Roszbach was dit een laffe ophitsing en hij verbood de verspreiding
ervan. Hij zou tevens maatregelen nemen tegen de verspreiders van deze schotschriften. In
zijn ogen waren het daden van onverantwoordelijke laffe elementen, die trachtten twist en
haat te zaaien in plaats van wederzijds begrip en waardering te bevorderen.116

In maart 1941 kwam Roszbach in conflict met burgemeester Oud. Oud had op advies van
de afdeling Drankwet van de Rotterdamse politie een café aan de West-Kruiskade gesloten,
omdat er ontuchtige handelingen geconstateerd waren. Als gevolg van de sluiting belde de
Ortskommandant burgemeester Oud op en maakte bezwaar tegen deze wijze van bestraffing,
omdat hierdoor zijn militairen de gelegenheid ontnomen werd zich in dat café te
ontspannen. Oud weigerde zijn sluitingsbevel terug te nemen, omdat hij in dit geval geen
rechtsgrond had voor een andere straf. De volgende dag verscheen Roszbach bij de burge-
meester met de mededeling dat hij bij Völckers was ontboden, die hem te kennen had
gegeven het bedoelde sluitingsbevel te vernietigen. Daarvoor in de plaats moest Roszbach de
cafébaas een boete van ƒ 500,- opleggen, waarna dit bedrag ten behoeve van de Winterhulp
gestort moest worden. Roszbach kon zelfs al een kwitantie tonen. Oud was zeer ontstemd
over de vlotte medewerking van Roszbach.117
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In zijn nieuwjaarsboodschap van 1941 liet Roszbach nauwelijks iets merken van zijn
politieke voorkeur. De boodschap was tamelijk neutraal. 

‘Ik wil u toewensen om vol vertrouwen en blijmoedig de taak welke u is opgelegd, te
vervullen, de moed om de nog komende beproevingen kalm en waardig te dragen, de
wijsheid en de gemeenschapszin om met open oog en hart mede te werken aan de
hervormingen welke onze samenleving zullen herscheppen en vergeet vooral niet, dat
alles zich ontwikkelt alleen langs de wegen, zoals de Schepper die voor de mensheid in
alle eeuwigheid heeft afgepaald. Eis van uzelf de volledige vervulling van uw taak ook
als mens.’118

3.4 organisatorische en personele veranderingen

Toename van het aantal taken zorgde voor verhoging van de druk, want voordat de Duitsers
ons land binnenvielen, had het Rotterdamse korps al te kampen met een personeelstekort.
Eind mei werden de hulpagenten, die hun cursus op 10 mei 1940 hadden beëindigd,
opgeroepen zich zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling personeel. Ondanks de krappe
personeelsbezetting werd via een nota aan het inmiddels overbelaste personeel medegedeeld
dat met ingang van 10 juni 1940 tien procent van het agentenpersoneel gedurende 56

achtereenvolgende diensturen met verlof kon gaan.119

Binnen verschillende afdelingen vonden mutaties in personeelsaangelegenheden plaats.
Personeel van de Speciale Diensten had zich na het bombardement verzameld aan het bureau
Duivenvoordestraat. Op last van de hoofdcommissaris bleven daar drie groepen voor het
vervullen van speciale bewakingsopdrachten. Het overige personeel van de Speciale Diensten
werd verdeeld over de bureaus Boezemsingel, Bergsingel, Hoflaan en Oostervantstraat.120

Op 14 juni 1940 maakte de hoofdcommissaris bekend dat hij, in verband met de
aanwijzingen, die de pg’s van de Duitse autoriteiten hadden gekregen, de Karabijnbrigade
moest opheffen. De chef van de brigade, H. de Jong, werd belast met het innemen van
wapens, munitie en uitrustingsstukken. De Jong was van mening dat door het opheffen van
de Karabijnbrigade een organisatie uit het korps verdween, die de kern had kunnen vormen
van een tactisch behoorlijk geschoold onderdeel. Een voorstel om de brigade als onderdeel, al
dan niet met karabijnen bewapend, bijeen te houden en als centrale stoottroep in te zetten,
keurde de hoofdcommissaris af. Dit was waarschijnlijk juist de reden waarom de Duitse
autoriteiten erop aangedrongen hadden de brigade te ontbinden, want een goed bewapende
en getrainde stoottroep kon zich tegen hen keren. De leden van de Karabijnbrigade werden
over diverse afdelingen verspreid.121

De Bereden Brigade werd op 8 juli 1940 officieel opgeheven. De paarden waren bij gebrek
aan werkzaamheden al op 10 mei 1940 overgebracht naar de manege in de Kralingerhout.
Het personeel van deze dienst werd over verschillende diensten verdeeld, waaronder de
Motor- en Verkeersdienst.122
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Van beroepsmilitair tot politieagent

Enige tijd na de capitulatie werd het Nederlandse leger gedemobiliseerd. Als gevolg hiervan
kwamen de beroepsmilitairen zonder werk te zitten. Om dit probleem het hoofd te bieden,
werd eind juni 1940 de Opbouwdienst ingesteld. Hier konden gedemobiliseerde militairen
zonder werkkring terecht. Na opheffing van de Opbouwdienst werd de Nederlandse
Arbeidsdienst (nad) opgericht, waarbij werklozen voor een bepaalde periode dienst moesten
nemen. De voormalige beroepsmilitairen kregen ook de gelegenheid om bij de politie,
brandweer of douane te solliciteren. Volgens een mededeling van de Duitse autoriteiten
hadden zich op 5 juli 1940 voor de diverse politieorganisaties driehonderdtachtig officieren
en achtduizend manschappen (onderofficieren inbegrepen) aangemeld. De bedoeling was
dat minimaal twintig officieren en tweeduizend onderofficieren en manschappen de
gemeentepolitiekorpsen zouden gaan versterken.

De opkomst was geringer dan verwacht. Voor de vier wervingscommissies, die in Am-
sterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort gevestigd waren, verschenen respectievelijk 1704,
1399, 1558 en 1159 kandidaten. In elke commissie hadden vertegenwoordigers van de
Marechaussee, Rijksveldwacht en Gemeentepolitie zitting. Het voorzitterschap van een
commissie werd bekleed door een officier van de Marechaussee.

Tabel 3.1: Van de 5820

kandidaten werden er
3530 goed bevonden en
als volgt verdeeld.

Tabel 3.2: Het resultaat van de werving voor de
gemeentelijke politiekorpsen in de provincie Zuid-
Holland was als volgt:123

Uiteindelijk werden met ingang van 19 augustus 1940 in Rotterdam 259 voormalige beroeps-
militairen aangesteld als agent van politie, waarvan er 34 reeds in het bezit waren van een
politiediploma. Zij werden in een aparte groep geplaatst. Een andere groep was samengesteld
uit militairen van de Politietroepen, waarvan het grootste gedeelte politieel geschoold was.
In de derde groep werden mannen geplaatst zonder politiële opleiding. Wegens ruimtegebrek
op het hoofdbureau was de opleiding verplaatst naar een groot gebouw aan de Westersingel
nummer twaalf, waarin voorheen de Politietroepen gelegerd was. Door het personeelstekort
was het noodzakelijk de cursisten ook in de praktische politiedienst in te zetten.124
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Tabel 3.3: De cursisten (voormalige beroeps-
militairen) werden als volgt over de bureaus
verdeeld:

Een van de cursisten, agent W. Bouw, afkomstig van de Politietroepen, moest zich bij de
wervingscommissie in Utrecht melden. Van een inspecteur uit Weert had hij een aanstelling
gekregen. Bouw dacht dat hij bij de politie in Weert geplaatst zou worden. De aanstelling liet
hij aan de commissieleden zien en die zeiden dat het voor elkaar was. Enkele weken daarna
kreeg Bouw bericht dat hij naar de politie van Rotterdam moest. Een telefoontje vanuit
Weert naar Den Haag hielp niet en omdat Bouw getrouwd was durfde hij niet te weigeren.125

A. Huizinga, eveneens afkomstig van de Politietroepen, vertelde dat hij zich moest
melden bij een commissie, waarin inspecteur H.F. Hanegraaf uit Rotterdam zitting had. 
De overige commissieleden waren een inspecteur uit Amsterdam en een rijksveldwachter.
Omdat hij liever in een dorp dienst deed, gaf hij aan dat hij bij voorkeur naar de Rijks-
veldwacht wilde. Ook hij kreeg Rotterdam als standplaats.126 De beroepsmilitairen moesten
verklaren dat zij de eerste drie jaar Rotterdam niet zouden verlaten om in een andere plaats
als politieman te dienen. Als ze de kans kregen om in hun oude beroep terug te kunnen keren,
was sollicitatie wel toegestaan. Zo begonnen deze ex-militairen aan een carrière, waarvoor ze
in de normale tijd nooit gekozen zouden hebben. De vier beroepsofficieren die als
inspecteurs werden aangesteld en tegelijk met de andere militairen bij de politie in dienst
kwamen, werden onmiddellijk in de praktische politiedienst geplaatst, zonder dat ze eerst
een cursus hadden gevolgd.127

Verduisteringsmaatregelen en luchtbescherming

Door de voormalige beroepsmilitairen direct in te zetten in de praktische politiedienst werd
in een behoefte voorzien, aangezien bijvoorbeeld de controle op de verduistering veel
diensturen vergde. Daarnaast bleek het noodzakelijk de Luchtbeschermingsdienst (lbd)
grondig te reorganiseren en uit te breiden. Met de leiding werd iemand belast, die
onafhankelijk van de politie functioneerde en rechtstreeks onder de burgemeester stond. In
oktober 1940 werd er een zogenaamde ‘vaste kern’ samengesteld met een totale sterkte van
ongeveer twaalfhonderd man. Het grootste gedeelte bestond uit gedemobiliseerde militairen.
De vaste kern was bestemd voor de noodzakelijke aanvulling van politie, brandweer,
geneeskundige dienst en opruimings- en herstellingsdienst. De lbd was ingedeeld in wijken
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en blokken. Inspecteurs 
van politie fungeerden als
vakhoofd. De centrale

commandopost was gevestigd in de kelder van het stadhuis. De telefooncentrale van deze
post beschikte over 58 vaste verbindingen met onder andere hulpposten, ziekenhuizen en
politiebureaus. Een apart onderdeel van de lbd, de Luchtbeschermingsordedienst, bestond uit
ongeveer zevenhonderd leden van de vaste kern. Zij werden als arbeidscontractant bij de
politie ingedeeld.128

De taak van deze Ordedienst bestond uit het terzijde staan van de politie bij de
verduisteringscontrole, bewaking van de 746 openbare schuilkelders, het afzetten van
terreinen na luchtaanvallen, overbrengen van berichten en bezetting van de uitkijkposten.
De door het personeel van de Ordedienst aan de politie te verlenen hulp bij de controle van
de verduistering beperkte zich tot het waarschuwen van de bewoners of eigenaars van huizen
en/of gebouwen, waar tussen zonsondergang en zonsopgang licht uitstraalde. De afzetting
van terreinen stond onder leiding van de politie. Chefagenten en inspecteurs van politie
controleerden leden van de Luchtbeschermingsordedienst. Geconstateerde tekortkomingen
dienden zij te rapporteren aan het hoofd van de lbd.129

De luchtbeschermingsmaatregelen hielden een verbod in om rijwielen in het donker
buiten te laten staan. Door de verduisteringsmaatregelen was het ’s avonds en ’s nachts
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pikdonker op straat en waren her en
der geplaatste fietsen gevaarlijke

obstakels. Omdat de bevolking niet voldeed aan de oproep om de fietsen binnen te halen
volgden strengere maatregelen. De politie kreeg opdracht om bij overtredingen het ventiel
uit het rijwiel te verwijderen. De eigenaar kon deze dan later bij het politiebureau terug-
halen. In september 1940 waren er al 2810 ventielen verwijderd. Niet iedereen begreep dit.

‘Ik heb gezien dat een agent uit fietsen, welke tegen een huis stonden de ventielen
haalde, uit achter en voorband en zich daarna met de ventielen verwijderde. Dit is
diefstal, bovendien minderwaardig, past wel in het kader der Rotterdamse politie,
doch is niet de bedoeling van het politiewezen.’130

Was ondertekend: ‘een fietser’.

Vanwege de toenemende werkzaamheden van de politie op het gebied van de Luchtbescherming
en bij bominslagen schreef Roszbach op 1 november 1941 een brief naar het hoofd van de lbd,
C.A. Muller. Roszbach verzocht Muller of hij wilde nagaan in hoeverre het mogelijk was
leden van de geüniformeerde wa, wanneer zij voor het verrichten van ordediensten waren
opgeroepen, te brengen onder de bepalingen van het besluit op het Luchtbeschermings-
ongevallenfonds. Ingevolge opdracht van de BdO in ’s-Gravenhage kon in Rotterdam bij
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catastrofale gebeurtenissen, zoals bominslagen op meerdere punten tegelijk of bij zeer grote
branden, door de politie ter versterking van de beschikbare krachten, een beroep worden
gedaan op de geüniformeerde afdelingen van de Rotterdamse wa. Deze leden van de wa

konden dan als een aanvullende ordedienst, onder bevel van politiefunctionarissen, voor het
formeren van afzettingen e.d. door de politie worden gebruikt. Hoewel het dienstdoen van
de Weermannen in het begin geheel vrijwillig geschiedde, was Roszbach van mening dat het
noodzakelijk was het een en ander wettelijk te regelen. Muller antwoordde hierop dat hij
inmiddels, door tussenkomst van de Commandeur der Ordepolitie, contact had opgenomen
met de banleider van de wa. Als gevolg van dit overleg werd een ‘vorderingsformulier’
ontworpen. Dit formulier werd aan de leden van de wa, die de vereiste cursus volgden,
uitgereikt. Onder de vereiste cursus werd verstaan, de in de order van de Commandeur der
Ordepolitie bedoelde theoretische lessen, die werden gegeven door daartoe aangewezen
politieofficieren, alsmede een tweetal lessen over de organisatie van de luchtbescherming in
Rotterdam. Het was de bedoeling dat de laatst genoemde lessen geleidelijk aan alle wa-leden
gegeven zouden worden.131

Aan het personeel van de Luchtbeschermingsordedienst werd bekend gemaakt dat bij
catastrofale gebeurtenissen de wa ter assistentie van de politie kon worden ingezet. Zij was
zuiver te beschouwen als ordedienst en zou als zodanig belast worden met het vormen van
onder andere afzettingen. Haar optreden geschiedde in dergelijke gevallen op last en onder
verantwoordelijkheid van de politie.132

Regelmatig werd het hoofd van de Luchtbescherming op de hoogte gebracht van de door
de politie gehouden controles op het gebied van de verduisteringsvoorschriften. De cijfers
laten zien dat het aantal opgemaakte processen-verbaal maandelijks steeg.

Tabel 3.4: Vanaf augustus 1941 werden de volgende aantallen
processen-verbaal opgemaakt:

In december werden naast de processen-verbaal tevens 1393 schriftelijke waarschuwingen
uitgereikt en 307 voetgangerslantaarns inbeslaggenomen.133

Inlichtingendienst heropgericht

Toen Bennekers, als hoofd van de Inlichtingendienst (id) op 13 mei 1940 via gs iii het bericht
ontving dat het Nederlandse leger spoedig zou capituleren, besloot hij het archief met namen
van politieke verdachten en contactpersonen, dus de basis van het inlichtingenwerk te
verbranden, waardoor de id in feite ophield te bestaan. Het personeel werd over de
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afdelingen verdeeld. Dankzij Bennekers kon de bezetter geen gebruik maken van deze
belangrijke informatiebron over deutschfeindliche personen en communisten.134

Deze gegevens waren belangrijk, want aanvankelijk had de bezetter voor het inlichtingen-
werk een beperkt aantal leden van de sd in ons land gestationeerd. Vanwege deze krappe
personeelsbezetting en de politieke ontwikkeling kwamen de Duitse autoriteiten er al snel
achter dat zij Nederlandse ambtenaren moesten inschakelen bij het vergaren van de nood-
zakelijke informatie. Ze bepaalden daarom dat de vooroorlogse organisatie weer hersteld
moest worden.

Met ingang van 2 september 1940 werd de Rotterdamse id heropgericht. Bennekers werd
opnieuw aangesteld als chef, met M. de Meijer als zijn plaatsvervanger. Van de rechercheurs,
die voor mei 1940 bij die dienst werkzaam waren, wilden er vanwege de ontstane situatie
maar zes terugkeren. Blijkens gegevens uit een notitieboekje van Bennekers was hij op 19

juni 1940 al weer bezig met inlichtingenwerk. Roszbach schreef op 18 december 1940 aan de
pg dat het herstel van de omvang van de id, zoals die voor de bezetting bestond, geen zin
had. Na overleg met een ss-Hauptsturmführer werd besloten dat de dienst ter observatie van
linkse revolutionaire elementen bleef bestaan uit één hoofdinspecteur, één inspecteur en zes
rechercheurs. Omdat er weinig werk was vond Roszbach het niet nodig dat een hoofd-
inspecteur met de leiding belast bleef. Temeer omdat De Meijer al enige jaren aan de id

verbonden was en de rechercheurs eveneens over voldoende ervaring beschikten.135

Roszbach besloot daarom Bennekers op 16 december 1940 als chef over te plaatsen naar de
eerste afdeling. Roszbach had het plan opgevat om een jongere inspecteur bij de id te
plaatsen. Hij was van mening dat de inspecteur tweede klas, D.J. de Jong, hier de juiste
persoon voor was, omdat die vanwege zijn lidmaatschap van het Rechtsfront136 een geschikte
verbindingsofficier tussen de politie, de Duitse instanties en de nsb zou zijn. Na overleg met
de Hauptsturmführer vroeg Roszbach goedkeuring aan Van Genechten. Deze ging akkoord
met de benoeming. Als laatste moest de burgemeester de overplaatsing goedkeuren, omdat
hij nog steeds hoofd van de politie was. Wegens afwezigheid van burgemeester Oud besprak 
Roszbach de voorgenomen overplaatsing met de chef van de afdeling Algemene Zaken, 
M. Rooy. Tijdens dit gesprek vermeldde Roszbach niet dat De Jong lid was van het Rechts-
front, omdat hij dit niet van belang achtte. De burgemeester liet later weten geen bezwaar te
hebben, zonder dat hij wist dat er een politiek motief achter de benoeming zat. Intussen had
Bennekers Roszbach herhaalde malen gewaarschuwd dat, wanneer hij een nsb-man bij de id

zou plaatsen, deze wel kon worden opgeheven, omdat in enkele dagen heel Rotterdam dat
zou weten en dat men dan geen enkele inlichting meer zou verstrekken.

Roszbach gaf Bennekers te kennen diens mening niet te delen, omdat wat er van de id

over was, niet veel te betekenen had en De Jong in staat geacht kon worden te helpen bij de
opbouw van het nieuwe kaartsysteem. Mensen die betaald werden voor hun inlichtingen
zouden die zeker blijven geven, zolang er een financiële beloning tegenover stond.137

Enkele dagen na de benoeming van De Jong werd Roszbach bij burgemeester Oud ont-
boden. Oud vroeg aan Roszbach of het waar was dat hij een Rechtsfronter bij de id geplaatst
had en hoe hij daartoe gekomen was. Nadat Roszbach uiteengezet had wat zijn motieven
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waren, deelde Rooy, die ook bij het gesprek aanwezig was, hem mede dat Bennekers hem had
verteld dat door benoeming van De Jong de id dood zou bloeden. Burgemeester Oud gaf te
kennen het daarmee eens te zijn en dat hij geen nationaalsocialist, Rechtsfronter of nsb’er 
op die plaats kon dulden, omdat heel Rotterdam hem dit kwalijk zou nemen en het ook
Roszbach zou aanrekenen. Hierna ontstond volgens Roszbach een heftig gesprek. Nadat de
partijen gekalmeerd waren, kreeg Roszbach van de burgemeester opdracht De Jong elders te
plaatsen. Roszbach kon niet weigeren en deelde De Jong in bij de Recherche van de tweede
afdeling. De plaats bij de id bleef enige tijd open, omdat Roszbach weigerde Bennekers bij
deze dienst terug te plaatsen. Burgemeester Oud moest spoedig bakzeil halen, want onder
druk van Schumann werd De Jong op 13 januari 1941 alsnog bij de id geplaatst.138 Op den
duur werd de id, waarvan de naam veranderd zou worden in Groep 10 en nog later in
Fahndungskommando, als politieke dienst een verlengstuk van de bezetter.

3.5 eerste maatregelen tegen de joodse bevolking

Het inwinnen van informatie over de politieke toestand in Nederland was niet onbelangrijk,
want de politieke demonstraties op 29 juni 1940 (Anjerdag) hadden de bezetter totaal verrast.
Omdat volgens berichten leden van de lbd een actieve rol hadden gespeeld bij de demon-
straties, werd bepaald dat alle joden, alle onderdanen van staten waarmee Duitsland in
oorlog was en alle anti-Duits gezinde Nederlanders voor half juli 1940 uit de lbd verwijderd
moesten worden.139

Dit was de eerste maatregel waarbij joden betrokken waren. Aanvankelijk bemoeiden de
Duitsers zich nauwelijks met de joden en daarom dacht men dat het wel mee zou vallen. 
Dit gevoel werd versterkt doordat enkele hooggeplaatste Duitsers verkondigd hadden dat de
joden in Nederland met rust gelaten zouden worden en dat er voor de bezetter in Nederland
geen jodenvraagstuk bestond.140

Een onbekend aantal joden wachtte niet af wat er komen ging en had direct na de Duitse
inval kans gezien per boot te vluchten. Voor het overgrote deel van de joodse bevolking brak
echter een onzekere tijd aan. Verscheidene joden, die wisten wat er in Duitsland gebeurd
was, draaiden na de Duitse inval de gaskraan open of maakten op een andere wijze een einde
aan hun leven.141 Van deze onzekerheid maakten sommigen dankbaar gebruik. Eind 1940

maakte de Recherche proces-verbaal op wegens valsheid in geschrifte, uitlokking en heling.
Deze feiten werden vanaf juni 1940 gepleegd ten nadele van een groep joden, die naar
Amerika wilde emigreren. De verdachten werkten op het consulaat van de Verenigde Staten
van Amerika in Rotterdam of hadden daar gewerkt. Ondanks de oorlog spiegelden zij de
joden voor mogelijkheden te hebben voor emigratie naar de vs.142

Op 31 mei 1940 kreeg de hoofdcommissaris een verzoek van het ministerie van Binnen-
landse Zaken om vijf Duitse joodse vluchtelingen, verblijvende op diverse adressen in
Rotterdam, ‘behorende tot de sterkte van het centraal vluchtelingenkamp te Westerbork’,
direct terug te sturen naar Westerbork. 
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Na de machtsovername van Hitler en de daaropvolgende jodenmaatregelen hadden
duizenden Duitse joden kans gezien om naar Nederland te vluchten. Zij werden in
verschillende plaatsen in kleine kampen ondergebracht, zoals in Hoek van Holland en de
quarantaine-inrichting bij Heijplaat. De Nederlandse overheid had al in 1933 plannen voor
de oprichting van een centraal kamp. Hiervoor werd een ‘geschikte’ plaats gevonden op de
Drentse hei, nabij de plaats Westerbork. Pas in september 1939 was het kamp klaar.143

Tot juli 1942 behield het kamp haar oorspronkelijke status als vluchtelingenkamp.
Daarna namen de Duitsers het over en veranderde het karakter ervan. Ondertussen werd de
joodse bevolking van Nederland geleidelijk aan economisch en maatschappelijk geïsoleerd.
Uit alle aangetroffen feiten valt op te maken dat de Duitse autoriteiten hierbij volgens een
vooropgezet plan te werk gingen. De verordeningen lagen waarschijnlijk al klaar, maar eerst
moest het juiste moment gekozen worden om ze uit te vaardigen. Een voorbeeld hiervan is
een schrijven van 19 juni 1940 van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland aan de
burgemeesters. De brief was geschreven naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij Duitse
militaire autoriteiten hadden gevorderd dat joodse winkels van kentekens moesten worden
voorzien. In overleg met de Generalkommissar van Bestuur en Justitie, dr. F. Wimmer, deelde
de Commissaris der Koningin de burgemeesters mee dat aan zo’n vordering (nog) niet moest
worden voldaan. Dit gold ook voor het aanvragen van lijsten van joodse ingezetenen.144

Enkele maanden later bleek dat de tijd er wel rijp voor was, want via een nota werd aan
het personeel bekend gemaakt dat uiterlijk maandag 9 september 1940 voor 09.00 uur bij
Bennekers van de id aan het hoofdbureau door de chefs van de afdelingen een opgave in
duplo moest zijn gedeponeerd van de in de afdeling gevestigde zaken (winkels, kooplieden,
bioscopen, bedrijven en inrichtingen), waarvan de eigenaars jood, half jood of ariër, gehuwd
met een joodse echtgenote, waren. Grote spoed werd gevraagd en elke agent moest een
aantal straten voor zijn rekening nemen om de gevestigde joodse middenstanders te
registreren. Dit was waarschijnlijk een van de eerste anti-joodse maatregelen waarbij de
politie werd ingeschakeld.145

In diezelfde maand stuurde het departement van Justitie een schrijven rond, waarin
bepaald werd dat alle buitenlandse joden binnen drie dagen het kustgebied moesten verlaten.
Omdat Rotterdam hier ook onder viel, moesten alle joden die van buitenlandse afkomst
waren naar elders vertrekken. Zij vestigden zich meestal in plaatsen in het binnenland, zoals
Apeldoorn, Zutphen of Heerlen. In die plaatsen kregen zij een tijdelijke verblijfsvergunning
van één tot enkele maanden. De plaatselijke politie gaf dit door aan de Rotterdamse
Vreemdelingendienst. In de dag- en nachtrapporten van de Vreemdelingendienst is hierover
niets te vinden. Kennelijk was dit hele gebeuren een administratieve aangelegenheid. De
joodse kinderen, die waren ondergebracht in het aan de Westersingel 60-61 gelegen
Jongenshuis en het Israëlitisch weeshuis aan de Mathenesserlaan 208, vielen ook onder deze
maatregel. Op 9 maart 1940 waren nog 27 minderjarigen vanaf ‘Het Dommelhuis’ in
Eindhoven overgeplaatst naar het Vluchtelingentehuis. Na hun gedwongen vertrek uit
Rotterdam werden de meeste weeskinderen in Arnhem ondergebracht.146

Sommige geëvacueerde joden dienden bij de Vreemdelingendienst een verzoek in voor
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tijdelijke of permanente terugkeer naar Rotterdam. Een joods echtpaar deed zo’n verzoek om
bij een rechtszitting aanwezig te zijn. Ze kregen toestemming maar moesten zich bij
aankomst direct bij de Vreemdelingendienst melden. Een joodse vrouw vroeg vergunning
om voor haar en haar kinderen zomerkleding uit haar woning in Rotterdam te mogen halen.
Aan haar verzoek werd voldaan. Zij moest zich op een door de politie bepaalde datum
onmiddellijk na aankomst in Rotterdam eveneens melden bij de Vreemdelingendienst, met
medeneming van een door de hoofdcommissaris getekende brief.147

Naar aanleiding van het verbod om zich in Rotterdam te vestigen schreef de in Gouda
wonende K.H. Werther op 6 januari 1941 een brief naar de hoofdcommissaris. Hem was in
september 1940 verboden zich in Rotterdam te bevinden en bij een onderhoud op het
hoofdbureau werd hem medegedeeld dat hij als jood te beschouwen was. In verband hiermee
verzocht hij of de hoofdcommissaris het volgende wilde onderzoeken, want er waren
inmiddels nieuwe wetten uitgevaardigd, welke duidelijk omschreven, wie als jood te
beschouwen was en wie niet. De wet, welke hij bedoelde luidde:

‘Jood is ieder, die uit tenminste drie naar ras voljoodse grootouders stamt. Als jood
wordt ook aangemerkt hij, die uit twee joodse grootouders stamt, 
1. hetzij zelf op de negende mei 1940 tot de joodse kerkelijke gemeente heeft behoord 

of na die datum hierin wordt opgenomen;
2. hetzij op de negende mei 1940 met een jood was gehuwd of na dat ogenblik met een

jood in huwelijk treedt.’

Volgens Werther was zijn vader jood, terwijl zijn moeder zuiver arisch was en hij daarom
volgens de Duitse wetten ‘Mischling ersten Grades’ was. Hij was nooit tot een joodskerkelijke
gemeente toegetreden, maar bij zijn geboorte gedoopt en behoorde tot het protestantse geloof.
Evenmin was hij getrouwd. Uit hoofde hiervan behoorde hij dus niet tot de bovenvermelde
categorie joden. Werther was in Rotterdam werkzaam bij de firma Kaufmann’s Huidenhandel
nv en hij zou graag zijn werkzaamheden bij genoemde firma willen hervatten.

De Hoofdcommissaris deelde de opvatting van Werther niet, want de door Werther
overgenomen interpretatie van het begrip ‘Jood’ had uitsluitend betrekking op de
verordening van Seyss-Inquart, betreffende het aangeven van ondernemingen en was
daarom niet van algemene strekking. Omdat de grootouders van Werther van vaderszijde
voljood waren en hij derhalve ‘niet arisch’ was, waren de evacuatiebepalingen daarom in
volle omvang op hem van toepassing, zodat aan hem geen verblijf in Rotterdam kon worden
toegestaan.148

Ariërverklaring

Eind augustus 1940 werd bepaald dat alle ambtenaren van joodse afkomst niet meer
aangesteld of bevorderd mochten worden. Twee weken later werd deze bepaling uitgebreid.
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Hierdoor werden ook ambtenaren
met echtgenoten van geheel of
gedeeltelijk joodse afkomst
uitgesloten van aanstelling en
bevordering. De volgende stap
was, gezien de volgorde, voor-
spelbaar. Door middel van het
verstrekken van een vragen-
formulier vond een inventarisatie
plaats, waaruit duidelijk moest
worden waar de joodse
ambtenaren werkzaam waren.
Begin oktober werden de bedoelde
formulieren verzonden en op 26

oktober moesten ze weer worden
ingeleverd. Via nota 410 van 14

oktober 1940 lichtte Roszbach het
korps in over de verklaring. 
Onder verwijzing naar de vierde
Verordening no. 108/40 van Seyss-
Inquart en ter uitvoering van de
daartoe gegeven voorschriften
deelde hij aan het personeel mede,
dat alle leden van het personeel
(zowel in vaste- als in tijdelijke
dienst) moesten verklaren of zij,
hun echtgenoot(e), verloofde,
ouders of grootouders ooit hadden
behoord tot de joodse geloofs-
gemeenschap. Degenen, voor wie
dit niet het geval was, moesten
voor deze verklaring het formulier
gebruiken, waarvan een aantal aan
de (onder)afdelingen en takken
van dienst werden toegezonden
(formulier A). Degenen, die
genoemde verklaring geheel of ten dele in bevestigende zin zouden afleggen, moesten
hiervoor formulier B gebruiken, dat bij de afdeling personeel verkrijgbaar was. Voorts werd
aan het personeel bekend gemaakt, dat de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie had
medegedeeld, dat ambtenaren en arbeidscontractanten die met een persoon, die geheel of
ten dele van joodse bloede was (d.w.z. een persoon, van wie een of meer der ouders of een of

134

De zogenaamde ariërverklaring die door het politiepersoneel
ondertekend moest worden.



meer der vier grootouders lid of tijdelijk lid was (geweest) van de joodse gemeente) in het
huwelijk trad, terstond van hun ambt of dienstbetrekking zouden worden ontheven.149

De gevolgen bleven natuurlijk niet uit. Op 21 november 1940 verscheen de verordening
waardoor alle joodse ambtenaren van hun ambt, ereambt of dienst ontheven werden.150

Eind januari 1941 verscheen nota 29, waarin vermeld stond dat ter uitvoering van de vierde
Verordening 108/1940 van Seyss-Inquart door het voltallige personeel opnieuw vragenlijsten
ingevuld moesten worden en/of verklaringen moesten worden afgelegd ten aanzien van
joodse afstamming, de zogenaamde Ariërverklaring. Indien de verklaring aan het slot van de
vragenlijst niet ondertekend kon worden, omdat men zelf en/of de echtgenote van joodse
ouders of grootouders afstamde, dan moest men zich onverwijld vervoegen bij
hoofdinspecteur Takken van de afdeling Personeelszaken en Administratie aan het
hoofdbureau. De formulieren moesten voor 1 februari 1941 bij de afdeling Personeel
ingezonden worden. Tenslotte werd er nadrukkelijk op gewezen dat degene die in de
toekomst een huwelijk zou aangaan met iemand van geheel of gedeeltelijk joodse bloede,
ontslagen werd of voor ontslag werd voorgedragen. Dit gebeurde dan met ingang van de
datum waarop een huwelijk was gesloten. Van een voorgenomen huwelijk moest tijdig
kennis gegeven worden aan de afdeling Personeel.151

Over het algemeen vulde iedereen de verklaring in. Wat er eventueel verder mee ging
gebeuren wist niemand. De ambtenaren, die de verklaring niet wensten in te vullen zouden
direct ontslagen worden. In december 1941 ontving Roszbach een brief van de inspecteur-
generaal der Nederlandse politie, H.W.B. Croiset van Uchelen, waarin hij aangaf dat in de
loop van dat jaar het gehele personeel van de Nederlandse politie verplicht was om
vragenlijsten betreffende hun afstamming bij hem in te dienen. Nu aan deze verplichting
door de meesten voldaan was en de controle op de uitvoering geschied was, bleek dat
merkwaardigerwijze drie inspectrices van de Rotterdamse Kinderpolitie tegen het invullen
bezwaar hadden gemaakt. De dames A.E. Eijkman, C. Hoogendijk en L.J.M. Kleijn waren
van mening dat beantwoording van vraag twee: ‘stamt gij van Joodse ouders of grootouders
af’ strijdig was met hun christelijke geweten en vonden dat ze daardoor niet in staat waren de
lijst te ondertekenen. Aangezien Croiset van Uchelen deze redenering niet begreep, verzocht
hij Roszbach genoemde dames op te dragen zich op maandag 15 december om 11.00 uur op
zijn bureau aan de Lange Voorhout 48 in Den Haag te melden, teneinde hem van explicatie
te dienen. Croiset van Uchelen voegde hieraan toe dat bovenomschreven houding behalve
door een vijftal onontwikkelde onbezoldigde rijksveldwachters door niemand van de circa
vijfentwintigduizend personeelsleden van de Nederlandse politie was ingenomen, zodat hij
moest aannemen, dat op het Rotterdamse bureau van de Kinderpolitie een geest
rondwaarde, die onheil kon stichten.152

Roszbach antwoordde dat het hem onbekend was dat de drie inspectrices van zijn korps
geweigerd hadden de afstammingsverklaring behoorlijk in te vullen, omdat de
personeelschef gemeend had deze zaak zelf te kunnen afhandelen, nadat zij er door hem op
waren gewezen, dat hun houding voor hen zeer ernstige gevolgen zou kunnen hebben.
Wanneer hij tevoren van het een en ander op de hoogte was geweest, zou hij tegenover de
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dames heel anders zijn opgetreden. De conclusie van de inspecteur-generaal, dat er op het
bureau Kinderpolitie een geest zou rondwaren, die onheil zou kunnen stichten, kon
Roszbach volkomen delen. Reeds lange jaren heerste aan de afdeling Zeden- en Kinderpolitie
een geest, die hij persoonlijk volkomen funest beoordeelde en die, naar hij hoopte, onder de
nieuwe omstandigheden grondig gewijzigd zou kunnen worden.

Enkele dagen nadat het gesprek had plaatsgevonden, bracht de inspecteur-generaal
verslag uit aan Roszbach. De drie inspectrices waren afzonderlijk door kapitein Jhr. Mr.
L.P.D. op ten Noordt van zijn bureau ontvangen en ze hadden nagenoeg hetzelfde verklaard.
Zij hadden gemeend niet oprecht te zijn, indien zij hun afwijzende houding ten opzichte van
de maatregelen tegen de joden niet op de een of andere wijze hadden getoond. Na het
gesprek gaven ze toe, dat hierin een demonstratief karakter had gelegen. Zij zouden wel
onderling over de zaak gesproken hebben, doch elkaar in geen enkel opzicht hebben
beïnvloed. Uiteindelijk waren de inspectrices alsnog bereid de lijsten in te vullen en te
ondertekenen, waartoe de inspecteur-generaal hen alsnog de gelegenheid had gegeven. Op
zichzelf achtte hij de zaak daarmee afgedaan, aangezien bedoelde inspectrices een morele
nederlaag hadden geleden nu zij ‘om het werk’, zoals zij dat uitdrukten, alsnog onder het juk
waren bezweken. Iets wat gezien hun sterk humanitaire geest zeer onaangenaam moest zijn
geweest.153

A.E. Eijkman, geboren 22 augustus 1899 in Amsterdam werd op 25 november 1930

aangesteld als politieassistente bij de afdeling Zeden- en Kinderpolitie. Op 1 januari 1936

kreeg ze bij dezelfde afdeling de rang van inspectrice. Bij de grote reorganisatie van 1943 werd
ze hoofdinspecteur der Staatsrecherche. Haar loopbaan bij de Rotterdamse politie eindigde
op 16 januari 1953.

L.J.M. Kleijn, geboren op 17 december 1906 te ’s-Gravenhage werd op 1 augustus 1937

aangesteld als inspectrice op proef bij de afdeling Zeden- en Kinderpolitie. Eind januari 1943

werd ze gearresteerd wegens het verbergen van twee joodse kinderen. Dit had waarschijnlijk
geen gevolgen voor haar carrière, want later dat jaar kreeg ze de rang van inspecteur eerste
klas der Staatsrecherche. Van mevrouw Hoogendijk was in het personeelsarchief niets
aanwezig.154

Nadat de joodse ambtenaren geregistreerd waren, kon begonnen worden met het in
kaart brengen van het overige deel van de joodse bevolking. Na het invoeren van de
identificatieplicht volgden spoedig nieuwe maatregelen. Vóór 21 februari 1941 waren
‘personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede’ verplicht zich, ingevolge Verordening
nr. 6/1941 van Seyss-Inquart, aan te melden. Degenen die aan de verplichting voldaan
hadden kregen een bewijs van aanmelding. Hiervoor moest één gulden leges betaald
worden. Met deze aanmeldingsplicht was de algehele sociale en maatschappelijke isolatie van
de joden een flinke stap dichterbij gekomen, want het merendeel van de joden had aan de
aanmeldingsplicht voldaan.155 Volgens het bevolkingsregister waren in 1941 nog 11.006 joden
in Rotterdam, waarvan 8.368 voljoden, 1.871 halfjoden en 767 kwartjoden.156 In vergelijking
met de andere grote steden stond Rotterdam op de derde plaats, want in Amsterdam, Den
Haag en Utrecht woonden respectievelijk 77.252, 13.829 en 1.908 joden.157
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Februaristaking

In februari 1941 was het vooral in Amsterdam op het sociale vlak onrustig.158 Omdat de
werkloosheid na de Duitse inval aanzienlijk gestegen was werden speciale werkverschaffings-
projecten opgezet. In de wintermaanden lagen de werkzaamheden stil, omdat de meeste
werkzaamheden buiten plaatsvonden. Hierdoor waren de werklozen wederom aangewezen
op de steun. Aangezien ten gevolge hiervan de inkomsten aanmerkelijk terugliepen, werden
acties voorbereid. Begin januari 1941 vond in Amsterdam de eerste demonstratie plaats. 
De acties hadden succes, want de steunuitkeringen werden verhoogd. De rust op de Amster-
damse arbeidsmarkt was echter van korte duur, omdat in februari 1941 het zogenaamde
metaalarbeidersconflict uitbrak. De arbeiders uit de metaalsector werden onder druk gezet
om zich vrijwillig voor uitzending naar Duitsland te melden. Omdat het aantal vrijwilligers
bijzonder klein was, werd men door het lot aangewezen. Deze dwangmaatregel was voor de
arbeiders van de desbetreffende bedrijven aanleiding om in staking te gaan, waarna de maat-
regel werd ingetrokken. De arbeidersbevolking van Amsterdam had wederom haar doel
bereikt. Naast de sociale onrust vonden in Amsterdam ook vechtpartijen en rellen plaats
tussen nationaalsocialisten en burgers met een andere politieke voorkeur. Voor de Amster-
damse politie brak een drukke tijd aan, want de nationaalsocialisten waren tevens begonnen
met antisemitische gewelddaden. Het hoogtepunt werd bereikt nadat de Duitsers, als gevolg
van ongeregeldheden in de Amsterdamse jodenhoek, 425 joodse gijzelaars hadden opgepakt.159

In de vroege ochtend van 25 februari legde een gedeelte van het Amsterdamse spoorweg-
personeel het werk neer. Spoedig gevolgd door personeel van de gemeentetram en andere
bedrijven. De staking bleef niet tot Amsterdam beperkt. Ook in de Zaanstreek, Haarlem,
Weesp, Hilversum, Velsen en Utrecht werd gestaakt. Met veel machtsvertoon en de nodige
dreigementen was de staking na twee dagen beëindigd. Wederom werden in de plaatsen waar
gestaakt was burgemeesters en (hoofd)commissarissen vervangen door nsb’ers. Hervorming
van het Amsterdamse politiekorps en sd werd aangekondigd.160 Naast hoofdcommissaris
H.J. Versteeg werd het voltallige Amsterdamse college van b&w ontslagen. In afwachting van
een nieuwe korpschef werd tijdelijk de ss-Oberführer W. Schröder bij het Amsterdamse korps
geplaatst. Schröder nam direct maatregelen. Inspecteur D. Bakker kreeg onder andere
opdracht om een politieke recherche op te richten, die in samenwerking met Sipo und sd

saboteurs en verzetslieden moest opsporen.161

Volgens de geruchten zou de staking onder andere overgeslagen zijn naar Rotterdam. 
Dit bleek niet waar te zijn, want in de Maasstad had niemand het werk neergelegd.
Waarschijnlijk hadden de naweeën van het bombardement van mei 1940 de bevolking nog
steeds in hun greep. Het normaliseren van het dagelijkse leven had nu eenmaal prioriteit.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam nam de bezetter algemene maatregelen
die in eerste instantie betrekking hadden op de gemeentetram. Bepaald werd dat alle remises,
ook die van Rotterdam, bezet moesten worden. Daarnaast moesten politieagenten of
marechaussees met de trams en autobussen meerijden. Speciaal hiervoor werden honderd-
vijftig manschappen van de Marechaussee naar Rotterdam gezonden.162
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Na de staking bleef het rommelen. In verschillende steden, waaronder Rotterdam, ging
op 1 maart het gerucht de ronde over een algemene staking. Toen op 5 maart bij de bezetter
berichten binnenkwamen over verspreide manifesten, waarin werd opgeroepen tot een 
24-urige proteststaking op donderdag 6 maart, nam men direct maatregelen.163

Door het uitblijven van de aangekondigde staking werd één dag later, op 6 maart, ingevolge
opdracht van de BdO de alarmtoestand bij de Nederlandse politie opgeheven en kwam de
versterkte patrouilledienst te vervallen.164

Voor Joden verboden

Net zoals in Amsterdam namen de nationaalsocialisten in Rotterdam al vroeg openlijk
stelling tegen de joodse bevolking. Ook hier begonnen de nationaalsocialisten met anti-
semitische gewelddaden. David de Jong, een joodse inwoner van Rotterdam, werd vlak na 
de capitulatie het slachtoffer van de anti-joodse gevoelens van een nsb’er. Nadat De Jong
twee Duitse militairen de weg gewezen had, riep de bewuste nsb’er, die hij alleen van gezicht
kende: ‘Rotjood, zo had je verleden week tegenover de Duitsers moeten handelen’ en sloeg
De Jong in het gezicht. De Jong deed bij de Recherche van het bureau Sandelingplein aan-
gifte van mishandeling.165 Eind februari 1941 had een joodse ingezetene gemeld dat hij een
schrijven had ontvangen van de afweerdienst van de nsb. In de brief werd gedreigd met
maatregelen, indien de tegen de leden van de nsb gerichte terreurdaden niet op zouden
houden. Nadien kwamen er bij de politie nog meer van dergelijke meldingen binnen.166

Net als in Duitsland kregen ook de joodse Nederlanders overal de schuld van.
Begin november 1940 werd bij de joodse winkelier N. Cohen aan de Bergweg 86 een spiegel-
ruit ingegooid. Op een stuk papier, dat op de pui geplakt was, stond: ‘Juden verrekt.’ 

Joden mochten steeds minder aan het maatschappelijk leven deelnemen. De politie werd
in toenemende mate ingeschakeld bij controles van de anti-joodse maatregelen, maar deed
dat aanvankelijk nagenoeg niet, waardoor de wa er zich mee ging bemoeien. Begin 1941 werd
het voor joden verboden een bioscoop te bezoeken. Hierop volgde snel de bepaling dat het
bezoeken van een café en andere openbare gelegenheden door joden niet gewenst was.
Caféhouders moesten dit verplicht duidelijk aan de bezoekers kenbaar maken. Controle op
het aanbrengen van de biljetten met de tekst ‘Joodsche gasten niet gewenscht’, werden met
veel overgave door de wa verricht. De eerste controle vond plaats op zaterdagmiddag 22

februari 1941. Naar aanleiding hiervan verscheen een illegaal pamflet. Volgens dit pamflet
verzamelde zich voor de grotere café-restaurants ‘een bende minder gunstig uitziende
personen’, die de directies van bedoelde zaken te kennen gaf dat deze de door die personen
meegebrachte gedrukte biljetten zichtbaar op de ruiten van hun zaak moesten plakken. 
Zoals te voorzien was weigerden de directies, op een enkeling na, van wie men overigens
niets anders had verwacht. Daarop bracht ‘de bende’ tegen de wil van de directies zelf de
plakkaten aan, welke na vertrek van de ‘heren’ prompt weer werden verwijderd. 
De bendeleden keerden terug en plakten weer nieuwe plakkaten op de ruiten. Volgens het
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illegaal pamflet was de politie ter plaatse, maar trad niet op. De politie was daar aanwezig om
te voorkomen dat er onenigheid ontstond tussen de wa en burgers. Enkele weken later, op
zaterdag 15 maart, hield de wa wederom een controle. Naar aanleiding van deze controle
deed de houdster van een café aan de Aleidisstraat 103 bij de Justitiële Dienst van de vierde
afdeling aangifte. Op die bewuste zaterdag hield een afdeling van de wa, gekleed in uniform,
halt voor haar zaak. Vier wa-mannen kwamen het café binnen en vroegen aan haar zoon, 
die met het beheer van het café belast was, waar de bekendmaking was opgehangen. Op de
mededeling dat hij door huiselijke omstandigheden (de beheerder was op 13 maart vader
geworden en door de bevalling van zijn vrouw, het aangeven van het kind enz. had hij
vrijwel niet meer naar de zaak omgekeken), in gebreke was gebleven, werd hem te kennen
gegeven, dat dit geen geldige verontschuldiging was en dat hij daarom een boete van ƒ 10,-
verschuldigd was. De caféhoudster betaalde zonder meer aan de vier wa-lieden het gevraagde
bedrag, waarvoor ze een kwijtingbewijs ontving, waarop vermeld stond: ‘voor tegemoet-
koming in de door de wa gemaakte kosten van drukken van plakkaten, uitreiking en nood-
zakelijk gebleken controle. Rotterdam, den 15 lentemaand 1941’, en dat was voorzien van een
stempel: ‘Weerafdeling nsb Rotterdam.’ Na ontvangst van het bedrag, vertrokken de vier
wa-lieden, onder mededeling, dat er controle door hen uitgeoefend zou worden op het
toelaten van joodse gasten, waarbij te kennen werd gegeven dat, indien er joden als
bezoekers aangetroffen zouden worden, dit gevolgen zou hebben. Een omschrijving of
nadere aanduiding van deze gevolgen vond niet plaats. Op overeenkomstige wijze werden
die namiddag nog meer cafés gecontroleerd.

Op 21 mei 1941 vond er ’s avonds in de Rivièrahal van Blijdorp een incident plaats tussen
wa-mannen en burgers. De wa had, tegen de wil van het bestuur, aan de toegangen van de
diergaarde Blijdorp kaarten met opschrift: ‘joodse bezoekers niet gewenscht’ aangebracht.
Tevens hadden de wa-mannen van bezoekers uitgezaagde koninginnekoppen afgenomen en
enkele jodinnen verwijderd. Ze zouden ook nog met gummistokken geslagen hebben en voor
de hal was in de lucht geschoten om het opdringend publiek op een afstand te houden.167

Seyss-Inquart hield in maart 1941 in het stampvolle concertgebouw van Amsterdam een
grote rede. Hierin schonk hij aandacht aan het zogenaamde jodenvraagstuk. 

‘Ik verklaar, dat mijn woord: ‘Wij willen het Nederlandsche Volk niet benauwen en
het onze overtuiging niet opdringen’ nog steeds geldt, maar dit geldt slechts voor het
Nederlandsche Volk. De joden worden door ons niet beschouwd als bestanddeel van
het Nederlandsche Volk. De joden zijn voor het nationaalsocialisme en het nationaal-
socialistische Duitsche Rijk de vijand. Van het ogenblik van hun emancipatie af was
hun streven erop gericht, de Volksche zedelijke waarden in het Duitsche Volk te
vernietigen en in plaats van een nationaal-bewuste en verantwoordelijke wereld-
beschouwing een internationaal nihilisme te stellen. Volledig duidelijk werd de
noodlottige beteekenis van het Jodendom voor het Duitsche Volk in de jaren van den
wereldoorlog. Zij waren het immers eigenlijk, die dien dolk slepen, wiens stoot in den
rug van de Duitsche legers toen den tegenstand der Duitschers brak. Van 1918 af
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wilden zij alle tradidioneele, volksche, maar ook zedelijke en religieuze geloofswaarden
in het Duitsche volk opheffen en ontbinden. De joden zijn voor ons geen Nederlanders,
zij zijn de vijanden, met wie wij noch tot een wapenstilstand, noch tot een vrede
kunnen komen. Dit geldt, indien u wilt, voor den tijd der bezetting. Verwacht van mij
geen verordeningen, die dit vaststelt, behalve regelingen van politioneelen aard. 
Wij zullen de joden raken, waar wij hen aantreffen en wie met hen meegaat, heeft de
gevolgen te dragen. De Führer heeft verklaard, dat de joden in Europa hun rol hebben
uitgespeeld en derhalve hebben zij hun rol uitgespeeld. Het eenige, waarover wij
kunnen praten, is de invoering van een dragelijken overgangs-toestand met hand-
having van het standpunt, dat de joden vijanden zijn, dus met inachtneming van alle
voorzichtigheid, die men tegenover vijanden te pas brengt. Wat evenwel den tijd
aangaat, dat Duitschland eens niet als bezettende mogendheid hier te zorgen heeft
voor handhaving van de orde en het openbare leven, dan zal het Nederlandsche Volk
voor de keus gesteld worden of het ’t kameraadschappelijke samengaan met het
Duitsche Volk ter wille van de joden op het spel wil zetten.’168

De rede van Seyss-Inquart werd in de dagbladen gepubliceerd, zodat voor velen duidelijk
moest zijn wat de Duitsers met de
joden van plan waren. In april 1941

werd de tekst van de bordjes ‘Joden

141

Naast de ingang van een café aan de Vierambachtsstraat is het
bordje ‘verboden voor joden’ duidelijk zichtbaar aangebracht.



niet gewenscht’ vervangen door ‘Voor Joden verboden’. Tegelijkertijd moest de politie op last
van de Duitsers een lijst samenstellen van straten en plantsoenen die voor joden verboden
dienden te worden. Roszbach had besloten dat inspecteur T.J. van der Kroft van de afdeling
Drankwet de lijst op moest maken, omdat zijn dienst tevens al belast was met de anti-joodse
maatregelen in de cafés. Hij wilde de toenmalige chef van de id, J. Breugem, juist buiten deze
kwestie houden, omdat hij veel te fel was in zijn optreden en Van der Kroft daarentegen juist
veel gematigder optrad. In het dossier van Roszbach werd onderstaande opgave van voor
joden verboden straten aangetroffen.

Centrum: Coolsingel, Goudsesingel, Schiedamsesingel, Witte de Withstraat, Van Vollenhove-
straat, Parklaan, Westplein, Kievitslaan, Westerlaan, Jongkindstraat, Wester-
singel, Binnenweg, Eendrachtsweg, West-Kruiskade, Statenweg, Bentincklaan en
Coolsestraat.

Noorden: Zwart Janstraat, Noordmolenstraat en Noordplein
Oosten: Kralingse Plaslaan
Zuiden: Beijerlandselaan, Groene Hilledijk en Groene Zoom
Westen: Nieuwe Binnenweg, 1wa Middellandstraat, 2e Middellandstraat, Vierambachts-

straat, Beukelsdijk, Heemraadssingel, Claes de Vrieselaan en Mathenesserlaan.169

In het eerder genoemde illegale pamflet werd opgeroepen de zaken waarin de joden niet
gewenst waren te mijden, want tegen dergelijke daden van terreur moest de Nederlander
stelling nemen. Deze oproep was van geheel andere aard dan de gebeurtenissen in Amster-
dam, waar het tot gewelddadige confrontaties tussen joden en de wa was gekomen. Door de
hoog opgelopen spanning brak daar de Februaristaking uit. Enkele dagen na de Februari-
staking schreef de hoofdcommissaris van Rotterdam een brief naar de pers en gelastte daarin
dat alle joden, die tengevolge van de gebeurtenissen in Amsterdam naar Rotterdam (Hoek
van Holland inbegrepen) waren gekomen, onverwijld naar Amsterdam terug moesten keren.
Indien zij aan dit bevel niet direct voldeden, zouden eventueel maatregelen tegen hen worden
genomen.170

Het eerste oorlogsjaar was voor het Rotterdamse politiekorps minder chaotisch verlopen
dan voor de korpsen van Amsterdam en Den Haag. In Den Haag had het leggen van bloemen
bij het paleis Noordeinde volgens de bezetter een demonstratief karakter had, zodat de
Haagse politie hiertegen had moeten optreden, waardoor het inzetten van de Duitse politie
voorkomen kon worden. In Rotterdam bleef het bij enkele kleine incidenten. De bezetter,
die niet gerekend had op deze steunbetuigingen, kwam direct met een aantal maatregelen 
en voerde de druk langzaam op. De Februaristaking van 1941 toonde des te meer aan dat de
onderdrukte bevolking niet zomaar overal mee akkoord ging. In Amsterdam trad tijdens
deze eerste staking zowel de Amsterdamse als de Duitse politie op. Vooral de laatste deed dat
op ongekend harde wijze. Ofschoon in Rotterdam de druk langzaam voelbaar geworden was,
hadden er nog geen ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij de politie op de proef gesteld
werd.
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hoofdstuk  4

de reorganisatie van mei 1941

[…] ‘Vergelijkenderwijze denk ik hierbij aan de herhaalde pogingen,
sedert 1850 ondernomen, om te geraken tot een reorganisatie der
Politie in Nederland. Immers de Nederlandse Politie vertoonde ten
opzichte van organisatievormen en bevoegdheden een schakeering,
welke nauwelijks in eenig ander land ter wereld te vinden was.
Indien desondanks de Nederlandse Politie behoorlijk functioneerde,
dan was dit aan de geringe uitgestrektheid van het land te danken,
welke het overzicht vermakkelijkte; verder aan de rustige toestanden
in het land en aan zijn welvaart, doch vooral aan het plichtsbesef en
de betrouwbaarheid der Nederlandsche ambtenaren.’ […]

(Gedeelte uit de rede van Hautmann P. Schönfelder van de Duitse
Ordnungspolizei, gehouden op 18 april 1941 in het gebouw Odeon)1



4.1 eerste stap in de richting van staatspolitie

In mei 1941 werden de slachtoffers van het jaar daarvoor veelal in stilte herdacht. Alleen in
het gebouw Odeon aan de Gouvernestraat herdachten nsb’ers en Rijksduitsers hun inter-
nering in de meidagen van ’40. Op 12 mei constateerde een surveillerende agent dat
onbekenden op de plaats van de voormalige Marinierskazerne aan het Oostplein een soort
grafheuvel hadden gemaakt, waarop zij bloemen hadden geplaatst en een briefje met de
tekst: ‘voor onze heldhaftige mariniers’. Op last van de agent werd de heuvel door puin-
ruimers verwijderd.2 Op diezelfde dag vond nog een incident plaats. Breugem, die kort
daarop met de leiding van de beruchte Groep 10 belast zou worden, meldde dat hij die avond
twaalf opgeschoten jongens en meisjes uit de zogenaamde ‘Engelenbak’ van de Capitol-
bioscoop aan de Nieuwe Binnenweg had laten verwijderen, omdat vandaaruit tijdens de
vertoning van het journaal (het deel dat betrekking had op de herdenking van gesneuvelde
Duitse soldaten) werd geroepen en gelachen.3

De herdenking van de slachtoffers van het bombardement op 14 mei leidde nergens tot
verstoring van de openbare orde, maar had wel enigszins een demonstratief karakter. Velen
hadden als teken van rouw de gordijnen van hun woningen gesloten.4

De noodzaak van een reorganisatie

Omdat de bezetter in 1940 een sterk verzuilde en niet goed functionerende politieorganisatie
had aangetroffen, was het Nederlandse politiebestel in hun ogen toe aan een grondige
reorganisatie. De Nederlandse regering had hierover voor de oorlog regelmatig gedebatteerd,
maar tot een definitief besluit was het nooit gekomen. Door de demobilisatie van de Neder-
landse krijgsmacht was het korps Politietroepen reeds ontbonden. Wat overbleef waren twee
korpsen die zich bezighielden met de gemeentepolitiezorg; de Gemeentepolitie en de
Gemeenteveldwacht en twee korpsen belast met Rijkspolitie; de Rijksveldwacht en de
Marechaussee. Als eerste maatregel werd op 1 maart 1941 het korps Rijksveldwacht
opgeheven, waarna het personeel overging naar de Marechaussee. Het opheffen van de
Gemeenteveldwacht volgde later. De Gemeenteveldwachters werden op 1 december 1942

over de Marechaussee en Gemeentepolitie verdeeld. In mei 1941 werd de eerste reorganisatie
van de Nederlandse politie in gang gezet.5

Voordat het eerste deel van de reorganisatie in mei 1941 gestalte kreeg, was er al heel wat
aan voorafgegaan. Allereerst moest op last van de Duitse autoriteiten verandering gebracht
worden in de leiding van de Nederlandse politie. Tenkink was samen met het hoofd van de
Afdeling Politie, mr. P. Meijjes, tot de conclusie gekomen dat een directeur-generaal van
Politie moest worden aangesteld. De keuze voor deze functie was gevallen op pg Van Thiel.
Volgens een nieuwe verordening moesten benoemingen van hoger politiepersoneel eerst
door de Duitse autoriteiten worden goedgekeurd. Het gesprek met Rauter, dat volgens
Tenkink op de meest prettige wijze had plaatsgevonden, liep anders dan hij verwacht had.
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Hoewel Van Thiel door de Duitsers als uitermate deskundig op politiegebied erkend werd,
hadden zij bezwaren tegen zijn aanstelling. Van Thiel was namelijk naast pg ook commissaris
van de bank Van Dam & Co en had daardoor joodse relaties. Dat laatste was voor de Duitsers
onacceptabel. Vervolgens vernam Tenkink dat de Duitse autoriteiten de benoeming wensten
van een inspecteur-generaal van de Nederlandse politie. Deze functionaris zou boven beide
rijkspolitiekorpsen staan en ook belast worden met een zeker toezicht op de Gemeentepolitie.6

Voor de functie van inspecteur-generaal vond Rauter de inspecteur van de Marechaussee,
A.W. de Koningh de meest geschikte persoon. De Koningh ging akkoord, waarna zijn
benoeming volgde.7 Eind 1940 werd met goedvinden van de Duitse autoriteiten de pg in Den
Haag, Brants, aangesteld als directeur-generaal van Politie.

In een brief aan Tenkink, van 28 oktober 1940, zette De Koningh zijn denkbeelden over
de reorganisatie van de Nederlandse politie uiteen. Deze reorganisatie zou volgens hem
moeten leiden tot een geleidelijke vorming van een algemene Staatspolitie (de Marechaussee
inbegrepen). Deze moest een bron zijn en blijven, waaruit de politie gevoed werd en waar de
grondslagen voor een gezonde tucht, een soldateske geest en een hoog ontwikkeld eergevoel
werden gelegd, naast een degelijke vooropleiding, waarop later kon worden voortgebouwd.8

De Koningh was al eerder bezig geweest met het uitwerken van een plan tot het brengen
van eenheid in de uniformering van de Gemeentepolitie. Daarnaast was hij van mening dat
er meer eenheid gebracht moest worden in de verschillende rangen bij de Gemeentepolitie.
Vooral op dat gebied kon gesproken worden van een chaos. Volgens hem zou het systeem van
de rangen in het leger bij de politie ingevoerd moeten worden, inclusief de groetplicht. Later
bleek dat veel van De Koninghs ideeën over de reorganisatie zouden worden overgenomen.9

De Duitsers hadden de hoofdcommissarissen al in een vroeg stadium bij de reorganisatie
betrokken. Op 10 oktober 1940 hield Regierungsrat dr. H. Müller-Scholtes tijdens een ver-
gadering van de pg’s een lezing. Naar aanleiding van deze lezing stuurde het departement
van Justitie een brief naar de pg’s in Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden met het verzoek
de hoofdcommissarissen van politie van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en
Groningen op te dragen een plan op te stellen tot reorganisatie van hun politie in de geest
van de lezing van Müller-Scholtes. De stedelijke politie moest tot Staatspolitie worden
omgebogen. De hoofdcommissarissen leverden hun plannen in bij hun pg, die deze op zijn
beurt naar het departement moest sturen. De oud-hoofdcommissaris van Den Haag, Van der
Mey, kreeg opdracht de plannen te vergelijken en in overleg met Müller-Scholtes werden ze
verwerkt tot een definitief plan. Het was volgens Müller-Scholtes niet de bedoeling, dat het
departement zich zou inlaten met de Verstaatlichung (= het onder staatstoezicht brengen van
de politie of een onderdeel daarvan FvR) van die onderdelen van de politie, die op het
arbeidsterrein van de inspecteur-generaal lagen.10

Het is onbekend of de hoofdcommissaris van Rotterdam een reorganisatieplan heeft
ingediend. Vast staat dat de bezetter niet tevreden was over de voortgang. In februari 1941

sprak Müller-Scholtes zijn teleurstelling uit, omdat van de Verstaatlichung van de politie nog
steeds niets terecht was gekomen. Tenkink kreeg te horen dat zijn collega van Binnenlandse
Zaken de reorganisatie van de Nederlandse politie van Justitie zou overnemen als dit
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departement hierin tekort bleef schieten. De eerste actie van Justitie volgde een maand later;
vorming van Staatspolitie in de vijf grootste steden. De hoofdcommissaris droeg in de nieuwe
opzet als enige de verantwoordelijkheid voor zijn korps. Alleen voor belangrijke maatregelen
moest hij eerst met de burgemeester overleggen. Het departement ontwikkelde een compleet
reorganisatieplan. Het werd door de Duitse autoriteiten van tafel geveegd en vervangen door
een eigen voorstel. Tenkink noemde de Duitse plannen ‘onacceptabel’. Ze zouden van
Nederland een politiestaat maken. Justitie en Binnenlandse Zaken benoemden wel een
commissie, die onder leiding van Brants advies moest uitbrengen over de reorganisatie.
In afwachting van de definitieve plannen stelde het departement van Binnenlandse Zaken
een circulaire op, waarin werd bepaald dat in de vijf grote gemeenten de bevorderingen
werden stopgezet. 

Net voor de uitvoering van de reorganisatie werd inspecteur-generaal De Koningh op
diens verzoek ontheven van zijn functie. Als reden gaf De Koningh aan dat hij reeds in
december 1940 voelde dat geleidelijk aan een zelfstandige uitoefening van zijn taak
onmogelijk werd gemaakt. De bezetter ging zich steeds meer hinderlijk bemoeien met
interne aangelegenheden en nam buiten De Koningh om contact op met de lagere instanties.
De luitenant-kolonel van de Marechaussee Croiset van Uchelen volgde De Koningh op. Eén
maand daarvoor had Tenkink wegens soortgelijke reden zijn functie neergelegd. Hij werd
tijdelijk opgevolgd door J.P. Hooykaas. In juli 1941 nam J.J. Schrieke de functie van hem over.11

Diezelfde maand zorgde Rauter ervoor dat één van zijn vertrouwelingen, de jonge ss’er
Broersen, op een belangrijke post kwam te zitten. Broersen werd benoemd tot ‘Gevolmachtigde
voor de Reorganisatie der Nederlandse Politie’ bij Justitie en, vanaf april 1942, ook bij
Binnenlandse Zaken. Met ingang van 1 december 1941 werd het Directoraat-generaal van
Politie (DGvP) onder leiding van Brants opgeheven. Zijn taak en bevoegdheid gingen over
op Broersen. Ook de inspecteur-generaal verdween enige tijd later geruisloos zonder dat er
officieel iets bekend werd gemaakt. Broersen had nu alle bevoegdheden.12

Op landelijk niveau vonden bij de politieautoriteiten verschillende mutaties plaats en
werden maatregelen genomen die moesten leiden tot een beter functionerend politieapparaat.
In Rotterdam verscheen op 5 mei 1941 een belangrijke dagorder, die de vorming van
Staatspolitie in de toekomst mogelijk moest maken.
Alle politieonderdelen en afdelingen werden ingedeeld in drie categorieën.

a: Ordepolitie, onderverdeeld in:

- commandeur met staf;
- drie districtscommandeurs met staven;
- negen afdelingen met afdelingscommandanten en kader;
- Verkeers- en Voerwezen (Motorbrigade, Verkeersbrigade, Speciale Diensten);
- Mobiele Brigade (algemene reserve en bijzondere opdrachten);
- Rivierpolitie.
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b: gecentraliseerde Justitiële Diensten (Recherche).

c: Administratieve diensten.13

Door deze onderverdeling ontstond er een strikte scheiding tussen de straatpolitie (Orde-
politie) en de Recherche (Justitiële Diensten). In het volgende artikel uit het Rotterdams
Nieuwsblad geeft Roszbach aan waarom de reorganisatie belangrijk is:

Niet langer slap en sloom

Een plan, waarover we zeker al wel veertig jaar in ons land aan het beraadslagen zijn
geweest, wordt nu werkelijkheid. En bovendien: de geest bij onze politie zal anders
moeten worden. De politie zal moeten worden gemilitariseerd. Dat slappe, sloome
gedoe moet er uit. Er zullen op militaire wijze wachten moeten worden overgenomen.
Men zal in onze stad binnenkort niet meer zien, dat een verkeersagent, die zijn collega
komt aflossen, eerst eens gemoedelijk zijn jas over een hekje hangt, een praatje begint
en dan zijn taak overneemt. Dat gemoedelijke, oude veldwachterachtige zal moeten
verdwijnen. De politie krijgt een heel andere taak. Zij krijgt veel meer bevoegdheden,
want er zullen nieuwe politiewetten komen, zoodat de politie onmiddellijk boeten
kan opleggen en innen, zoals in Duitschland. De politie zal beter op de hoogte
moeten zijn van de nooden onder het volk. Het moet worden zooals in Duitschland:
de politie zorgt niet alleen voor orde en tucht, maar het publiek moet ook een beroep
op de politie kunnen doen.14

In hetzelfde artikel wordt eveneens aandacht besteed aan de invoering van een nieuw politie-
uniform. Dat hierin verandering gebracht werd, was geen overbodige luxe. Agenten en
veldwachters van de verschillende dorpen en steden droegen allen een ander uniform,
hoofddeksel en uitmonstering. Vaak was dit een sluitpost op de begroting van een gemeente.
De bekende Rotterdamse ‘bobbyhelm’ verdween uit het stadsbeeld. Hiervoor in de plaats
kwam de platte pet, met op het staande gedeelte de zilveren leeuw en op de bol een ovale
metalen kokarde met daarin de kleuren rood, wit en blauw. Kleinere gemeenten hadden,
inplaats van de leeuw het gemeentewapen op de pet, met daarboven de metalen kokarde.
Organisatorisch gezien was het moeilijk om het gehele korps meteen te voorzien van een
nieuw uniform. Het materiaal werd geleidelijk aangevoerd.

Eén maand na de invoering van het nieuwe uniform bepaalde de secretaris-generaal van
Justitie dat uniformen die nog niet aan de voorschriften voldeden, alleen tussen 22.00 en
07.00 uur gedragen mochten worden. Gelijktijdig met de invoering van het nieuwe uniform
werden de kraagnummers afgeschaft. Buurtagent De Klerk schreef in zijn plakboek dat dit de
eerste goede daad van de ‘moffen’ was. Ongeregeldheden tussen leden van de wa en het
publiek waren hierbij van doorslaggevende aard geweest. Aan het kraagnummer kon een
ontevreden burger immers direct zien met welke agent hij te maken had, waarna hij een
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klacht kon indienen. Agenten, die in de ogen van de wa, niet goed hadden opgetreden,
konden aan de hand van het nummer later worden opgespoord en onder handen genomen
worden. Nadat de kraagnummers van de uniformen verdwenen waren, kreeg iedere
politieman, beneden de rang van officier, de beschikking over een blocnote. Op elk blaadje
was het dienstnummer en standplaats vermeld. Een velletje moest op verzoek afgegeven
worden aan degene tegen wie de politieman optrad. Op deze manier kon de geverbaliseerde
de politieman niet lastig vallen, terwijl hij toch een klacht kon indienen. Kort daarop werd
aan iedere politieman tevens een legitimatiebewijs uitgereikt. Op verzoek moest dit getoond
worden aan leden van het Duitse leger, Duitse politie of meerderen van de Nederlandse
politie en dus niet aan burgers.15

De bewapening van de Nederlandse politie moest geleidelijk aan eveneens centraal
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geregeld worden. Voor de bezetting was
elk korps autonoom in de keuze van
haar bewapening, waardoor de
verscheidenheid in vuurwapens groot
was. Er waren zelfs korpsen waar de
agenten alleen bewapend waren met een
sabel. Eind 1940 werd geïnventariseerd
hoe de bewapening van het Rotterdamse
korps er voor stond. De waarnemend
hoofdcommissaris en de commissarissen
waren bewapend met pistolen. Van het
inspecteurskorps (totaal 102) waren er 53

bewapend met pistool en gummistok en
49 met pistool, gummistok en sabel. Van
de brigadiers, majoors, agenten en
veldwachters waren er 851 bewapend
met pistool, sabel en gummistok, 447

met pistool en gummistok, 235 met
cilinderrevolver en gummistok. De
inspectrices en assistentes waren niet bewapend. In oktober 1941 ontvingen alle
politiekorpsen van Croiset van Uchelen bericht dat zij het teveel aan vuurwapens moesten
inleveren en daarvoor een schadevergoeding kregen, terwijl een tekort aan vuurwapens
eveneens opgegeven moest worden.16

Politiefunctionarissen maakten bij ongeregeldheden veelvuldig gebruik van hun
dienstwapens. Op 20 februari 1942 diende een beheerder van een pand aan de Putselaan een
schadevergoeding in omdat agenten een kogel door de ruit hadden geschoten, die vervolgens
in het plafond terechtgekomen was. Roszbach had de volgende aantekening op het formulier
aangebracht: ‘daar heb je alweer dat beroerde ‘in de lucht schieten’ kunnen die kerels zelf
betalen, ik heb al vaak genoeg gewaarschuwd.’  Enkele dagen later was het in diezelfde straat
weer raak. Inspecteur Ardon rapporteerde: ‘Er is door manschappen van de Mobiele Brigade
in de omgeving van de Putselaan geschoten (ca. twintig schoten), schade betaald ƒ 9,56.
Bedrag kan bij afdeling boekhouding gehaald worden. Nog een ander wil ook schade-
vergoeding, ook kogel door ruit.’17

4.2 ordepolitie

Door het samenvoegen van alle geüniformeerde onderdelen ontstond de Ordepolitie, een
naam die was afgeleid van de Ordnungspolizei (Orpo). Degene die met de leiding belast werd
kreeg de titel commandeur. Voor deze nieuwe functie stelde commissaris W. van den Berg
zich, op verzoek van Roszbach, beschikbaar. Eén week later bedankte hij al voor de eer,
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omdat Roszbach in die week diverse beslissingen had genomen waarmee hij zich niet kon
verenigen. Van den Berg noemde als voorbeeld het geval waarbij de bewoners van de
Spoorsingel en Walenburgerweg door Roszbach waren gestraft, omdat van een boekwinkel
van een nsb’er aan de Walenburgerweg een ruit was vernield. Daarnaast speelde de door
Roszbach verlangde samenwerking met de Duitse politiemajoor Werner een rol. Op 3 mei
1941 werd Van den Berg buiten dienst gesteld, maar kon daarna weer snel zijn dienst hervatten
aan het bureau Sandelingplein.18

Van den Berg werd opgevolgd door J.W.J. Moerman, die naast zijn functie als chef van de
Motorbrigade al enkele maanden als waarnemend commandeur optrad.19 Inspecteur J.A.
Kwast werd benoemd tot waarnemend commandeur, terwijl daarnaast nog drie districts-
commandanten van de Ordepolitie werden aangesteld. Roszbach had weinig vertrouwen in
Moerman. Daarom vroeg hij aan Broersen om de kapitein van de Marechaussee, Y. de Boer,
te benoemen tot commandeur van de Ordepolitie in Rotterdam. In zijn schrijven vermeldde
Roszbach dat De Boer nationaalsocialist was en met de nsb sympathiseerde. Dat De Boer een
krachtig en betrouwbaar man was, had Roszbach van de inspecteur van de Marechaussee,
overste A.P.H. Boellaard, vernomen. Volgens Roszbach voelde Moerman niet veel voor het
werk als commandeur, omdat hij dan ook belast zou zijn met het instrueren van het personeel
in de geest van de nieuwe tijd. Anderen voor dit werk geschikte personen bezat het
Rotterdamse politiekorps niet. Aanstelling van De Boer vond niet plaats, zodat Moerman
alsnog met de functie belast werd.20

Als commandeur had Moerman misschien wel een van de moeilijkste functies binnen
het Rotterdamse korps, want de onder zijn bevel staande geüniformeerde politie-
functionarissen werden door de bezetter voor de meest uiteenlopende werkzaamheden
gebruikt. (Bijlage 1) De middelen en manschappen die hij hiervoor ter beschikking had
waren echter onvoldoende. 

Haperende verkeersdiscipline

Herhaaldelijk bleek dat de verkeersdiscipline van de wielrijders in de steden zeer slecht was.
Daarom werd bepaald dat de Orpo gezamenlijk met de Nederlandse politie in alle grotere
steden van 18 tot 30 november 1940 een scherpe controle zou uitoefenen. Hiervoor werd uit
elk Duits bataljon een Verkehrsüberwachungskommando gevormd ter sterkte van 25 wacht-
meesters onder leiding van een officier. Aan de Verkehrsüberwachungskommandos moest een
gelijk aantal Nederlandse politiebeambten worden toegevoegd. Met de controle werden
alleen Duitse wachtmeesters belast, die werkzaam waren geweest bij de verkeerscontrole-
dienst of op de hoogte waren van de Duitse verkeersbepalingen, zodat ze de Nederlandse
politie een beeld konden geven van de werkwijze van de Orpo. De controle moest plaats-
vinden op de spitsuren, en wel van 8.30 tot 10.00 uur, van 12.30 tot 15.30 uur en van 17.00

tot 20.00 uur. Volgens het schrijven werden de Duitse politiebataljons 41, 42, 65, 67 en 93

hiervoor ingezet.21
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Deze vooraankondiging had
waarschijnlijk geholpen, want eind
augustus 1941 berichtte Roszbach aan
Rauter, dat tijdens verscherpte verkeerscontroles van 7 tot 13 augustus 660 processen-verbaal
waren opgemaakt wegens verkeersovertredingen, waarvan 635 tegen fietsers, vijftien tegen
automobilisten en tien tegen andere verkeersovertreders. In samenwerking met personeel
van de diverse afdelingen en diensten, waaronder de Motorbrigade en de Verkeersbrigade,
werd extra toezicht gehouden op het fietsverkeer.22 Controle op de wielrijders was echter
nog niet voldoende, want op last van Rauter moest met ingang van maart 1942 aan de
Nederlandse politie opdracht gegeven worden, om tot nader order verscherpt toezicht uit te
oefenen op het gebruik van personenauto’s. Dit diende te geschieden door middel van vaste
en mobiele controles. In het bijzonder moest vastgesteld worden welke personenauto’s voor
de bioscopen, schouwburgen, concertgebouwen, vergaderzalen, cafés, restaurants en op de
parkeerterreinen in de buurt van dergelijke lokaliteiten stonden. De Nederlandse politie was
alleen met het toezicht op voertuigen met een Nederlands nummerbord belast. De Orpo
controleerde de voertuigen met een Rijksduits nummerbord. Voor ieder gecontroleerd
voertuig moest een controlebewijs in de Duitse en Nederlandse taal ingevuld worden. Deze
bewijzen moesten dagelijks via de hogere Nederlandse instanties bij de BdO in Den Haag
worden ingeleverd. Volgens een bijgevoegde bekendmaking van de secretaris-generaal van
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het departement van Waterstaat moest het gebruik van personenauto’s zoveel mogelijk
geschieden ten algemene nutte en ten behoeve van gewichtige belangen, zodat verdere
beperkingen ingevoerd moesten worden. Personenauto’s mochten, zowel in de openbare
dienst als in het economisch leven en het overige verkeer, slechts gebruikt worden ter wille
van vitale belangen. Tijdsbesparing alleen rechtvaardigde het gebruik van een personenauto
niet. Dit gold in het bijzonder ook voor ritten over grote afstanden.23

Het niet mogen controleren en verbaliseren van motorvoertuigen met Duits kenteken
leverde soms problemen op. Dit ondervonden surveillerende agenten van de Motorbrigade
in maart 1942 op de Schiedamsesingel. Daar reed een auto van de Wehrmacht in verboden
richting en negeerde daarna het stopteken. Nadat het voertuig gevolgd was en op het
Marconiplein tot stilstand gedwongen was, eiste een ter plaatse verschenen SS-officier dat de
agenten proces-verbaal opmaakten. De officier kreeg echter te horen dat de Nederlandse
politie niet bevoegd was om tegen leden van de Wehrmacht proces-verbaal op te maken. Het
enige wat ze konden doen, was de gebeurtenis te rapporteren aan de Feldgendarmerie.24

Een belangrijke verkeersschakel tussen noord en zuid had de Maastunnel moeten zijn.
Hoewel de tunnel op 14 februari 1942 officieel geopend was, bleef hij voor het
burgerautoverkeer gesloten. Alleen voetgangers en wielrijders mochten gebruik maken van
de voor hen bestemde tunnel.25 In juni 1941 was al besloten dat bij het Maastunnelbedrijf één
chef-tunnelcontroleur en 35 tunnelwachters konden worden aangesteld. Tussen deze
tunnelwacht, Nederlandse politie en Duitse militairen ontstonden geregeld conflicten. Volgens
een rapport van de Mobiele Brigade maakten Duitse militairen in november en december 1941

regelmatig gebruik van de Maastunnel (verkeerstunnel). Dit was echter niet toegestaan. Als
controlerende agenten hier wat van zeiden, werden ze met vuurwapens bedreigd.26

Aanvankelijk was de Motorbrigade opgericht voor de verkeershandhaving en kon
daarnaast ingezet worden bij rellen en opstootjes. Tijdens de bezetting zou de taak door
verschillende oorzaken, zoals afname van het verkeersaanbod, aanzienlijk veranderen.
Volgens een opgave van 1 november 1941 kon het Rotterdamse politiekorps over het volgende
motormateriaal beschikken: 28 personenauto’s, twee overvalwagens, één vrachtwagen, één
bestelautomobiel, die tevens als arrestantenauto dienst deed, één arrestantenwagen, twee
motorrijwielen met zijspan en duo, 27 motorrijwielen met zijspan zonder duo en één
gaswagen. Het korps kreeg die maand 6457 liter benzine toegewezen. Voor reparaties was aan
het hoofdbureau een eigen werkplaats aanwezig, waar naast één agent als chef, zes
automonteurs, twee poetsers en twee hulppoetsers werkzaam waren. Het personeel van de
Motorbrigade zelf bestond uit vier brigadiers, vier majoors, zestig agenten en zes
burgerchauffeurs.27

Rivierpolitie

Tijdens de bezetting veranderde de voorheen bruisende Rotterdamse haven in een kil en saai
gebied. Zelfs in 1941, het jaar waarin nog de meeste schepen binnenliepen, was de totale
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scheepsinhoud nog geen tien procent van wat deze in 1938 geweest was. De belangrijkste
factor vormde de aanvoer van erts uit Scandinavië.28 Zonder begeleiding van de Duitse
marine durfde geen enkel schip de haven te verlaten, want daarbuiten loerden geallieerde
vliegtuigen, onderzeeërs en andere marineschepen op een weerloze prooi. Een onregelmatig
arriverend konvooi kon niet voorkomen dat de meeste kaden leeg bleven. Met sommige
delen van de haven, waar het door Duitse marineactiviteiten aanzienlijk drukker was, had de
Rivierpolitie niets te maken. Aan de oostzijde van de Waalhaven was een betonnen onder-
komen voor onderzeeërs gebouwd en in de Lek- en IJsselhaven lagen Duitse marineschepen.
De Duitsers hadden voor toezicht en organisatie eigen instellingen. Zo voerde de Hafenüber-
wachungsstelle het bevel over de gehele Rotterdamse haven.29

Bij de reorganisatie in 1941 was de Rivierpolitie onder de Ordepolitie geplaatst. Verder
veranderde er niet veel. De bezetter was echter niet tevreden, want volgens een rapport van
juli 1941 waren te veel verschillende politiediensten belast met het toezicht op het water.
Zowel het rijk (Marechaussee) als een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam en Amster-
dam, hadden op dit gebied een eigen dienst. De organisaties verschilden qua opbouw en
werkzaamheden nogal van elkaar, terwijl door gebrek aan personeel en materiaal in
bepaalde gebieden niet voldaan kon worden aan een geregeld toezicht op het water. Omdat
juist voor de bezetter veiligheid in de havens en op rivieren belangrijk was, moest er iets aan
gedaan worden.30

In verband met de reorganisatie van de politie te water moest de hoofdcommissaris op
verzoek van Broersen begin december 1941 opgeven hoeveel personeel bij de Rivierpolitie
diende en met wat voor materiaal daar gevaren werd. De pas benoemde chef van de Rivier-
politie, H. van Boxtel, schreef daarover een lijvig rapport. De vloot was sterk verouderd en
bestond uit twee stoomboten (31 en 25 jaar oud) en één grote motorboot (twaalf jaar oud).
Deze laatste was, in verband met de brandstof slurpende benzinemotor, ongeschikt voor
politiewerk. Van Boxtel wilde graag een geheel nieuwe vloot van acht schepen, te weten: vijf
grote en drie kleinere ruwolie motorboten. Het personeel bestond uit 85 man. Geadviseerd
werd om dat aantal uit te breiden tot 113 man, (drie inspecteurs, acht brigadiers, twaalf
majoors, tachtig agenten en tien man technisch personeel). Het bureau van de Rivierpolitie
aan de St. Jobsweg, gebouwd in 1934, voldeed goed, maar als dependance van het Gevangenis-
wezen was het daar drukker dan normaal.31 De tweede etage was tijdelijk in gebruik bij de
Havendienst. Alleen de werkplaats kon nog uitgebreid worden.32

Tijdens de reorganisatie van 1941 werd de organisatie van de politie te water eveneens
aangepast. Landelijk vond een verdeling plaats in vijf afdelingen, die gelijk waren aan de
ambtsgebieden van de pg’s. Het commando van het gewest Den Haag werd in Rotterdam
gevestigd. De door Van Boxtel genoemde Havendienst Rotterdam bleef belast met toezicht
op de verordeningen betreffende havenaangelegenheden. Onder toezicht van de Kriegsmarine
gaf deze dienst bijvoorbeeld verklaringen af aan personen, die bij de uitoefening van een
bedrijf een vaartuig nodig hadden.33
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Mobiele Brigade

Tijdens een vergadering van de pg’s van 27 juni 1940 deelde de voorzitter mee, dat het de
bedoeling was om in een kazerne bij Amsterdam, Den Haag en in de omgeving van Rotter-
dam, elk honderdzeventig man marechaussees onder te brengen, totaal dus ongeveer vijf-
honderd man. De marechaussees konden daar hun politieopleiding krijgen. Het was de
bedoeling om de Marechaussee bij ongeregeldheden zo gauw mogelijk bij de hand te
hebben.34

In de vergadering van 13 september 1940 werd nogmaals op het belang gewezen dat
rondom de grote steden ook een gebied aan de Marechaussee werd toegewezen, waarin dan
grote concentraties zouden worden gelegerd. Dat werd gezien als een krachtig middel tot
ordehandhaving in de grote steden, wanneer zich daar onverhoopt ongeregeldheden voor-
deden. Bovendien was het de wens van de Duitse autoriteiten, dat de Marechaussee zich
meer in de grote steden zou laten zien. Het was de bedoeling dat zogenaamde Hundertschaften
in de grote steden geplaatst zouden worden.35

Inspecteur-generaal De Koningh stelde op 3 oktober 1940 een nota op over de dienst van
de Marechaussee in de steden. In deze nota gaf hij aan dat diezelfde maand geleidelijk de
oprichting plaats zou vinden van de gesloten eskadrons van het Wapen in Amsterdam,
Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Maastricht,
Arnhem, Zwolle, Groningen en Apeldoorn (Milligen). Ter aanvulling van de opleiding en
oefening van deze gesloten eenheden, moesten in de standplaats patrouilles samengesteld
worden, die tevens tot doel hadden preventief bij te dragen tot orde en rust onder de
bevolking. Zij vertegenwoordigden de in die plaats aanwezige politiereserve, die hetzij daar,
hetzij elders elk ogenblik geroepen kon worden om de orde daadwerkelijk te helpen hand-
haven. Deze doelstelling bracht vanzelfsprekend mee, dat een nauw contact moest bestaan
tussen de Marechaussee-eenheden en de betrokken hoofden van de plaatselijke politie. 
Dit contact zou opgenomen en onderhouden worden door de divisiecommandanten. 
Daarbij moest zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen van de plaatselijke
politieautoriteiten ten aanzien van de aanpassing van de patrouilledienst aan de normale
veiligheidsmaatregelen. Het hoofd van de Gemeentepolitie moest in kennis gesteld worden
van de verrichtingen van de Marechaussee in zijn gemeente, zodra die verrichtingen de kring
zijner bevoegdheid hadden geraakt, zodat eerstgenoemde kon overwegen om de verdere
behandeling van een zaak over te nemen.36 De samenstelling van Marechaussee-eenheden
vond niet plaats, omdat Rauter begin oktober 1941 plannen gelanceerd had voor de oprichting
van gesloten eenheden.37 In de tussentijd was Rotterdam al begonnen met het formeren van
een Mobiele Brigade. 

Begin maart 1941 werd in een nota aan het korps medegedeeld dat er binnen zeer
afzienbare tijd aan het hoofdbureau een Mobiele Brigade geformeerd zou worden. Deze
brigade werd onderdeel van de geüniformeerde dienst. Zij zou worden belast met orde-
handhaving in de ruimste zin en kon bij bijzonderheden worden ingezet. De Mobiele
Brigade zou op militaire leest geschoeid worden. Om bij de Mobiele Brigade dienst te gaan
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doen, kon vroegere militaire dienst een aanbeveling zijn, doch die was niet vereist. De
maximum leeftijd bedroeg 35 jaar. Het is niet vreemd dat naar aanleiding van deze
organisatie en taakomschrijving veel van de gedemobiliseerde beroepsmilitairen, na hun
politieopleiding, bij de Mobiele Brigade werden geplaatst.38

Op 17 april 1941 werd de Mobiele Brigade officieel opgericht. De sterkte bestond uit drie
officieren, zes adjudant-onderofficieren en opperwachtmeesters, achttien wachtmeesters en
144 manschappen. In maart 1943 was de sterkte gegroeid tot: twee kapiteins, zes luitenants,
twee onderluitenants, zes hoofdwachtmeesters, 256 (opper)wachtmeesters.39

De Mobiele Brigade was bedoeld om op te kunnen treden als ‘geschlossene Einheit’, die bij
calamiteiten of ongeregeldheden in groot verband zou worden ingezet. Deze opzet mislukte
enigszins, omdat in verband met het grote tekort aan personeel de Mobiele Brigade een
reserve instituut werd, waaruit steeds personeel en kader werd geput om aan de verlangde
opdrachten te voldoen. Zij zou dit blijven doen totdat de in Schalkhaar opgeleide
politiebataljons in Rotterdam zouden arriveren. Door omstandigheden werd de komst van
deze bataljons steeds uitgesteld. Pas in februari 1944 werd de 1e Politie Compagnie Rotterdam
opgericht. Tot die tijd bleef de Mobiele Brigade in functie. 

Aanvankelijk werd door het personeel van de Mobiele Brigade, na overleg met de
generale inspectie van de Nederlandse politie, gedurende enige middagen per week volgens
het infanterie- exercitiereglement geëxerceerd. Later werd dit teruggebracht tot ongeveer
vier uur per week. Door de inschakeling van de Mobiele Brigade in de praktische politie-
dienst, tengevolge van tekorten aan personeel, was inkrimping van de oefentijd nood-
zakelijk. In november 1941 werd door het kader van de Mobiele Brigade begonnen met het
eerste militaire onderricht aan al het personeel van de Ordepolitie. De bedoeling was dat
iedere geüniformeerde politieman gedurende zes dagen instructie zou krijgen, doch door
bijzondere omstandigheden (extra maatregelen tegen plundering enz.) moest dit onderricht
in januari 1942 weer stoppen.40

Vanaf maart 1942 werden in verband met vele diefstallen op handelsterreinen, spoorweg-
emplacementen en na bominslagen uit de Mobiele Brigade piketdiensten gevormd. Deze
werden ondergebracht in het gebouw aan de Westersingel, waar voorheen het korps
Politietroepen gelegerd was.41

Voor het kader van de Mobiele Brigade werden nieuwe, nog niet bij de Rotterdamse
politie bestaande rangen gecreëerd, zoals sectiecommandant en groepscommandant. In
opdracht van de hoofdcommissaris werden voor het kader vanuit het korps geschikte
personen geselecteerd. Meestal waren zij afkomstig van de voormalige Karabijnbrigade. 
De Haagse politie kende eveneens een Mobiele Brigade. Daar was de Stormbrigade
(Karabijnbrigade) omgedoopt tot Uitrukdienst. De politieke gezindheid van deze dienst was
echter anders dan die van de Mobiele Brigade, want in 1942 bestond de Uitrukdienst uit 93

man, waarvan er 43 lid waren van het nationaalsocialistische Rechtsfront.42

De werkzaamheden van de Mobiele Brigade waren, net zoals van de Haagse Uitruk-
dienst, zeer verschillend van aard. De dag- en nachtrapporten laten zien dat de agenten van
de Mobiele Brigade voor de meest uiteenlopende werkzaamheden werden ingezet en daarbij
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steeds meer opdrachten van de bezetter moesten uitvoeren. In bijlage 1 is een selectie uit de
dag- en nachtrapporten opgenomen, waaruit blijkt met welke werkzaamheden de Mobiele
Brigade in 1943 onder andere belast werd. Patrouilles werden dag en nacht naar steeds
wisselende wijken gestuurd voor controles van de noodwinkels, persoonsbewijzen, verkeer
en lichtuitstralingen. 

4.3. recherche gecentraliseerd 

Voor de Justitiële Diensten (Recherche) was de reorganisatie veel ingrijpender dan voor de
Ordepolitie. De Recherche kon na de meidagen van ’40 in eerste instantie doorgaan met de
normale dagelijkse bezigheden. Nadat echter de nsb’ers zich op straat begonnen te roeren,
werd de druk voelbaar. De Recherche moest vanaf dat moment zaken gaan behandelen van
belediging (uitschelden voor landverrader), het demonstratief vernielen of besmeuren van
partijbladen en het belemmeren van de Winterhulpcollectes. Hierbij kwam nog dat de
Duitse politie-instanties zich met deze recherchezaken begonnen te bemoeien, omdat de
‘slachtoffers’ zich tot hen gewend hadden met de klacht dat de Recherche in hun zaak niet
adequaat was opgetreden.43 In september 1940 hadden reeds besprekingen plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van het DGvP en de Duitse verbindingsofficier, dr. H. Maly, over
hervorming van de Nederlandse Recherche. De Recherche (Kriminalpolizei kortweg Kripo)
van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Den Haag zou Verstaatlicht
worden. De vijf eerste werden Kripostelle, de laatste Kripoleitstelle. De Kripostelle zouden elk een
rayon toegewezen krijgen (Groningen de noordelijke provincies, Utrecht het midden en
oosten van het land, Amsterdam ongeveer Noord-Holland, Rotterdam ongeveer Zuid-
Holland en Eindhoven de zuidelijke provincies), waarin zij in recherchezaken leiding en
hulp gaven en toezicht uitoefenden op de verrichtingen van de politie ter plaatse op
recherchegebied.44

Bij de reorganisatie van 1941 werden de plannen van Maly nog niet uitgevoerd. 
Het verdiende namelijk aanbeveling voor deze hervorming een behoorlijke tijd uit te trek-
ken, omdat overhaaste beslissingen de zaak zou bederven en ook de leidende figuren voor
een deel nog gevormd moesten worden. De hervorming van de Recherche zou daarom pas
tijdens de reorganisatie van 1943 gestalte krijgen.

Toch ging er bij de Rotterdamse Recherche in 1941 het een en ander veranderen. 
De afzonderlijk in de afdelingen opererende Justitiële Diensten werden gecentraliseerd 
en ondergebracht in het hoofdbureau. Bij deze gecentraliseerde dienst waren tevens de
Herkenningsdienst en Statistiek, de Technische Opsporingsdienst en de id ingedeeld. 
Het personeel van de Recherche, bestaande uit 33 (hoofd)inspecteurs (waaronder vijf
vrouwelijke) en 147 rechercheurs (waaronder één vrouwelijke assistente) werd verdeeld 
over de onderstaande gespecialiseerde groepen.
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- Groep i : economische delicten (valsemunterij, distributievervalsing, opiumwet, 
geneeskundige misdrijven, smokkel);

- Groep ii : diefstal, inbraken, stroperij en afpersing;
- Groep iii: misdrijven tegen het leven (moord en doodslag); 
- Groep iv: valsheid in geschrifte, bedrog en verduistering;
- Groep v : zedenzaken, misdrijven door kinderen en alle soorten sociale zaken 

betreffende kinderen.

Iedere groep stond onder leiding van een commissaris.45 Commissaris J.C. de Jong, onder
wiens bevel groep I ressorteerde, trad tevens op als hoofd van de gehele gecentraliseerde
dienst. Bovendien had hij nog de beschikking over een ‘vrije’ groep rechercheurs. Deze groep
bestond oorspronkelijk uit veertig rechercheurs, doch was in 1942 door vacatures
ingekrompen tot 21 man. De vrije ploeg stond los van de gespecialiseerde recherchegroepen.
Zij vielen in wanneer er bij een bepaalde groep teveel werk was en waren onder andere
speciaal belast met het volgen van misdadigers, rijwieldiefstallen, postdiefstallen en
hotelcontroles. Bij deze vrije groep waren ook rechercheurs ingedeeld die gespecialiseerd
waren in bepaalde misdrijven.46

Centralisatie voldoet niet 

Centralisatie en specialisatie betekende voor menig doorgewinterde rechercheur een flinke
stap terug. In de groep waar hij geplaatst was, mocht hij zich alleen bemoeien met de zaken
waarmee deze groep belast was. Volgens ervaren rechercheurs werd de Recherche hierdoor
een postkantoor, waar men aan een bepaald loketje alleen bepaalde zegels kon kopen.

Om de ongemakken, die voor de burgers aan de centralisatie verbonden waren, te
verminderen, werden aan acht politiebureaus twee rechercheurs geplaatst, die fungeerden als
eerste opvang. Ze namen een voorlopige aangifte op en verwezen de burgers naar de
desbetreffende groep in het hoofdbureau. Kleine recherchezaken konden ze zelfstandig
behandelen. Al na één maand bleek dat de centralisatie door verschillende oorzaken geen
succes was. Allereerst was er gebrek aan voldoende deskundig personeel. Het was de
gewoonte geworden om degenen die bij de geüniformeerde politie om de een of andere
reden niet gewenst waren, bij de Recherche te plaatsten. Deze regel is tijdens de gehele
bezetting toegepast. De ter beschikking gestelde dienstlokalen in het hoofdbureau voldeden
niet aan de eisen. Ze waren te gering in aantal en lagen meestal ongunstig. Daarnaast steeg
het aantal te behandelen zaken voortdurend en ging de preventieve surveillance door
personeelsgebrek verloren. Spoedig bleek dat totale centralisatie niet gehandhaafd kon
blijven. De meeste problemen deden zich voor aan de linker Maasoever. Wegens gebrek aan
voertuigen konden aangehouden verdachten niet snel genoeg bij de centrale aan het
hoofdbureau worden voorgeleid. Hierdoor ging veel kostbare tijd verloren. Op 5 juni 1941,
één maand na de centralisatie, werd aan het bureau Sandelingplein weer een afzonderlijke
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Tabel 4.1 toont vooral aan dat het aantal processen-verbaal t.z.v. distributiemisdrijven en vermogensdelicten tussen
1939 en 1943 was toegenomen.48

Tabel 4.2: hoe Rotterdam er in 1942 voorstond, met betrekking tot het aantal gepleegde strafbare feiten, valt op te
maken uit het jaarverslag van de Recherchecentrale.49



rechercheafdeling geplaatst. De bezetting bestond uit twee inspecteurs, twaalf rechercheurs
en één schrijver. Van de rechercheurs waren er twee gedetacheerd aan het bureau Charlois.
Nagenoeg alle op de linker Maasoever gepleegde misdrijven werden door de recherche-
afdeling van het Sandelingplein behandeld. Alleen moorden en andere zware misdrijven
gingen over naar de groep aan het hoofdbureau. Tegelijkertijd werd de sinds de reorganisatie
ingevoerde en weinig geliefkoosde naam van de gecentraliseerde diensten; ‘Kriminele Dienst’
gewijzigd in die van ‘Justitiedienst’. Omdat het gebrek aan vervoermiddelen toenam, werd
eind februari 1942 besloten aan het bureau Oostervantstraat eveneens een aparte recherche-
afdeling te vestigen. De sterkte was nagenoeg gelijk aan die van de rechercheafdeling aan het
Sandelingplein. De bevoegdheden waren daarentegen verschillend. Alleen diefstallen en
aanverwante feiten behoorden tot het takenpakket van de rechercheafdeling Ooster-
vantstraat. Alle andere misdrijven werden door de Recherche aan het hoofdbureau
behandeld.47

Bij de bestrijding van de criminaliteit was de invoering van de identificatieplicht begin
september 1940 een belangrijk hulpmiddel. Alle Nederlanders vanaf vijftien jaar kregen eerst
een voorlopig persoonsbewijs uitgereikt. Hiervoor kon de distributiestamkaart gebruikt
worden. Aan de stamkaart moest dan wel een pasfoto gehecht worden, terwijl het geheel
daarna door ambtenaren van de gemeentelijke bevolkingsregisters van een stempel voorzien
moest worden.50 Men was vanaf dat moment verplicht een legitimatiebewijs bij zich te
dragen en op aanvraag te tonen. De identiteitsbewijzen voor het politiepersoneel konden op
een bepaalde dag op het hoofdbureau bij de Recherche worden opgehaald. Trouwboekje,
stamkaarten en pasfoto moesten meegenomen worden. De burgers van Rotterdam moesten
het identiteitsbewijs ophalen bij het Feyenoordstadion of de Gedempte Binnenrotte, in
speciaal daarvoor neergezette hulpgebouwtjes. Ter vervanging van het fraudegevoelige
identiteitsbewijs werd het persoonsbewijs ontworpen. Hoewel het Besluit Persoonsbewijzen
met ingang van 1 oktober 1941 in werking zou treden, werd half mei 1941 begonnen met de
uitreiking.51 In Rotterdam werd op 19 mei 1941 begonnen met de uitreiking van de
definitieve persoonsbewijzen. Bewoners van de rechter Maasoever konden terecht in het
speciaal daarvoor gebouwde lokaal op het Bulgersteynplein.52

Volgens een brief van de Rijksrecherchecentrale kon aan rechercheurs vanaf september
1941 een tweede persoonsbewijs verstrekt worden. Het was gebleken dat het bezit van een
persoonsbewijs in zijn oorspronkelijke vorm voor rechercheambtenaren een hinderpaal kon
opleveren bij opsporingshandelingen bijvoorbeeld bij het logeren in een hotel, het fungeren
als koper van gestolen goed, verdovende middelen en in het algemeen geval waarin het van
belang was dat betrokkenen, ook indien zij inzage van het persoonsbewijs vroegen, niet
mochten weten dat zij met een rechercheambtenaar te doen hadden. Na overleg tussen de
departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie was overeengekomen dat aan daarvoor
in aanmerking komende rechercheambtenaren naast het normale persoonsbewijs een per-
soonsbewijs kon worden verstrekt, waarop het beroep oningevuld werd gelaten. Het betrof
een uiterst geheime zaak. De ambtenaren aan wie een tweede persoonsbewijs werd uitgereikt
moesten dit zeer geheim houden en mochten er dus niet met collega’s of chefs, aan wie niet
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zo’n bewijs was uitgereikt, over spreken. Voor Rotterdam kwamen tien rechercheurs in
aanmerking voor zo’n tweede persoonsbewijs.53

Met ingang van 1 januari 1942 moest iedereen in het bezit zijn van een persoonsbewijs. 
In het begin richtten de controles zich vooral op het bij zich hebben en kunnen tonen van
een persoonsbewijs, maar naar mate er steeds meer vervalste persoonsbewijzen in omloop
kwamen, werden de controles strenger. Het aantal zogenaamde vermissingen en ontvreem-
dingen van persoonsbewijzen had volgens Broersen begin november 1942 onrustbarende
vormen aangenomen. In de pers was daarop al gewezen. Het vermoeden was gewettigd, dat
een deel van de verdwenen persoonsbewijzen in verkeerde handen kwam en als falsificaties
hun weg vonden naar gegadigden, die er belang bij hadden hun identiteit te verbergen. 
Er werd, ook in de pers, beweerd dat voor dergelijke persoonsbewijzen zeer hoge bedragen
werden geboden en betaald. Het behoefde geen betoog, aldus Broersen, dat het in het belang
van het instituut der identiteitsbewijzen, de Nederlandse politie en Duitse autoriteiten, het
falsificeren van persoonsbewijzen krachtdadig moest worden tegengegaan. In zijn circulaire
van 12 juli 1942 droeg Broersen in het geheim op dat bij verscherpte controle op persoons-
bewijzen niet alleen aandacht werd besteed aan het bij zich hebben van een persoonsbewijs
op zichzelf, maar ook aan de opsporing van mogelijke vervalsingen. Op 1 oktober 1942 was
een register van vermiste en ontvreemde persoonsbewijzen verschenen, dat zoveel mogelijk
aan alle daarvoor in aanmerking komende politieambtenaren moest worden verstrekt.
Verder verzocht Broersen om minstens éénmaal per week een dag aan te wijzen, waarop door
geschikt geacht personeel controle op persoonsbewijzen - in het bijzonder op vervalsingen -
werd uitgeoefend. Deze controle diende zich ook uit te strekken tot personen in hotels,
logementen, woonwagens en woonschepen. Op woensdag 4 november 1942 werd een avond-
controle gehouden op persoonsbewijzen en verboden vervoer. Hierbij werden negentig
personen aangehouden zonder persoonsbewijs, waarvan er drie overgedragen werden aan de
Sipo. Daarnaast werden nog twintig personen aangehouden wegens verboden vervoer van
levensmiddelen en textiel. Deze ‘razzia’s’ vonden in de hele stad plaats, in het openbaar
vervoer, bij stations en gewoon op straat en ze werden hierna nog regelmatig herhaald.54

Oorspronkelijk was Groep iv, naast oplichting- en verduisteringsdelicten, belast met de
onderzoeken betreffende vervalste en vermiste persoonsbewijzen. In 1943 werden de zaken
aangaande de persoonsbewijzen overgedragen aan de afdeling Herkenningsdienst.55 In dat
jaar werd 6456 keer aangifte gedaan van vermiste persoonsbewijzen.56 Vanwege dit hoge
aantal werden de werkzaamheden die met de aangiften te maken hadden door een aparte
onderafdeling verricht.57

Bij de bestrijding van de criminaliteit namen economische delicten een steeds belang-
rijkere plaats in. Met de opsporing van deze delicten bleef Groep i (Economische Recherche)
ook na de reorganisatie van 1941 belast.
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Schaarste zorgt voor problemen

Door het schaars worden van steeds meer goederen stegen de prijzen, waardoor niet iedereen
meer in staat was deze goederen aan te schaffen. Met de invoering van het distributiesysteem
werd dit grotendeels voorkomen. Het gevolg hiervan was dat men buiten het systeem om
goederen voor woekerprijzen probeerde te verkopen, de zogenaamde zwarte handel. Net als
de andere recherchegroepen was Groep i gedeeltelijk gedecentraliseerd, waardoor aan het
Sandelingplein een aantal rechercheurs van deze groep geplaatst was. Het werk bestond
onder andere uit controle op clandestiene slachtingen, winkelstraat- en marktcontroles,
controle op verkopen-, achterhouden-, en in pand geven van distributiebescheiden, onder-
zoek naar niet ingeleverde radio’s, smokkel en assistentie verlenen aan ambtenaren van de
Crisis Controledienst (ccd). Daarnaast moesten de rechercheurs veel anonieme schriftelijke
tips over zwarte handel natrekken en voldoen aan opdrachten en verzoeken van de Sipo.58

Eind januari 1941 ontvingen alle hoofden van de plaatselijke politie van de pg in het
ressort Den Haag een geheim bericht betreffende ‘controle op frauduleus vlees’. De pg had
van de chef van het Centraal Distributiekantoor een mededeling ontvangen dat op 28, 29 en
30 januari 1941 over het gehele land een algemene controle zou worden gehouden op
frauduleus vlees. In verband hiermee werd de politie verzocht om op genoemde dagen de
nodige hulp en bijstand te verlenen aan de
districts- en rayon-hoofden van het Centraal
Distributiekantoor, terwijl de politie tevens
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verzocht werd gedurende de controledagen zelf eveneens de controle op frauduleus vlees te
verscherpen.59

Het bestrijden van economische delicten werd steeds belangrijker, omdat het aanbod van
de meeste goederen sterk terugliep. Volgens de autoriteiten moest de politie niet wachten op
klachten van het publiek of opdrachten van andere instanties alvorens zij optrad, doch zij
moest op eigen initiatief ingrijpen. Daartoe kreeg elk korps opdracht begin augustus 1942 een
‘economische afdeling’ te vormen. Als leider van die afdeling diende een bekwame en
doortastende meerdere uit het hoger of lager kader te worden aangewezen, die tot zelfstandig
handelen in staat was en zich ervoor verantwoordelijk voelde, dat ook de minder bedeelden
onder de bevolking zich het nodige voor het levensonderhoud konden verschaffen. 
Ook het overige personeel van deze afdeling diende te bestaan uit goed geschoolde politie-
ambtenaren, die doordrongen waren van het grote belang van hun taak.60

De economische afdeling van het Rotterdamse korps diende minimaal te bestaan uit drie
meerderen uit de officiersrangen, zes man van het lager kader en 32 manschappen.
Aangenomen werd, dat ongeveer de helft van het personeel van deze economische afdeling
nodig zou zijn voor de handhaving van de distributievoorschriften en de andere helft voor
het opsporen van overtredingen van de prijsvoorschriften. Het instellen van een speciale
economische afdeling onthief uiteraard het overige personeel van het korps niet van zijn
verplichtingen op dit gebied. Aan de hoofdcommissaris werd nog medegedeeld dat de
bestrijding van economische delicten de bijzondere aandacht van de Duitse autoriteiten had
en dat Rauter, naast de korpschef, de leider van de economische afdeling voor het succes
verantwoordelijk stelde. De leider van de economische afdeling had in het bijzonder ook te
zorgen voor een goede samenwerking met de pers en snelle behandeling van zaken, zodat de
bestraffing van het delict zoveel mogelijk op de voet gevolgd kon worden.

Voor 19 september 1942 verwachtte men van de hoofdcommissaris een opgave van de
samenstelling van een economische afdeling in Rotterdam. De hoofdcommissaris antwoordde
per omgaande dat er in Rotterdam reeds een economische afdeling bestond, onder de naam
Groep i. In archiefstukken wordt Groep i ook aangeduid als Centrale Justitiële Dienst (Crisis-
dienst) en afdeling Distributie en Prijsbeheersing. J.C. de Jong had de leiding over de
afdeling.61

Regelmatig werden ambtenaren van andere diensten bij de politie gedetacheerd. Op last
van de Gevolmachtigde voor de Prijzen moesten met ingang van 1 juli 1942 af en toe één dag
of langer één of meer warendeskundigen gedetacheerd worden bij de economische afdeling.
Zij moesten samenwerken met een politieambtenaar in burger.62

Korte tijd waren ook enkele douaniers bij de economische afdeling van de Rotterdamse
politie gedetacheerd. Uit een rapport van Roszbach aan de burgemeester bleek dat hij niet erg
tevreden was over de prestaties van deze douaniers. Gebleken was dat ze met tegenzin het
hun toegewezen werk verrichtten en dat zij in het algemeen voor politieoptreden zeer weinig
animo toonden. Volgens Roszbach begrepen de douaniers blijkbaar niet, welke sociale taak
zij tegenover de gemeenschap te vervullen hadden, zodat er van krachtig ingrijpen geen
sprake was. Hij vermoedde dat de Rijksbelastingdienst dan ook zeer zeker niet de meest
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actieve mensen had uitgezocht. De inspecteurs, belast met het toezicht, constateerden dat
nsb-hulpagenten, ondanks de door hun genoten zeer korte opleiding in Apeldoorn, veel
actiever waren en veel meer interesse hadden in het hun toegewezen werk. Blijkbaar beseften
deze wel het sociaal belang. Roszbach verzocht de burgemeester of deze wilde meewerken om
de douaniers te vervangen door een gelijk aantal nsb’ers.63

De nsb-hulpagenten waren in de loop van februari 1942 op last van Roszbach
aangenomen. Deze groep, die uit veertien man bestond, werd bij Groep I geplaatst, omdat ‘de
eigen mensen te slap waren en om de zaken daar eens een beetje beter aan te pakken,’ zoals
Roszbach beweerde. Volgens J.C. de Jong pakten ze de zaken ook daadwerkelijk heel anders
aan. Ze stalen van alle inbeslaggenomen goederen dat het een lust was. De leider van de
‘bende’ had De Jong het eerst weggewerkt, omdat hij totaal onbruikbaar was. Tenslotte lukte
het om tegen anderen zoveel bewijs te vergaren, dat zij eind november 1942 wegens gepleegde
ambtsmisdrijven ontslagen konden worden. Vijf van hen werden zelfs ingesloten en
veroordeeld.64 Een van de eerste pogingen om meer nationaalsocialisten het korps binnen te
krijgen was hierdoor mislukt.

Agenten waren niet alleen belast met de opsporing van misdrijven betreffende frauduleus
slachten, prijsopdrijving en zwarte handel, maar hadden zelf ook in toenemende mate last
van het gebrek aan voedsel. Meteen met de invoering van het distributiesysteem was de
overheid begonnen met het aanleggen van voorraden. Vooral goederen die in ons land zelf
geteeld werden, zoals graan en aardappelen, waren in het begin van de bezetting nog
voldoende verkrijgbaar. Ten gevolge van de stagnerende import waren thee en koffie een van
de eerste goederen, die tijdens de bezetting alleen nog maar met distributiebonnen
verkrijgbaar waren. Om het personeel in overheidsdienst gunstig te stemmen werd besloten
hen extra koffie, thee en suiker toe te wijzen. Zij moesten dan wel in de continudienst
werkzaam zijn. Aan de meeste Rotterdamse bureaus werd de extra toewijzing persoonlijk aan
het politiepersoneel uitgedeeld. Bij het hoofdbureau gebeurde dit niet, daar werd het aan de
kantine verstrekt. Enkele personeelsleden maakten bezwaar en schreven een brief naar de
directeur van de Distributiedienst in Den Haag. In de brief gaven ze aan dat bedoeld
personeel nagenoeg niet in de gelegenheid was van de kantine gebruik te maken, aangezien
deze kantine op de derde etage was gelegen en de eetgelegenheid van bedoeld personeel op
de begane grond lag, terwijl het brood niet in de kantine genuttigd mocht worden. Daarnaast
was de kantine slechts van 10.00 tot 16.00 uur geopend, zodat het personeel van 16.00 tot
23.00 uur niet in de gelegenheid was van deze kantine gebruik te maken, waardoor er geen
koffie, thee en suiker was. Gedurende de nachtdienst werd voor circa dertig man een half
pond koffie verstrekt. Daarbij kwam nog dat ’s nachts tien á vijftien man van de Orpo hun
brood aan het hoofdbureau kwamen nuttigen, zodat ook aan deze mensen koffie verstrekt
moest worden. Met de brief wilden de agenten bereiken dat de voor hen bedoelde koffie en
thee persoonlijk aan hen werd toegewezen.65 Zoveel ophef over een extra kopje koffie of
thee lijkt overdreven, maar in het licht van die tijd was het een welkome aanvulling op het
snel slinkende dagelijkse rantsoen.

Een andere manier om degenen die de orde en rust moesten handhaven aan de kant van
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de bezetter te krijgen was het verstrekken van bonloze voeding. Met ingang van dinsdag 27

januari 1942 werd op last van de burgemeester een begin gemaakt met de verstrekking van
warme voeding aan het Rotterdamse politiepersoneel. Deze voeding werd verstrekt door het
Rijksbureau voor Voedselvoorziening, gevestigd aan de Willemskade. Per liter werd hiervoor
ƒ 0,20 in rekening gebracht. Dagelijks werd per persoon maximaal drievierde liter verstrekt.
Voor een dergelijke portie werd door het lager personeel een bedrag van ƒ 0,05 betaald en
door het hoger personeel van ƒ 0,15. Deze voeding was uitsluitend bedoeld voor het
personeel van de buitendienst. Later kwam ook het overige personeel in aanmerking voor
deze bonloze voeding. Soms probeerde een agent extra te verdienen aan deze bijvoeding.
Eind juli 1942 werd agent G. gestraft met twee dagen schorsing, inhouding van zes vrije dagen
en overplaatsing van het bureau Bergsingel naar de Boezemsingel. G. was op eigen verzoek
als portier bij de uitdeling van bijvoeding aan collega’s geplaatst en had daar tenminste
gedurende drie dagen de soep met water verdund, terwijl hij de verhoogde opbrengst ten
eigen bate had aangewend.66 Tevens bleek uit een door inspecteur H. Knape op 14 september
1942 opgemaakt rapport, naar aanleiding van talloze mondelinge en schriftelijke klachten,
dat er nogal wat haperde aan de verstrekking van het voedsel. In het begin bestonden de
maaltijden uit gestampte aardappelen met een of andere soort groente, met kapucijners of uit
krachtige erwten- of bonensoep, alles met wat vlees en vet er door gewerkt, maar al snel ging
de kwaliteit en kwantiteit achteruit. Meerdere malen werd geklaagd over allerlei voor-
werpen, zoals haren, vellen en koeienogen, die in het voedsel werden aangetroffen. Volgens
geruchten zou aan verschillende bedrijven ander voedsel worden verstrekt dan de ‘ambtenaren-
soep’, die de politie ontving. Bijvoorbeeld het gasbedrijf, elektriciteitsbedrijf, de Havendienst
en de ret kregen bonloos voedsel, bestaande uit minstens tweemaal per week stamppot
en/of erwten- en bonensoep. Knape vroeg zich af, waarom bovengenoemde bedrijven wel
bijvoeding met behoorlijk voedingsgehalte kregen en de politie niet. Het motief, dat extra
rantsoenbonnen aan het actief dienend personeel werd verstrekt, kon toch zeker niet gelden
voor de administratieve krachten, die daar geheel buiten vielen, doch die voorheen geruime
tijd ook geen bijvoeding mochten ontvangen. Bovendien was de extra rantsoenering
verdisconteerd in de af en toe langdurige periodes, waarin aan het actieve personeel hoge
eisen werden gesteld, zoals meer diensturen, meer nachtdiensten en extra diensten bij
bijzondere gelegenheden. Het bedoeld motief kon zelfs geheel wegvallen, aangezien eerst
werd nagegaan, welke korpsleden bijvoorbeeld een volkstuintje hadden of een huisslachting
lieten doen, alvorens zij voor extra rantsoenering in aanmerking kwamen. Voor genoemde
categorie viel dan een bepaald extra rantsoen weg. Het doel van de bijvoeding was steeds enig
aanvullend voedsel te geven op de geringe en slechts zelden goed belegde broodvoeding,
waarmee het personeel in dienst kwam. Dat zoiets niet overbodig was, kon dagelijks aan elk
bureau worden geconstateerd.67

Soms probeerden agenten op een andere manier aan een extraatje te komen. Begin april
1942 werd agent Henri J. gestraft met inhouding van één vrije dag. Deze straf kreeg hij,
omdat hij samen met een collega was belast met het toezicht bij het uitreiken van aanvraag-
formulieren voor schoenenbonnen en daarbij aan een vrouw, die niet meer aan de beurt kon
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komen, zo’n formulier verstrekt had, nadat deze vrouw hen toegezegd had dat zij bij haar
man tabak konden kopen. Door deze handelwijze was het prestige van de politie geschaad,
omdat anderen er aanstoot aan hadden genomen. Er waren echter verzachtende omstandig-
heden aanwezig, omdat aannemelijk was dat de agenten de draagwijdte van hun handel-
wijze te laat hadden begrepen, zulks wegens hun geringe politie-ervaring en het feit, dat zij
voor het overige goed stonden aangeschreven, de zaak hadden toegegeven en hun fout
inzagen.68

Groep v (Zeden- en Kinderpolitie)

De reorganisatie had voor de rechercheurs van Groep v weinig gevolgen. Zij konden zich in
eerste instantie met hun normale werkzaamheden bezighouden. Toch moesten zij daarnaast
de bezetter assisteren. In samenwerking met de Feldgendarmerie hielden rechercheurs van de
Zedenpolitie regelmatig ‘razzia’s’ in minder goed bekend staande bars en cafés, waarbij
vrouwen en minderjarige meisjes werden aangehouden om te worden onderzocht op
geslachtsziekten bij de ggd aan de Baan. Indien ze positief bevonden werden volgde
verplichte opname in de Boezembarakken. Deze razzia’s vonden meestal plaats na klachten
van Duitse militairen, die een geslachtsziekte hadden opgelopen of op verzoek van de
Standortarzt.69 In de jaren 1942, 1943 en 1944 werden respectievelijk 656, 1284 en 1401

vrouwen naar de polikliniek of de Boezembarakken overgebracht voor onderzoek.70 De
bezetter zag geslachtsziekten als een zeer hardnekkige ‘vijand’, die met alle beschikbare
middelen bestreden moest worden. Rechercheur W.C. Droogers werkte tijdens de bezetting
bij de Zedenpolitie en had op die manier veel met geslachtszieke vrouwen te maken.

‘Wij kwamen zeer regelmatig bij de Standortarzt, want als bij die arts geslachtszieke
soldaten gekomen waren, dan moesten wij de publieke vrouwen opsporen. In de
plaatsen, meestal cafés, waar die soldaten de vrouwen hadden opgepikt werden
razzia’s gehouden en alle vrouwen uit die cafés werden opgepakt. Hierop brachten wij
ze over naar het hoofdbureau en daar stonden ze vier rijen dik opgesteld. Nadat wij ze
allemaal op lijsten genoteerd hadden, werden ze door ons overgebracht naar de Baan
en dan werden ze daar door de ggd op geslachtsziekte onderzocht. De vrouwen lagen
in een rij gereed met de benen open en dan werd er van elk een monster genomen,
wat gelijk onderzocht werd. Weet je wat die rotmoffen dan deden? Met de vrouwen
waarvan ze wisten dat ze niet geslachtsziek waren, gingen ze dan mee het nest in. Bij
de razzia’s moesten wij alleen aanwezig zijn. Dat was voor ons dus niet zo moeilijk,
maar alleen op het hoofdbureau stond alles op z’n kop. Het kwam voor dat op een
avond wel eens een paar honderd vrouwen werden opgepakt. Wij kregen van de
Standortarzt een speciaal formulier, waarop stond dat wij voor die arts werkzaam
waren en die was voorzien van een groot hakenkruis. In de hongerwinter heeft dit
formulier mij nog goede diensten bewezen. Hiermee ben ik over de zwaar bewaakte
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Barendrechtse brug gekomen, om aan de
overzijde aardappels te halen.’71

Wat betreft het aantal overdreef Droogers niet.
Volgens het rapport van de Zedenpolitie werd
bijvoorbeeld op vrijdag 24 septeptember 1943

assistentie verleend aan de Sipo, waarbij vanuit
diverse cafés in totaal 305 vrouwen en meisjes aan
het hoofdbureau gebracht werden en vervolgens
voor onderzoek naar de polikliniek aan de Baan
moesten. Op twaalf vrouwen na werd iedereen na
onderzoek heengezonden.72

De dames die door de Zedenpolitie werden
aangehouden kwamen meestal niet uit ‘het vak’,
want het aantal beroepsprostituees was tijdens de
bezetting aanzienlijk gedaald. Eind december 1941

bleken nog ruim honderd prostituees in
Rotterdam te wonen, terwijl er 354, die voor mei
1940 bekend waren, naar andere plaatsen
vertrokken waren, omdat er voor deze dames door
het gebrek aan scheepvaart in Rotterdam niet veel
te verdienen viel. Het aanspreken op straat kwam
zo goed als niet meer voor. Het meeste contact
werd in de cafés gezocht. Voordeel van de
vermindering was dat ook het aantal souteneurs
was afgenomen.73

De wijk Katendrecht was nog steeds het
centrum van de prostitutie. Voor menig Duitse militair was dit dé plek waar zij hun vertier
vonden. De Duitse autoriteiten waren hier niet blij mee, omdat ze bang waren dat juist daar
geslachtsziekte opgelopen zou worden. Daarom werd besloten om Katendrecht af te sluiten.
Bij de beide toegangswegen en de pont kwamen controleposten. Zagen Duitse militairen
toch kans de posten te passeren, dan moest dit direct bij de Feldgendarmerie gemeld worden.
Daarnaast vonden regelmatig controles plaats. Op 11 januari 1941 werd door de Zedenpolitie
samen met de Feldgendarmerie een onderzoek ingesteld, waarbij 57 vrouwen werden
aangehouden. Hiervan werden 26 publieke vrouwen naar verschillende ziekenhuizen
overgebracht voor onderzoek. De overigen werden na verhoor heengezonden. Bovendien
werden 23 minderjarige meisjes aangehouden, waarvan er achttien ter beschikking van de
ouders, aan de afdeling Kinderpolitie in bewaring werden gesteld.74

Problemen met kinderen zorgden voor een verhoogde werkdruk bij de Kinderpolitie.
Het was overigens geen plaatselijk probleem, want in februari 1942 kreeg de Rotterdamse
hoofdcommissaris een verzoek van zijn Groningse collega om hem te berichten of er

167

De leeftijden van de meisjes en vrouwen
die in 1943 met het oog op de bestrijding
van geslachtsziekten door de Zedenpolitie
waren aangehouden, werden in het
jaarverslag van de recherche vermeld. 
De grootste groep (403) was tussen de 18

en 21 jaar oud.



maatregelen getroffen waren die niet alleen de bestrijding van de jeugdcriminaliteit ten doel
had, maar ook de bevordering van de orde en zedelijkheid onder jeugdige personen.
Roszbach antwoordde hierop dat er ter bestrijding van de ook in Rotterdam zeer toegenomen
jeugdcriminaliteit geen verordeningen waren. Door plaatsgebrek in de daartoe bestemde
inrichtingen was het vrijwel onmogelijk de jeugdige delinquenten in te sluiten, zodat nog
maar kort als maatregel de zogenaamde politiebewaring werd toegepast. Bij vergrijpen van
enige betekenis werden de jeugdige ‘misdadigers’ twee tot vier dagen in politiebewaring
gehouden. Deze maatregel werd voor korte tijd ook op jeugdige personen toegepast, wanneer
het om baldadigheid ging. Vaak werden ze dan één nacht in politiebewaring gehouden.
Speciaal ter bevordering van de orde en zedelijkheid onder de jeugd, werd in januari 1942

door de burgemeester een verordening uitgevaardigd waardoor personen beneden de leeftijd
van achttien jaar inrichtingen tot het gebruik van eet- en drinkwaren, na 20.00 uur, niet
meer mochten bezoeken.75

Deze verordeningen en maatregelen waren nodig om de jeugd in toom te houden. 
De scholen werden op den duur gesloten, waardoor de jeugd veel vrije tijd had. In de dag- 
en nachtrapporten staat regelmatig vermeld dat er opgetreden was tegen baldadige jeugd. 
In het rapport van het bureau Sandelingplein van 13 maart 1943 werd vermeld dat 54 jongens
in bewaring werden gesteld, die in de week van 8 t/m 13 maart baldadigheid hadden
gepleegd. Zij bleven van 14.00 tot 20.30 uur op het bureau, waarna ze door de ouders werden
afgehaald. Diezelfde avond hield personeel van het bureau Sandelingplein een actie op de
Beijerlandselaan tegen baldadigheid. Een aantal jongens en meisjes werd aan het bureau
gebracht en bleef daar tot de volgende ochtend in afwachting van hun ouders. Eén dag later
was het weer raak; omstreeks 15.00 uur werden tachtig kinderen wegens baldadigheid in
bewaring gesteld. Dergelijke zaken werden daarna nog regelmatig in de rapporten
vermeld.76

Het probleem met de minderjarige meisjes groeide zodanig dat de politieleiding besloot
daar wat aan te doen. Eind mei 1943 werd een ontwerpbeschikking geschreven, om jeugdige
vrouwelijke personen te verbieden zich gedurende bepaalde tijd buiten op te houden. Het
doel van de verordening was deze meisjes te beschermen tegen gevaren, die bij duisternis
dreigden. Het grootste gevaar was dat de meisjes zich lieten verleiden door met Duitse
militairen (vooral matrozen) mee te gaan naar stille plekjes (soms zelfs naar portieken in
drukke winkelstraten) om daar op zedelijk gebied ongeoorloofde handelingen te verrichtten.
Bij gehouden steekproeven, vooral in de omgeving van dancings, die hoofdzakelijk door
matrozen werden bezocht, stond men versteld van de ten hemel schreiende mentaliteit van
deze meisjes. Hoewel de schrijver van de beschikking zich niet ter zake kundig achtte, gaf hij
aan dat het vooral ging om meisjes van zestien en zeventien jaar. Degenen die ouder waren
konden kennelijk wel op zichzelf passen. In de officiële beschikking werd vastgesteld dat
meisjes beneden de leeftijd van achttien jaar na een bepaalde tijd zich niet meer buiten
mochten ophouden. De ‘politiepresident’ (hoofdcommissaris) verleende wel ontheffing voor
meisjes die lessen volgden of lid waren van een vereniging. Overigens waren aan dergelijke
ontheffingen wel voorwaarden verbonden.77
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Naar aanleiding van bovenstaande beschikking, en de vele door vaders en moeders aan
de burgemeester gerichte brieven, maakte de chef van de afdeling Zeden- en Kinderpolitie,
hoofdinspecteur W. Bontenbal, een rapport op, waarin hij vooropstelde dat het verblijf in
verduisterde straten voor jongens en meisjes zeer ongewenst was en op zedelijk gebied gevaar
opleverde. De ervaringen met het verbod van jeugdige vrouwelijke personen om zich
gedurende bepaalde tijd buiten op te houden waren van gemengde aard. De preventieve
werking was merkbaar bij die categorie van meisjes die ontzag voor de politie hadden. 
De ouders van deze meisjes waren dankbaar voor de verordening, omdat deze hen steunde
bij hun optreden tegen hun kinderen en kracht bij zette aan hun gebod van tijdig binnen
zijn. In een groot aantal van deze gevallen zouden de meisjes echter ook zonder politionele
maatregelen wel op tijd binnen zijn, omdat hun ouders voldoende gezag hadden. Volgens
Bontenbal bleef er echter een categorie over, die zich aan geen verordening stoorde en rustig
in verboden tijd op straat kwam en dit was juist de categorie waarvoor de maatregel het
meest noodzakelijk was. Het aantal aanhoudingen was in verhouding met het aantal over-
tredingen zeer gering, omdat de controle in het duister zeer moeilijk was. De ervaring van
het bureau Kinderpolitie was dan ook dat het aantal klachten over wangedrag in de avond-
uren niet verminderd was. Regelmatig klaagden ouders over het feit dat hun dochters 
’s nachts in het geheel niet thuis kwamen en elders bleven slapen, vaak op oncontroleerbare
adressen, omdat zij in de avonduren niet meer buiten mochten komen. Tot omstreeks mei
1943 waren ongeveer zesduizend ontheffingen van het verbod verleend voor het bezoeken
van lessen, catechisatie of clubavonden. Hiervan werd nogal eens misbruik gemaakt. 
Het veelvuldig ontduiken van de verordening zonder dat de politie ingrijpen kon, schaadde
het prestige van de overheid. De enkele voordelen van de verordening wogen niet op tegen
de nadelen, zodat Bontenbal concludeerde dat op dit gebied niet moest worden overgegaan
tot uitbreiding van de voorschriften.78

4.4 administratieve diensten

Door de reorganisatie werden de administratieve diensten naast de Ordepolitie en de
Recherche een afzonderlijk onderdeel binnen het Rotterdamse politieapparaat. Dit nieuwe
onderdeel kreeg later de naam Bestuursdienst of Bestuurspolitie. Hoewel de werkzaamheden
in grote lijnen dezelfde bleven, werd het takenpakket uitgebreid. Eind 1940 werd een aantal
administratieve medewerkers overgeplaatst naar het nieuwe Vertaalbureau. Deze afdeling
vertaalde alle voor de Duitse bezetter bestemde stukken en processen-verbaal in het Duits,
terwijl met de Duitse stukken het omgekeerde gebeurde. Hoofdinspecteur Takken werd in
mei 1941 belast met de leiding van alle administratieve diensten. Onder hem ressorteerde de
Centrale Administratie, Afdeling Personeel, Comptabiliteit, Kleding en Bewapening, Drank-
wet en Openbare Vermakelijkheden, Bibliotheek, Drukkerij, Binderij, Centrale Typekamer,
Stafmuziek, Technische Ploeg, Inwendige Dienst en de later opgerichte Afdeling Straf-
beschikking.79
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Takken voldeed goed als hoofd van de Rotterdamse Bestuurdienst, want op zekere dag
kreeg hij bezoek van overste Vermeijden van het DGvP, die hem kwam polsen of hij bereid
was daar te komen werken als reorganisator van de Bestuurspolitie in Nederland. Nadat
Takken hem had medegedeeld dat hij daar niet veel voor voelde, verklaarde Vermeijden dat
Takken eigenlijk de enige politieman in Nederland was, die zo goed in de
politieadministratie zat. Takken ging hierna overstag en verklaarde dat hij in principe wilde
meewerken aan een goede politieadministratie in Nederland. Korte tijd later kreeg hij
bericht, dat zijn plaatsing niet doorging, omdat de bezetter deze had afgewezen op grond van
zijn anti-Duitse instelling.80

De typekamer werd bemand door twaalf jonge dames, die op basis van een arbeids-
contract waren aangenomen. Door gebrek aan administratief personeel bij een aantal
diensten, zoals de Recherche en Zeden- en Kinderpolitie werkten de dames van de type-
kamer ook de conceptprocessen-verbaal van deze diensten uit.81 De meesten waren erg jong
en onervaren en kenden daarom de gebruikte terminologie en afkortingen van de door-
gewinterde rechercheurs nog niet. Op een bepaald moment moest een typiste een proces-
verbaal uitwerken van de Zedenpolitie. In het concept stond: ‘zij is een echte pv’. Aangezien
er geen afkortingen in het netproces-verbaal mochten staan, moest deze afkorting voluit
geschreven worden. Omdat de typiste bij de padvinderij was geweest dacht ze in haar
naïviteit dat het: ‘zij was een echte padvindster’ betekende, maar toen zij daarmee naar de
chef van de afdeling ging, bleek het om een publieke vrouw te gaan.82

Tijdens de bezetting liep het aantal opgemaakte processen-verbaal drastisch terug terwijl
de cijfers met betrekking tot de criminaliteit een stijging lieten zien. Een van de oorzaken
was, dat het aantal aangiften gedaald was en dat de sterkte van de Recherche met ongeveer
vijftig procent was afgenomen. Het aantal door de Recherche opgemaakte processen-verbaal
bedroeg in de jaren 1941, 1942, 1943 en 1944 respectievelijk 212, 144, 123 en 100.83 Omdat de
dames van de typekamer toch in dienst moesten komen, werd de tijd gedood met breien.

Een onderdeel van de administratieve politie was de Vreemdelingendienst.84 Eén week
na de capitulatie werd in de dagbladen aangekondigd dat de staatsburgers van de landen
waarmee Duitsland in oorlog was, zich moesten melden bij het politiebureau in hun woon-
plaats. Enkele weken later kreeg de politie opdracht de mannen met de Franse, Engelse en
Belgische nationaliteit te arresteren en op transport te stellen naar het verlaten Nederlandse
legerkamp in Schoorl. Deze taken werden hoofdzakelijk door de rechercheurs van de
Vreemdelingendienst uitgevoerd. Nadat ook de legers van Frankrijk en België gecapituleerd
hadden mochten de staatsburgers van deze landen, na ruim twee maanden verblijf in het
kamp naar huis. Omdat de oorlog met Engeland bleef voortduren, werd een groep van
negentig Engelse geïnterneerden vanuit Schoorl overgebracht naar een aantal kampen in
Duitsland.85

Nieuwe maatregelen op het vreemdelingengebied bleven niet uit, want volgens een
verordening van de secretaris-generaal van Justitie van 4 september 1940 moesten alle
vreemdelingen het kustgebied van Nederland verlaten. Rotterdam viel ook onder dit
zogenaamde veiligheidsgebied. Enige tijd later bleek dat de maatregel niet meer van
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toepassing was op onderdanen van Noorwegen. Het departement van Justitie verzocht de
Noorse onderdanen, die vanuit Rotterdam geëvacueerd waren, in kennis te stellen dat zij in
het kustgebied mochten terugkeren. De politie moest scherpe controle uitoefenen op daar-
voor geschikte plaatsen (stations, toegangswegen tot de gemeente etc.). Verlof tot terugkeer
van een vreemdeling in het verboden kustgebied kon alleen worden bewezen door een in
diens bezit zijnde verklaring, in het Nederlands en Duits, afgegeven door het hoofd van
politie van zijn (tijdelijke) woonplaats. Werd in Rotterdam een vreemdeling aangehouden
ter zake van ongeoorloofde terugkeer, dan diende hij onverwijld in bewaring te worden
gesteld.86

Op 11 december 1941 verklaarden Duitsland en Italië de oorlog aan de Verenigde Staten.
Half september 1942 kreeg de hoofdcommissaris van het hoofd van de Rijksrecherchecentrale
opdracht, om de in Rotterdam verblijvende personen van (vroegere) Amerikaanse nationa-
liteit op maandag 21 september aan te houden en op dezelfde dag over te brengen naar het
spoorwegstation Amersfoort (tweede klas wachtkamer) ter internering in het kamp aan de
Appelweg. De Amersfoortse politie zou voor het transport naar het kamp zorgen. Met het
overbrengen van vrouwen, waardoor de kinderen onverzorgd achterbleven, moest gewacht
worden, tot in de verzorging op een andere manier was voorzien. Deze vrouwen konden dan
later worden aangehouden. De hoofdcommissaris bracht naar voren dat er in Rotterdam
geen echte Amerikanen aangetroffen waren. De aangehouden personen waren hoofdzakelijk
voormalige Nederlandse burgers, die naar de Verenigde Staten waren uitgeweken of kinderen
van zulke emigranten. Doordat ze in Amerika geen geluk hadden gehad waren ze teleur-
gesteld en vaak berooid naar hun vaderland teruggekeerd. Omdat het volgens de hoofd-
commissaris hier om speciale gevallen ging had hij van iedereen een door de Vreemdelingen-
dienst opgemaakt rapport bijgevoegd.87

Een andere groep waarmee de Vreemdelingendienst de hele bezetting te maken had,
waren de Chinezen. Ze werden regelmatig aangehouden voor het venten van allerlei schaarse
goederen, zoals sigaretten en werden dan overgedragen aan de Vreemdelingendienst. 
In 1942 moesten mannelijke leden van deze bevolkingsgroep tewerkgesteld worden in werk-
verruimingskampen. Zo’n kamp, genaamd ‘De Rips’, bevond zich in Deurne. Op 27 oktober
1942 ontstonden er voor de post Linker Veerdam in Katendrecht ongeregeldheden met
Chinezen. Door twee majoors van de Vreemdelingendienst waren aan dat bureau dertien
Chinezen gebracht, omdat zij geweigerd hadden naar een werkkamp te gaan. Er verzamelden
zich ongeveer honderd Chinezen en enkele Nederlanders voor het posthuis. Zij wilden ver-
hinderen dat de Chinezen werden afgevoerd. Met gummistok en sabel werd de menigte uit-
een geslagen. De arrestanten werden hierna alsnog per auto weggevoerd.88

Bij de Vreemdelingendienst kwamen veel verzoeken binnen van geëvacueerde zaken-
mensen die een schriftelijke toestemming wilden hebben om hun zaken in Rotterdam af 
te handelen. In eerste instantie werd dit niet toegestaan. Later werd, meestal voor een
bepaalde, korte, tijd wel toestemming gegeven. De Vreemdelingendienst had het er druk
mee, want in het jaar 1941 kwamen meer dan tweehonderd van dergelijke verzoeken
binnen.89 Vanwege vermindering van werkzaamheden op het gebied van de vreemdelingen-
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zorg werden de rechercheurs van de Vreemdelingendienst steeds vaker ingezet bij het ver-
voeren van arrestanten.

Aan de wens van de bezetter om het Nederlandse politiebestel zoveel mogelijk te richten
naar het Duitse model was door de vorming van drie afzonderlijke afdelingen in grote mate
voldaan. Voor realisatie van de plannen was uitbreiding van de korpsen noodzakelijk. Een
aantal grote korpsen had alvast opgegeven hoeveel nieuwe krachten zij konden gebruiken.
Den Haag had plaats voor zevenhonderd mensen, Rotterdam voor vijfhonderd en Utrecht
kon ruim honderdtachtig nieuwe politiemensen gebruiken.90 Behoefte aan nieuw personeel
was niet alleen ontstaan door de reorganisatie, maar ook door uitbreiding van de werk-
zaamheden en het grondgebied.

Annexatie van de randgemeenten

Per 1 augustus 1941 werden de gemeenten Hillegersberg, Schiebroek en Overschie aan
Rotterdam toegevoegd, waardoor het inwonertal steeg.91 Het overgrote deel van het politie-
personeel van die gemeenten werd door Rotterdam overgenomen. Hierdoor nam de totale
sterkte van het Rotterdamse korps toe met één inspecteur eerste klas, twee inspecteurs
tweede klas, één adjunct inspecteur, zes brigadiers, vier majoors en 23 agenten. Roszbach
klaagde bij de inspecteur-generaal over het toegenomen gebrek aan personeel als gevolg van
de annexatie. Daarnaast waren enkele politieagenten het niet eens met de overname en
indeling in hun nieuwe rang en solliciteerden naar een kleinere gemeente of tekenden
bezwaar aan.92

De Rotterdamse inspecteur H.C.J. Duindam werd na de annexatie belast met de leiding
van de voormalige politiekorpsen Hillegersberg en Schiebroek en kreeg tevens tot taak
de beide korpsen samen te voegen. Na bestudering van de situatie bij de politie in de
geannexeerde gebieden, kwam hij tot de conclusie dat één politiebureau voldoende was.
Hiervoor was het bureau Straatweg in Hillegersberg het meest geschikt.93

In Overschie was enkele dagen voor de overname enige beroering ontstaan over de
invulling van een vacature voor agent van politie. Burgemeester J.C. Baumann van Overschie
had per 1 augustus 1941 Marechaussee F. van de brigade Overschie aangesteld als agent.
Omdat deze aanstelling in de ogen van enkele agenten van het korps Overschie niet volgens
de voorschriften was gebeurd, schreef agent G. Letsch een brief naar de groepsleider van de
nsb. In die brief schreef Letsch dat op de datum dat de marechaussee F. in dienst zou treden,
Overschie tot Rotterdam behoorde. De bedoelde marechaussee was volgens Letsch zeer tegen
het nationaalsocialisme gekant, wat waarschijnlijk de reden was dat hij door de burgemeester
benoemd was. Uit informatie van de brigade van de marechaussee in Overschie bleek dat F.
‘stom’ was en niet instaat werd geacht iets van het politievak te leren. Letsch concludeerde
dat burgemeester Baumann iemand had aangesteld, terwijl hij daartoe niet meer bevoegd
was en dat degene om wie het ging niet in staat werd geacht als zelfstandig agent te kunnen
optreden.
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De groepsleider, kring 19, groep 4 van de nsb in Overschie berichtte de hoofdcommissaris
van Rotterdam dat volgens zijn bescheiden mening de op wachtgeld gestelde burgemeester
van Overschie door het aanstellen van een Marechaussee buiten zijn boekje was gegaan. 
Op de datum van aanstelling, 1 augustus 1941, was burgemeester Baumann reeds van het
toneel verdwenen, waardoor de Rotterdamse hoofdcommissaris als hoofd van de politie in
Overschie optrad. De groepsleider vertrouwde erop dat de hoofdcommissaris niet akkoord
ging met deze gang van zaken en alles in het werk zou stellen deze benoeming te niet te
doen.94 Of de Marechaussee in Rotterdam benoemd is, is niet bekend.

Het Overschiese politiekorps was niet groot. Het bestond voor de annexatie uit negen
politieambtenaren, waarvan een hoofdagent belast was met de leiding. Vijf van hen hadden
voorheen enige tijd dienst gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Dat zij overigens in
Overschie al fanatiek optraden tegen de bevolking blijkt uit een verklaring van Letsch. 
Op 31 augustus 1941 (Koninginnedag en één maand na de annexatie) was hij met een collega
op controle geweest in verband met de algemene opdracht om na te gaan of voor de ramen
oranjekleurige bloemen waren geplaatst. Bij de woning aan de Burgemeester Bosstraat 11

zagen ze voor het raam oranjekleurige bloemen staan. Aangezien het plaatsen van dergelijke
bloemen door de Duitsers als een demonstratie werd opgevat, gaven ze aan de bewoners
opdracht deze bloemen te verwijderen. Die dag waarschuwde de agenten meerdere gezinnen
voor soortgelijke ‘overtredingen’. De namen van de bezochte gezinnen werden op lijsten
vermeld en naar het hoofdbureau gezonden.95 De bewoners van Overschie waren dus
opgezadeld met een aantal zeer fanatieke nationaalsocialistische politieagenten.

Hillegersberg was het grootste korps dat bij de annexatie was betrokken. Dit bestond bij
de overname uit 29 politiefunctionarissen, met een inspecteur als chef. Het korps was geheel
op zichzelf staand, want het had een eigen administratieve afdeling en twee personeelsleden
waren belast met recherchewerkzaamheden. Daarnaast was een van de agenten belast met
dactyloscopie en fotografie. IJsselmonde had daarentegen het kleinste korps. Hier waren zes
veldwachters werkzaam, waarvan er een als chefveldwachter dienst deed.96

Hoek van Holland was al eerder bij Rotterdam gevoegd. Vanwege de omstandigheden
had dit korps meer mankracht nodig. Enkele weken na de capitulatie werden vanuit Rotter-
dam vijf agenten bij het politiekorps Hoek van Holland gedetacheerd, waardoor de sterkte
verdubbeld werd. Omdat het strand op last van de bezetter gedeeltelijk was afgezet, kwam in
de zomermaanden weinig publiek naar de badplaats, zodat met normale surveillance vol-
staan kon worden en detachering van zomeragenten niet nodig was. Tengevolge van de
nieuwe situatie was de scheepvaart van dien aard dat passencontrole niet meer noodzakelijk
was. De onbezoldigde rijksveldwachter, die in dienst van de gemeente als passencontroleur
was aangesteld, kon in de loop van 1940 van zijn pensioen gaan genieten.97

In het vluchtelingenkamp aan de Slachthuisweg waren eind 1940 ongeveer tweehonderd
uit het door bommen getroffen gebied van Rotterdam geëvacueerde personen ondergebracht.
De bewaking van dit kamp was in handen van de Rijksveldwacht en later van de
Marechaussee. De politie van Hoek van Holland kon haar normale politietaak blijven
verrichten. In 1941 had de politie het vooral druk met het opsporen en aanhouden van
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minderjarige meisjes uit Den Haag en Rotterdam. Zij werden door Duitse militairen vanuit
de cafés meegenomen naar Hoek van Holland om met hen de nacht door te brengen. Na
aanhouding werd tegen de meisjes proces-verbaal opgemaakt wegens het zich bevinden in
spergebied zonder Ausweis, waarna ze op kosten van de ouders naar huis werden gebracht.98

Eind november 1941 moesten op last van de Ortskommandant bewoners van een aantal
woningen aan de Strandweg en Paviljoenweg hun woning verlaten ten behoeve van de
Wehrmacht. Twee weken later moesten de bewoners van de Oude Hoek en Stationsweg een
vergunning met pasfoto bij de Ortskommandant halen voor het betreden van de militaire
zone, waarbinnen hun woningen gelegen waren. Zonder zo’n vergunning kwam men na 13

december 1941 de bedoelde zone niet meer in. Deze zone werd steeds groter en het aantal
mensen dat hun woningen moest verlaten bleef groeien. De Wehrmacht vorderde de
politiepost aan de Duinweg, omdat deze eveneens in het spergebied lag. Het pand aan de
Prins Hendrikstraat 265 werd hierop gehuurd en als politiepost ingericht.99

Sport verbroedert

Roszbach was tevreden over het ‘uitnemend reorganisatieplan’. Hij vroeg daarbij nog wel
aandacht voor een meer militaire Ausbildung van de politie, omdat hieraan volgens hem nog
wel het een en ander te verbeteren was. Tegelijkertijd zou het tucht- en strafrecht op meer
militaire leest geschoeid kunnen worden.100 Deze opmerkingen voldeden geheel aan de
doelstellingen van de bezetter, want tucht en discipline waren onderwerpen waaraan veel
waarde gehecht werd. Hiervoor waren niet alleen strikte regels nodig, maar ook
sportevenementen en andere culturele manifestaties konden een belangrijke bijdrage leveren.

Sport nam binnen het Duitse leger en politie een belangrijke plaats in. Het moest zorgen
voor een goed moreel bij de manschappen. Vele foto’s van sportevenementen en wedstrijden
zijn hier getuigen van. Half oktober 1940 had de inspecteur-generaal van de Nederlandse
politie een brief naar alle politiegezaghebbers gezonden waarin hij opmerkte dat aan
sportbeoefening door het gehele politiepersoneel bijzondere waarde moest worden
toegekend. Volgens hem moest de politieman een goed geoefend lichaam bezitten om
opgewassen te zijn tegen zijn taak. Deze lichamelijke vaardigheid zou zich dan ook in zijn
algehele optreden manifesteren. Buiten diensttijd werd de sportbeoefening geregeld door
plaatselijke politiesportverenigingen, zoals in Rotterdam door ‘Hermandad’. Voor de
sportbeoefening in diensttijd waren nog nooit algemeen geldende richtlijnen gegeven, zodat
hierin geen eenheid viel te bespeuren. Om hier verandering in te brengen had de inspecteur-
generaal diverse regels opgesteld. In de eerste plaats moest een uniforme
politievaardigheidseis worden vastgesteld, waaraan een kandidaat voor de politie zich, naast
het theoretische gedeelte, moest onderwerpen en waarvan zijn definitieve aanstelling mede
afhankelijk zou zijn. Eenmaal in dienst was het de bedoeling dat men jaarlijks een bepaalde
proef moest afleggen. Voor sportbeoefening moesten per week drie diensturen beschikbaar
worden gesteld. De hoofdcommissaris rapporteerde aan de burgemeester dat in Rotterdam al
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vanaf 1937 een regeling bestond, die nagenoeg
voldeed aan de eisen van de inspecteur-generaal.
Binnen de opleiding was een programma
ontwikkeld waarin aan de adspiranten twee maal
drie uur per week les gegeven werd in zwemmen,
gymnastiek, atletiek en zelfverdediging. Voor een
vaste aanstelling moesten de adspiranten aan
bepaalde eisen voldoen. Invoering van verplichte
sport in diensttijd was volgens de hoofd-
commissaris niet mogelijk, want zelfs van de

bestaande verplichte sport van anderhalf uur per veertien dagen kwam niets terecht. Aan
diverse herhalings- en aanvullingscursussen op het gebied van ontwikkeling en vakkennis
werd onder normale omstandigheden drie uur diensttijd per week besteed. Werd hier dan
nog eens drie uur sporten aan toegevoegd, dan was een politieambtenaar zes uur per week
niet beschikbaar voor de dienst. Een rekensommetje was snel gemaakt. Bij een sterkte van
vijftienhonderd man, opleiding inbegrepen, zou dat neerkomen op negenduizend uren.
Hoewel dit betekende dat hierdoor meer personeel nodig was, waren de burgemeester en 
de hoofdcommissaris van mening dat het belang van de lichamelijke paraatheid deze
uitbreiding zou wettigen.101

Eén maand later werd bepaald dat met verplichte sportoefeningen zou worden

175

Diploma getekend door N.M.H. Vielvoye,
ploegcommandant van de Bommenploeg.
Vielvoye tekende ook prenten die betrekking
hadden op Rotterdam tijdens de bezetting.
Regelmatig bracht hij een humoristisch
onderwerpje aan in zijn tekeningen. Zo ook
op het diploma, want mogelijk niet toevallig
lijkt de sigarenrokende man veel op de
Engelse premier Winston Churchill.



begonnen, wanneer de daarvoor bedoelde lokaliteiten beschikbaar waren. Voor de inspecteurs
tweede klas was alvast een plaats gevonden. Zij moesten verplicht elke woensdag van 10.30

tot 12.00 uur sportlessen bijwonen in het gymnastieklokaal aan de Van Speijkstraat 105. 
De overige inspecteurs konden vrijwillig komen sporten.102 Begin 1941 vond sportbeoefening
door inspecteurs van de linker Maasoever plaats in het sportlokaal aan het bureau Sandeling-
plein en stond onder leiding van W.J. Verhoekx.

De inspecteurs van de rechter Maasoever konden onder leiding van dhr. Kloosterman
hun sportiviteit tonen in het gymnastieklokaal aan de Westersingel 12. Per 1 september 1942

werd Verhoekx aangesteld als algemeen sportleider, waardoor hij belast werd met toezicht 
op het gehele sportwezen bij de Rotterdamse politie.103

De politiesportvereniging Hermandad trachtte tijdens de bezetting haar activiteiten
voort te zetten. Een verzoek van de sportvereniging om in april 1942 in uniform deel te
nemen aan een wandeltocht in Tilburg werd afgewezen. Broersen had namelijk nog geen
nadere regeling getroffen omtrent het in uniform deelnemen aan wandeltochten.104

Zelfs de algemene ledenvergadering van de sportvereniging mocht van de hoofd-
commissaris in 1941 niet in de kantine van het hoofdbureau gehouden worden. Hierdoor
moesten ze uitwijken naar een zaaltje aan de ’s Gravendijkwal. Het zaaltje alleen was nog
niet voldoende, want voor het houden van vergaderingen was toestemming van de pg ver-
eist. Die toestemming werd verkregen mits er geen onderwerpen van politieke aard werden
behandeld. Maar alle moeite was voor niets, want wegens extra dienst kon de vergadering
niet doorgaan.105

Saamhorigheid door muziek

Naast sport moest muziek de saamhorigheid vergroten. Als gevolg van het bombardement
van 14 mei 1940 was het repetitielokaal, met daarin een groot aantal instrumenten en blad-
muziek van de Politie-harmonievereniging ‘Hermandad’ verloren gegaan.

Hulp van politiemuziekkorpsen uit andere steden zorgde ervoor dat in november 1940 de
repetities hervat konden worden.106 Spoedig ontstond er een conflict tussen het bestuur van
de politieharmonie en Roszbach, omdat het bestuur de straatcollectes van Winterhulp niet
muzikaal wenste op te luisteren. Bij het derde verzoek in mei 1941 kon men niet meer
weigeren, omdat Roszbach had bepaald dat de harmonievereniging ‘Hermandad’ een dienst-
korps was en behoorde tot de Ordepolitie. De leden van het muziekkorps zouden echter
tijdens de collecte opzettelijk vals en uit de maat gemusiceerd hebben.107 Eén maand later
was dit probleem opgelost. Via het departement van Binnenlandse Zaken ontving de hoofd-
commissaris een afschrift van een brief die was opgesteld door Rauter. Uit deze brief bleek
dat het de bedoeling was, dat ook bij het Rotterdamse politiekorps een beroepsharmonie-
muziekkorps (z.g. Dienstkapelle) werd opgericht ter sterkte van 39 man, onder leiding van 
een kapelmeester. In dit verband werd onder de aandacht gebracht dat het aantal geschikte
krachten voor een dergelijk muziekkorps op dat moment zeer beperkt was en dat daarvoor,
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praktisch genomen, alleen de op wachtgeld gestelde leden van
de voormalige militaire muziekkorpsen in aanmerking
kwamen. Bij de Gemeentepolitie in Den Haag was reeds een
beroepsmuziekkorps samengesteld.108

Op 1 december 1941 werden verschillende beroepsmuzikanten bij de Rotterdamse politie
aangesteld. Zij waren, zoals aangegeven, afkomstig uit de militaire muziekkorpsen. Enige
kennis betreffende het politievak was bij hen niet aanwezig en werd ook niet noodzakelijk
geacht, omdat zij als beroepsmuzikant van het Rotterdamse stafmuziekkorps niets anders
hoefden te doen dan muziek maken. Precies één jaar later werd het muziekkorps uitgebreid
met tamboers en pijpers, die gerekruteerd werden uit een aantal bij het korps dienstdoende
hulpagenten. De harmonievereniging ‘Hermandad’ bestond nog wel en kon tot september
1944 doorgaan met oefenen.109

Het stafmuziekkorps werd gevraagd om bij verschillende gelegenheden te komen spelen. 
Eind mei 1944 verzocht de stedelijk leider van de Nederlandse Volksdienst of naast andere
muziekkorpsen ook het Rotterdamse muziekkorps aanwezig kon zijn om de collecte ten bate
van het Nederlands Frontzorgwerk, die in de hele stad gehouden werd, muzikaal op te
luisteren. Op zuid begeleidde het tamboer-pijperkorps van de brandweer de collectanten.
Leden van de brandweer en vrijwilligers hielpen mee met de collecte. Het tamboer-pijperkorps
van de wa en de Jeugdstorm maakten in Bergpolder en Kralingen muziek bij het collecteren
door leden van de wa, Landwacht en Jeugdstorm. Rotterdam Noord, West en Centrum
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waren toebedeeld aan het stafmuziekkorps van de politie. Het was de bedoeling dat het korps
in de Zwartjanstraat, op het Middellandplein en op de Binnenweg een concert zou geven en
op de Havenstraat de taptoe zou verzorgen. De politieleiding verzocht de nsb nadrukkelijk
bij de te geven concerten door de politie niet in uniform te collecteren. Aan dit verzoek kon
echter niet worden voldaan, omdat het volgens de stedelijk leider van de nsb juist de
bedoeling was dat zoveel mogelijk in uniform om het muziekkorps heen gecollecteerd
werd.110

Regelmatig werd het stafmuziekkorps gevraagd om ook buiten Rotterdam op te treden,
zoals tijdens bijeenkomsten van de Kameraadschapsbond in Assen en Groningen.111

Alle muzikanten van het korps werden verplicht lid te worden van de Nationaal
Socialistische Nederlandse Kultuurkamer, afdeling Muziekgilde. De muziekkeuze was aan
banden gelegd. Vaderlandslievende muziekstukken en muziek van joodse componisten
mochten niet gespeeld worden. Men zou verwachten dat de muziekkorpsen zich verzetten
tegen al die bemoeienissen. Een schrijven van het departement van Volksvoorlichting en
Kunsten, van 17 februari 1943, aan Broersen laat het tegendeel zien. Op het departement had
men bemerkt dat de orkesten en korpsen van de Nederlandse politie op concerten voor de
Winterhulp uitsluitend Duitse en andere buitenlandse muziek ten gehore brachten. Het
departement verzocht allen dringend mee te werken aan de herleving van het volks-
bewustzijn en niet toe te geven aan de invloeden die het muziekleven tot dan toe hadden
overwoekerd. Dit te meer, omdat er toch vele uitstekende Nederlandse composities bestonden.
Omdat de burgerkorpsen op verordening van het departement meer dan vijftig procent
Nederlandse muziek ten gehore moesten brengen, achtte men het dringend noodzakelijk dat
ook voor de politieorkesten en muziekkorpsen zo’n regeling getroffen werd.112

In mei 1944 greep het departement van Volksvoorlichting en Kunsten opnieuw in, omdat
het orkest tijdens een uitzending van de Nederlandse Omroep een ouverture van de jood
Grossmann ten gehore had gebracht. Dit muziekstuk moest direct van het repertoire worden
afgevoerd, want men mocht geen werk van joden uitvoeren.113

Tijdens de bezetting zag nog een ander politiemuziekgezelschap het levenslicht.
Rechercheur A. Groeneweg kondigde half april 1943 de oprichting aan van het politie-
amusementsorkest ‘Hermandad’. Met dit amusementsorkest werd beoogd meer voldoening
te schenken aan diegenen, die een instrument bespeelden, waarvoor in de bestaande
verenigingen geen plaats was. Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan piano, viool, accordeon
en cello. Er werd hoofdzakelijk dansmuziek gespeeld. Deze wijze van musiceren moest
dienstbaar gemaakt worden aan het algemeen belang, en wel door het opluisteren van de
uitvoeringen die de bestaande politieontspanningsverenigingen, zoals muziek-, zang-,
toneel- en sportverenigingen, zowel afzonderlijk als gecombineerd zouden geven. 
Het lag in de bedoeling te komen tot een zo ruim mogelijke bezetting van alle daarvoor in
aanmerking komende instrumenten. Omdat het geheel niet was te beschouwen als een
vereniging was er geen bestuur. Volgens Groeneweg was het vanzelfsprekend dat het orkest
gaarne medewerkte op bonte avonden, kameraadschapavonden of andere hoogtijdagen van
de Rotterdamse politie.114 Aan deze belofte werd hij gehouden, want evenals het beroeps-
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muziekkorps werd het amusementsorkest gevraagd om in het gehele land kameraadschaps-
middagen muzikaal op te luisteren.

Het politiemannenkoor ‘Hermandad’, opgericht in 1911, had met dezelfde problemen te
kampen als het gelijknamige muziekkorps. Ook het repetitielokaal aan de Vondelstraat en
een groot deel van het materiaal van deze vereniging ging tijdens het bombardement van 14

mei 1940 verloren. De mannen konden hun zangrepetities voortzetten in de kantine van het
hoofdbureau. Daar werden zangstukken ingestudeerd met Latijnse namen. In het
Nederlandse vertaald bleek dat het zegenbeden voor het vorstenhuis waren. Van foute
collega’s of leden van de Orpo, die met belangstelling kwamen luisteren, was niets te duchten,
omdat ze toch niet verstonden wat de mannen zongen. Maar naarmate de bezetting duurde
namen de problemen toe. Na de overval op de arrestantenafdeling van het hoofdbureau
mochten de politiezangers niet meer in de kantine oefenen, waarna de poffertjeskraam aan
de Coolsingel tijdelijk het nieuwe repetitielokaal werd.115

4.5 de kloof wordt groter

In opdracht van de bezetter moest de Rotterdamse politie steeds vaker controleren of de
burgers zich wel aan de vele nieuwe verordeningen, wetten en regels hielden. Bijzondere
controles op het dragen van insignes van verboden organisaties, het aanplakken van biljetten
en het verboden bezoek van joden aan cafés en zwembaden vonden regelmatig plaats.
Overtredingen werden niet of nauwelijks geconstateerd. De uitkomst van de controles
vonden de rechercheurs van de id en later die van Groep 10 nogal ongeloofwaardig. Daarom
gingen zij steeds vaker zelf intensief controleren op de naleving van de verordeningen,
waardoor de kloof tussen ‘goed’ en ‘fout’ steeds groter werd.116

Burgemeester Oud zwicht voor de nsb

In de eerste maanden van de bezetting namen degenen die sympathie hadden voor de nsb,
maar nog geen lid waren, een afwachtende houding aan. Tengevolge van het bombardement
was het ledental zelfs afgenomen.117 Nadat men van de eerste schrik bekomen was en het er
naar uitzag dat de bezetting wel eens langer kon gaan duren dan verwacht, nam het ledental
gestaag toe. Districtsleider L. Keers ging meteen in de aanval. Via een open brief in het
Nationale Dagblad eiste hij volledige burgerrechten en opheffing van de plaatselijke verboden.
In dezelfde editie wakkerde één van de leiders van de nsb, Rost van Tonningen, het vuurtje
nog verder aan. Volgens hem moest burgemeester Oud, als vrijmetselaar, aftreden.118

De bezetter zag in Oud geen bedreiging en liet hem zitten. Het enige nsb-raadslid, G. van
Burink, zorgde echter voor problemen. Hij beïnvloedde de gemeenteraadsvergaderingen
regelmatig op negatieve wijze. Toen Van Burink tijdens de vergadering van 12 juni 1941 te ver
ging, besloot Oud de hulp van de politie in te roepen. Met enige overredingskracht werd het
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dwarse raadslid door enkele rechercheurs verwijderd. Van Burink liet het er niet bij zitten en
nam anderhalve maand later wraak. Op 25 juli 1941 overmeesterden Van Burink en een
aantal kameraden Oud in zijn werkkamer. De burgemeester kreeg een fantasieschortje, met
daarop de davidster, voorgebonden en moest daarmee voor de fotograaf poseren. Hij werd
hierbij door Van Burink vastgehouden. Roszbach zou vooraf op de hoogte zijn geweest, maar
ontkende dit. Op de vraag van Oud of de politie iets tegen de overval kon doen, stuurde
Roszbach een inspecteur, die de wederrechtelijke vrijheidsberoving moest onderzoeken.
Zover kwam het niet, want de Duitsers namen het onderzoek zelf ter hand. Kröller, de
nieuwe districtsleider van de nsb, werd bij Völckers ontboden. Ook Kröller verklaarde vooraf
niets van de overval geweten te hebben. Op zijn verzoek noemde één van de deelnemers aan
de overval de namen van degenen die er eveneens bij betrokken waren.119 De Duitsers
pakten de uit vijftien man tellende groep op en zond hen voor één maand naar het kamp
‘Erika’ in Ommen. Bij aankomst werd de groep als ‘normale’ gevangenen behandeld, want
ook zij kregen klappen van de bewakers. De kampcommandant maakte hier meteen een eind
aan, omdat hij de Rotterdammers als Ehrenhäftlinge beschouwde. Hierna werden ze goed
behandeld, zo goed zelfs, dat drie van hen na het uitzitten van de straf besloten om toe te
treden tot het bewakerskorps, het zogenaamde Kontroll-Kommando.120 Voor Oud was na de
overval de tijd rijp om zijn ambtsketen aan de wilgen te hangen en hij vroeg ontslag, wat
hem op 10 oktober 1941 eervol verleend werd. Hiermee had de nsb haar doel bereikt, want
nu kon iemand van de partij voor de burgemeesterspost gezocht worden. Dit werd de
commissaris voor de provincie Utrecht, ir. F.E. Müller.121 De strijd binnen de muren van het
stadhuis was door de nsb gewonnen. Op straat lag dat iets anders.

Problemen tussen colporterende nsb’ers en publiek kwamen in 1941 nog regelmatig voor.
Eind oktober 1940 was bepaald dat slechts op aangewezen plaatsen gecolporteerd mocht
worden. Maar deze maatregel kon niet voorkomen dat tegenstanders elkaar in de haren
vlogen. Na een onderzoek rapporteerde een rechercheur van de Rijksrecherche begin april
1941, dat zaterdags tussen 16.00 en 17.00 uur in Rotterdam personen werden gemolesteerd,
die Volk en Vaderland kochten bij colporteurs op de hoek van Zwaanshals-Noordmolenstraat,
in de wijk het Oude Noorden. Daar zou een vrouw, die ter plaatse Volk en Vaderland kocht,
door minder gunstig uitziend publiek zijn ingesloten en onder het zingen van oranjeliederen
bij haar arm zijn gepakt. De aanwezige politie zou daarbij lachend hebben toegekeken.
Majoor W. Noorland was ter plaatse geweest en had van zijn bevindingen rapport
opgemaakt. Hij was op zaterdag 5 april 1941 van 16.00 tot 18.00 uur belast geweest met het
toezicht in de Noordmolenstraat en omgeving op de colportage van de nsb. Gedurende die
tijd stond er bij de hoek Noordmolenstraat-Zwaanshals een colporteur van de nsb. Deze
colporteur stond daar elke zaterdagmiddag. Aangezien op zaterdag op het Noordplein
weekmarkt werd gehouden en het in verband met het mooie voorjaarsweer bijzonder druk
was in de Noordmolenstraat en op het Noordplein met winkelend publiek had hij samen
met agent J. Nijsse post gevat bij de hoek Zwaanshals-Noordmolenstraat op enkele meters
afstand van die colporteur. Tegenover hem, dus op de hoek Noordmolenstraat-Noordplein
stond inspecteur D.W.L.E. Hendriksen, terwijl verscheidene agenten in de onmiddellijke
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omgeving surveilleerden. Omstreeks 16.30 uur kwamen bij de colporteur een vrouw en een
meisje langs, die enkele ogenblikken met de colporteur bleven staan praten, een krant
kochten en daarna de markt op het Noordplein wilden bezoeken. Het publiek op het
kruispunt Noordmolenstraat-Noordplein had blijkbaar ook het gesprek met de colporteur en
het kopen van de krant gezien. Het liep te hoop en begon te duwen in de richting van de
vrouw en het meisje. Onmiddellijk schoten Noorland, Nijsse en verscheidene agenten toe en
joegen het publiek uit elkaar. De vrouwen zagen van het voornemen af om de markt te
bezoeken en gingen de Noordmolenstraat weer in, in de richting van de Zwart Janstraat.
Aanvankelijk ging alles goed, maar bij de Noordmolendwarsstraat begon het publiek – meest
opgeschoten jongens – de vrouwen na te hollen. Aangezien Noorland vermoedde dat beide
vrouwen op hun verdere weg zeer zeker lastig gevallen zouden worden, riep hij agent Nijsse
en samen gingen ze beide vrouwen achterna. Op het kruispunt 1e Pijnackerstraat-Zwart
Janstraat begon het publiek, dat inmiddels was aangegroeid tot enige honderden, bedenkelijk
op te dringen. De politieagenten grepen daarop in en joegen het publiek terug, waarbij agent
Nijsse nog enkele rake klappen met de gummistok uitdeelde. De oudste van de twee
vrouwen wendde zich daarop tot Noorland en zei: ‘u moet al die mensen onmiddellijk weg-
jagen en als u dat niet kan, zal ik de wa opbellen, die kan dat wel.’ Op de vraag van Noorland
waar de vrouwen woonden, antwoordde zij: ‘in de Obreenstraat, maar ik wil niet naar huis,
want ik wil naar de markt om kaas te kopen.’ Noorland gaf haar te kennen dat hij dit in de
gegeven omstandigheid niet kon toestaan en gaf haar in overweging naar huis te gaan en dat
hij dan voor begeleiding zou zorgen; wat zij tenslotte ter harte nam. Van het zingen van
oranjeliederen was volgens Noorland in het geheel geen sprake geweest.122

Marsen van nationaalsocialisten en aanverwante organisaties bleven de gemoederen
bezighouden. Eind juni 1941 hield een groep van 20 á 25 leden van de ‘Hitler Jugend’ op de
Nieuwe Binnenweg een mars, waarbij zij van voorbijgangers witte bloempjes en niet geoor-
loofde speldjes afrukten. Inspecteur P. Kruit herstelde met enkele agenten van de Mobiele
Brigade de orde. De wa trad eveneens op. De jongens werden door de Duitse politie
gearresteerd. Enkele dagen later ontving de hoofdcommissaris bericht van de pg dat de
politie leden van de ‘Hitler Jugend’ moest beschermen en dat mensen die hen lastig vielen
gearresteerd moesten worden. De daders moesten overgedragen worden aan de Sipo.123 Een
jaar later was de nationaalsocialistische jeugd nogmaals betrokken bij een incident. Op 11 mei
1942 hield de Nationale Jeugdstorm, gevolgd door een afdeling wa, ’s avonds een mars. Op de
hoek Zwart Janstraat/Bergweg liet een twintig jarige Jeugdstormer, in burger, een wielrijder
stoppen. Omdat deze niet luisterde werd hij door een aantal wa-mannen geslagen, waarna de
Jeugdstormer een agent vroeg de wielrijder te arresteren. De agent weigerde. Twee andere
agenten weigerden ook tot arrestatie over te gaan en weigerden eveneens hun nummer aan
de nationaalsocialisten te geven. De wielrijder bleek de hulpagent G.H. Blom te zijn. Hij
deed dienst aan het bureau Bergsingel en stond bekend als een rustig en kalm politieman.124

Bij problemen tussen voor- en tegenstanders van het nationaalsocialisme waren soms
hele buurten betrokken. Eind juni 1942 diende een bewoner van de Tarwestraat – een nsb’er –
bij de burgemeester een schriftelijke klacht in over het optreden van zijn buurtgenoten.
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Volgens de klacht was zijn tuin meermalen vernield en werden zijn vrouw en schoonmoeder
regelmatig beledigd. Deze treiterijen waren al in 1933 begonnen, nadat de buurt erachter was
gekomen dat een in die straat wonende vrouw omgang had met klager, die toen al lid was
van de nsb. Haar buurvrouw zou degene zijn die de hele buurt ophitste. Klager vroeg aan de
burgemeester of hij wilde ingrijpen, zodat men na tien jaar eindelijk rustig kon wonen. 
De burgemeester speelde de zaak door aan de id van de Rotterdamse politie, die direct maat-
regelen nam. Via de hoofdcommissaris kreeg klager bericht dat de buurvrouw bij wijze van
waarschuwing van zaterdag 11 juli tot woensdagochtend 15 juli 1942 in politiebewaring had
doorgebracht.125

De kloof tussen de nationaalsocialistische organisaties en het grootste gedeelte van het
Rotterdamse politiekorps werd steeds groter. Half mei 1941 werd agent L.J. Bezemer van het
bureau Charlois wegens plichtsverzuim gestraft met inhouding van twee vrije dagen. 
Een nsb’er had bij hem aangifte gedaan, omdat hij was uitgescholden voor ‘landverrader’.
Hoewel de dader bekend was, had Bezemer niets gedaan, terwijl hij bij een relletje, waarbij
een ruit was ingegooid, geen assistentie verleend had en zijn weg vervolgde in een andere
richting.126

In 1942 en 1943 vonden er regelmatig incidenten plaats tussen politiefunctionarissen en
wa-mannen. Eind april 1942 diende een wa-man een klacht in tegen een agent van de Mobiele
Brigade, in verband met een verkeersovertreding. Volgens de wa-man was de agent om
politieke redenen tegen hem opgetreden. Ardon rapporteerde aan de commandeur van de
Ordepolitie, dat er geen aanleiding gevonden was om de agent een aanmerking te maken.127

In de rapporten werd eveneens veelvuldig melding gemaakt van het tegenwerken van de
politie door de wa. In oktober 1943 hielden twee hulpagenten in de Van Oldebarneveldstraat
een wa-man in uniform aan, omdat diens fietsverlichting niet in orde was. Nadat ze de man
hadden medegedeeld dat hij mee moest naar het bureau, vroeg deze of hij eerst even naar het
Heerbankwartier aan de Westersingel mocht, om zich af te melden. Dit werd toegestaan en
gedrieën togen ze naar de Westersingel. De daar aanwezige wa-mannen belemmerden de
hulpagenten in het uitoefenen van hun functie en hielden de uitgang versperd.128

Een ster als merkteken

De anti-joodse maatregelen volgden elkaar in een hoog tempo op. Joden mochten onder
andere op den duur niet meer reizen, openbaar onderwijs werd verboden en ze mochten 
’s avonds na een bepaalde tijd niet meer buiten komen. Het doel van deze maatregelen werd
steeds duidelijker. Nadat de joodse ambtenaren ontslagen waren en de aanmeldingsplicht
ervoor gezorgd had dat alle joden geregistreerd waren, werd de volgende stap, het isoleren,
eenvoudiger. Bij aanvang van het tweede bezettingsjaar kreeg de Rotterdamse politie het
steeds drukker met het handhaven van bepalingen waarin het joden verboden werd bepaalde
openbare gelegenheden te bezoeken. In de dag- en nachtrapporten werd regelmatig
gerapporteerd dat er ingevolge een bepaalde nota gecontroleerd was. In het rapport van 
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30 juni 1941 schreef majoor W.G. Valk van het bureau Nassaukade dat hij van 17 tot 30 juni
1941 gecontroleerd had in het dameszwembad aan de Maaskade-Oostzijde en dat hij daarbij
geen enkele jodin had aangetroffen. Met pen was eronder geschreven, dat deze controle
voortaan aan de afdeling Zeden- en Kinderpolitie overgelaten zou worden. Personeel van het
bureau Bergsingel controleerde het in die afdeling gelegen sportfondsenbad. Op 18 juni 1941

verschenen aan de kassa van dit zwembad twee joden. Zij werden door majoor B. de Jong
erop gewezen, dat het bad voor hen niet toegankelijk was.

Ruim één maand later moest iedere afdeling maandelijks aan de korpsleiding rapporteren
hoeveel speciale controles er gehouden waren en wat het resultaat van de controles was. 
De commandant van de eerste afdeling (centrum), A. Rotgans, rapporteerde dat gedurende
de maand augustus 1941 door het personeel van zijn afdeling geen proces-verbaal was op-
gemaakt, wegens het verbod voor joden inzake het betreden van cafés en dergelijk. Ongeveer
twintig voor het publiek toegankelijke lokalen werden in zijn afdeling gecontroleerd, maar
daar werden geen joden aangetroffen. Wel was eenmaal een ‘half-jood’ aangetroffen, doch
zijn aanwezigheid was niet in strijd met de geldende bepalingen.129

Het totale verbod op deelname aan het culturele leven door joden liet niet lang op zich
wachten. In het Gemeentearchief van Rotterdam is een voorschrift aanwezig, waaruit blijkt
dat het in Zwolle voor joden verboden was zich te bevinden op de veemarkt, aangrenzende
straten en andere plaatsen in de gemeente, waar handel in vee gedreven werd. Dit voorschrift
had de Rotterdamse hoofdcommissaris van zijn Utrechtse collega ontvangen, met daarbij een
begeleidend schrijven. Hierin verzocht de hoofdcommissaris van Utrecht of in de gemeente
Rotterdam een bepaling in de verordening was opgenomen, om aan joden te verbieden zich
te bevinden op de veemarkt met aangrenzende straten en andere plaatsen in de gemeente,
waar in vee gehandeld werd en hoe eventueel de redactie daarvan luidde. Roszbach berichtte
dat er in Rotterdam geen bepaling bestond betreffende het weren van joden van veemarkten
en andere openbare plaatsen en dat er ook geen plannen in overweging waren een dergelijke
bepaling vast te stellen.130 De onzekerheid over het weren van joden op veemarkten werd
zeer spoedig door de bezetter weggenomen. De meeste artikelen van de in het Zwolse politie-
voorschrift genoemde verordening traden op 15 september 1941 in werking. Alleen het
artikel, dat handelde over het verbod op de directe of indirecte deelname aan openbare
markten, met inbegrip van veemarkten, openbare veilingen en goederenbeurzen, alsmede
het betreden van abattoirs, werd veertien dagen later van kracht.131

De gegevens van alle afdelingen werden centraal verzameld en hiervan werd een rapport
samengesteld. Uit het gezamenlijk rapport over de maand september 1941 blijkt dat door de
Rotterdamse politie onder andere 42 bijzondere controles op de aanwezigheid van joden in
cafés en op markten werden gehouden en 28 op hun aanwezigheid in zwembaden.
Bijzonderheden deden zich daarbij niet voor. Over het algemeen werden geen joden op ver-
boden plaatsen aangetroffen. Alleen in oktober 1941 werd één overtreding van het verbod
geconstateerd op de algemene weekmarkt aan de Maashaven. Hiervoor werd proces-verbaal
opgemaakt. Rechercheurs van de id werden ook ingeschakeld bij de controles op voor joden
verboden plaatsen. De werkzaamheden van rechercheur G. Boonstoppel bestonden in eerste
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instantie hoofdzakelijk uit surveilleren en het controleren van bibliotheken op de aanwezig-
heid van verboden boeken. In de praktijk kwam hiervan weinig terecht, omdat hij opdracht
kreeg om na te gaan of de joden zich hielden aan het verbod van bezoek aan openbare
plantsoenen en dergelijke.132

De nsb wilde de bezetter graag van dienst zijn. Begin januari 1942 stelden twee agenten
een onderzoek in naar het optreden van ene J.C. van O., handelaar in groenten en fruit en
leider van het Front van nering en ambacht. Deze Van O. had een pakhuis van
groentehandelaar Lindemans in de Kievitstraat gesloten, omdat Lindemans volgens hem een
jood was. De agenten stelden vast dat Lindemans geen jood was en dat Van O. buiten zijn
boekje was gegaan.133

Het probleem van het herkenen van een jood aan zijn uiterlijk werd door de bezetter
opgelost. Vanaf eind januari 1942 moest in de persoonsbewijzen van joden een grote J
gestempeld worden. Op 29 april 1942 maakte Rauter bekend dat alle joden, die zich in het
openbaar vertoonden, een jodenster moesten dragen. Hiermee waren de joden dus in feite
‘gebrandmerkt’ en voor iedereen herkenbaar. De jodenster moest men zelf voor één
textielpunt kopen. In ‘Het Joodsche Weekblad’ werd regelmatig gewaarschuwd dat degenen, die
de jodenster niet vastgenaaid hadden of niet zichtbaar droegen, ter verantwoording geroepen
werden.134

Op 18 mei 1942 verscheen in de Telegraaf een artikel met de kop ‘Het onderscheidings-
teken voor joden’. (Zie bijlage 2) Iedere Nederlander die dit artikel had gelezen en daarna nóg
niet wist hoe de bezetter over de joden dacht, kon maar beter voor altijd zwijgen. In het
artikel werden de Nederlanders opgeroepen om hun ‘vriendenomgang’ met de joden te
staken, omdat ze anders de bezettingsmacht tartten en gevaar liepen om als jood behandeld
te worden. Sommigen hadden deze aansporing om partij te kiezen niet nodig. Half mei 1942

kreeg de hoofdcommissaris van Rotterdam van de pg uit Den Haag opdracht een onderzoek
in te stellen naar aanleiding van een klacht van een inwoner uit Den Haag. Deze inwoner
had geklaagd over de bakkersfamilie Van den Berg in Hoek van Holland. Ze waren volgens
de klacht schatrijk, bezaten veel huizen en het waren rasechte joden, hun gezichten
verraadden dat ook. Aan de secretarie hadden zij ontkend joden te zijn en de ambtenaar zou
dit geloofd hebben. Alle joden moesten een ster op, niet een uitgezonderd. Klager vermeldde
nog dat hij ook bakker was en geen kans zag een bakkerij te beginnen, terwijl ‘die lui geld
verdienden als water’. Onderzoek wees uit dat het geen joden waren, maar dat ze voor wat
betreft hun uiterlijk op joden leken. Jaloezie en afgunst maakten soms van eerbare burgers
verraders.135

De controle op het dragen van de ster was ook een taak van de politie. In het maand-
rapport van mei stond vermeld dat enkele jongelieden gearresteerd waren wegens het als
ariër dragen van een jodenster, maar dat verder de invoering van dit kenteken weinig aan-
leiding tot moeilijkheden had gegeven. K. uit Zoetermeer klaagde dat, ondanks de ver-
plichting tot het dragen van de jodenster, joden op de markt aan het Noordplein aanwezig
waren. Inspecteur H. Juch van het bureau Boezemsingel rapporteerde naar aanleiding van
een ingesteld onderzoek dat op marktdagen door personeel van zijn afdeling jodencontroles
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gehouden werden. Bij de meeste controles waren geen joden aangetroffen. Alleen op
zaterdag 2 mei 1942 werd op de Bloemenmarkt aan de Rechter Rottekade een jood aan-
getroffen. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding hiervan rapporteerde
de commandeur van de Ordepolitie aan de burgemeester: ‘Controle is thans, nu de jodenster
is ingesteld, zeer vereenvoudigd. In afgelopen tijd kwam het herhaaldelijk voor dat personen
met joods uiterlijk werden aangehouden die bij onderzoek geen joden bleken te zijn.’136

De joodse ambtenaren, die in de tweede helft van november 1940 van hun ambt ont-
heven waren, werden op 21 februari 1941 definitief ontslagen. In het Rotterdamse korps
waren geen joodse politiemensen in dienst. De enige joodse ambtenaar was voor de oorlog
als assistente werkzaam geweest bij de Kinderpolitie. Na een conflict met de inspectrices
Hoogendijk en Eijkman, werd haar op 1 oktober 1939 ontslag aangezegd. De assistente had
namelijk geweigerd kinderen te baden, omdat ze van menig was dat dit niet tot haar
werkzaamheden behoorde. Daarnaast zou ze onhebbelijk en arrogant zijn geweest. Tegen het
ontslag was ze direct in beroep gegaan. Vanwege die procedure zou ze per 1 december 1940

een andere functie krijgen, maar omdat ze van joodse bloede was ging dit niet door. Begin
1942 kon ze na een arrestatiepoging door twee rechercheurs ontsnappen en dook onder. 
Na de bevrijding wilde ze genoegdoening, maar een verzoek daartoe werd afgewezen. 

Hoewel er geen joden bij de Rotterdamse politie in dienst waren, kregen enkele mede-
werkers later wel met de maatregelen te maken, omdat zij met een joodse vrouw getrouwd
waren; de zogenaamde gemengd gehuwden. Begin juli 1942 ontving de burgemeester een
brief van Broersen, waarin deze schreef dat Rauter hem in kennis gesteld had, dat tengevolge
van de politieke ontwikkeling in Nederland, in het bijzonder door het invoeren van de
jodenster, het verder aanwezig zijn van hoger en lager politiepersoneel, wiens gezinsleden
aan de dwang tot het dragen van genoemd kenteken onderworpen waren, onmogelijk
geworden was. Verschijnselen, die voor het aanzien van de politie uiterst schadelijk waren,
zoals de omgang in uniform of ook in burgerkleding met gekenmerkte joden, zouden in
dergelijke gevallen niet te vermijden zijn.137 In verband hiermee was door Rauter bepaald
dat inspecteur J.H. C, agent D. Hoefnagel en automonteur A.W. Tetteroo met onmiddellijke
ingang, onder behoud van hun salaris, met verlof moesten worden gezonden. De toenmalige
hoofdcommissaris Boelstra verweerde zich direct tegen dit besluit en stelde voor alle drie
afzonderlijk een brief op. Over inspecteur C. schreef Boelstra dat hij met zijn joodse vrouw
sinds jaren in grote onmin leefde, dat ze apart sliepen en dat hij nooit met haar op straat
kwam. Inspecteur C. was als het ware bij zijn vrouw ‘in de kost’. Helaas was hij niet kapitaal-
krachtig genoeg om apart te gaan wonen, anders zou dit al lang gebeurd zijn. De pogingen
van C. om tot een scheiding te komen stuitten steeds af op het verzet van zijn vrouw. Boelstra
stelde dus vast dat C. noodgedwongen inwoonde bij zijn vrouw. Hiermee verviel volgens
hem de reden van ontslag. Naar aanleiding van deze conclusie verzocht hij Broersen te over-
wegen C. te handhaven en hem eventueel over te plaatsen naar de officiersschool in Apel-
doorn, ter vervanging van een daar werkzame inspecteur van zijn korps, zulks onder beding,
dat zijn gezin hem daarheen niet mocht volgen. C. was een uitstekende leerkracht en als
instructeur voor de opleiding zeer geschikt. Gezien het groot tekort aan officieren was een

185



gunstige beslissing zeer in het belang van het korps. Over Hoefnagel en Tetteroo scheef
Boelstra dat beide echtgenoten niet van joodse afkomst waren en derhalve het ontslag niet op
juiste gronden was geschied. Boelstra hanteerde steeds het woord ontslag. Dit was echter niet
juist, want zoals in bovenstaand bericht stond, waren de drie ambtenaren met verlof
gezonden. Het officiële ontslag zou later volgen. Alle ambtenaren en overig personeel in
dienst van het Rijk, provincie of gemeente, die gehuwd waren met een persoon die jood
(jodin) was, of als zodanig werd aangemerkt, werden met ingang van 1 april 1943 ontslagen.
Op personen wiens huwelijk op 1 april 1943 door dood of echtscheiding was ontbonden, of
die van tafel en bed gescheiden waren, was de beschikking niet van toepassing. De door
Boelstra geschreven brieven hadden voor inspecteur C. en Tetteroo niet het gewenste resul-
taat opgeleverd. Zij werden per 1 april 1943 ontslagen.138 Of Hoefnagel op dezelfde gronden
ontslagen is, is niet bekend.

Ondanks de toenemende druk, zoals de maatregelen tegen de joden, was het tweede jaar
van de bezetting voor de meeste politiefunctionarissen betrekkelijk rustig verlopen. Het jaar
had voor de politie voornamelijk in het teken gestaan van de reorganisatie. De verandering
van Gemeentepolitie naar Staatspolitie was hiermee in gang gezet.
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hoofdstuk  5

repressie neemt toe

Ik hoop, dat men bij de beoordeeling mijner gedragingen niet in de
eerste plaats zal letten op mijn woorden, maar toch ook mijn daden,
die het Rotterdamsche politiekorps ten bate geweest zijn, in aan-
merking zal nemen. Men zal mij misschien willen tegenwerpen, dat
ik buigingen naar Duitsche zijde gemaakt heb, maar men moet niet
vergeten, dat, wanneer ik mij in alle opzichten tegen de Duitschers
verzet had en niet nu en dan ‘Aap, wat heb je mooie jongen’ had
gespeeld, ik voor dit corps nooit had kunnen bereiken wat ik nu
bereikt heb. 

(Slotopmerking van J.J. Boelstra uit het proces-verbaal van verhoor,
opgemaakt tussen 19 juni en 7 juli 1945)1



5.1 politiekorps onder nationaalsocialistisch bewind

De reorganisatie van 1941 was nog maar het begin geweest van de gelijkschakeling. Het
veranderingsproces van het Nederlandse politieapparaat was een jaar later nog steeds in volle
gang. Het einddoel moest de vorming van een Staatspolitie zijn, waarbij de rol van
hoofdcommissaris veel belangrijker zou worden dan voorheen. Maar zover was het nog niet,
want eerst moest getracht worden de politieambtenaren, van hoog tot laag, te winnen voor
de zogenaamde Nieuwe Orde. Om dit doel te bereiken was het van belang dat in de eerste
plaats de hogere rangen bezet werden door nationaalsocialisten.

In mei 1942 werd hoofdcommissaris Roszbach vanwege zijn zwakke gezondheid niet
meer in staat geacht deze hoge post naar behoren te kunnen waarnemen. Zelf vertelde hij na
de bezetting dat de toestand zich in 1941 zodanig ontwikkelde, dat er van een behoorlijke
samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders geen sprake meer kon zijn. Roszbach
begreep, dat de Duitsers steeds scherpere maatregelen zouden gaan nemen en dat hij als
politiechef voor de moeilijkheid zou kunnen worden geplaatst, maatregelen te nemen
tegenover landgenoten, die hij absoluut niet in overeenstemming kon brengen met zijn eer
en geweten.2 Dit bevorderde de toestand van zijn toch al zwakke zenuwgestel niet. Om
Roszbach enigszins tegemoet te komen had men hem een functie als korpschef van Haarlem
aangeboden. Na overleg bleek dat deze baan al voor hem gereserveerd was en dat de officiële
aanstelling zou plaatsvinden, nadat hij van ziekteverlof was teruggekeerd. Zover kwam het
niet, want door zijn ziekte werd hij op 9 februari 1943 afgekeurd en als gevolg daarvan op 1
juni 1943 ontslagen. Eén maand voor zijn ontslag was hij nog bevorderd tot luitenant-kolonel
der Staatspolitie.3

Van de drie grote korpsen was Rotterdam de enige waar de korpschef niet naar
aanleiding van een (politiek) incident vervangen werd. De Haagse hoofdcommissaris Van
der Mey had zich na de problemen op 29 juni 1940 (Anjerdag) met moeite kunnen
handhaven. Toen enkele maanden later wa-man P. Ton door een politiekogel gedood werd,
moest hij alsnog vertrekken.4 De opvolger van Van der Mey, P.M.C.J. Hamer, was vooral in
het begin behoorlijk fanatiek. In sommige gevallen floot de bezetter hem terug, terwijl in
andere gevallen het korps niet gelukkig was met de door hem genomen maatregelen.5

De Amsterdamse hoofdcommissaris Versteeg moest in 1941 na de Februaristaking samen
met het voltallige college van b&w vertrekken. Hij werd opgevolgd door S. Tulp, die onder
andere de opdracht meegekregen had om de anti-Duitse stemming binnen het korps tegen 
te gaan.6

De benoeming van de op 25 mei 1886 in het Friese plaatsje Stiens geboren Johannes
Joutes Boelstra tot hoofdcommissaris van het Rotterdamse politiekorps had dus niet plaats
gevonden naar aanleiding van een (politiek) incident.
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Hoofdcommissaris J.J. Boelstra

Boelstra had in Stiens zijn jeugd doorgebracht. Het lag
in de bedoeling dat hij in het boerenbedrijf van zijn
vader zou komen. Na het doorlopen van de lagere
school haalde hij door zelfstudie en het volgen van
privé-lessen het eindexamen h.b.s. Ondertussen had hij
één jaar als volontair in een spoorwegwerkplaats te
Stiens gewerkt. Hierdoor had hij meer interesse voor
techniek gekregen en werd hij in de gelegenheid gesteld
om een opleiding te gaan volgen voor machinebouw-
ingenieur in Bingen am Rhein in Duitsland. Na afloop
van deze driejarige opleiding keerde Boelstra in 1907

terug naar Nederland voor het vervullen van zijn
militaire dienstplicht. Als reserve tweede luitenant
verliet hij de dienst en werd hij vervolgens aangesteld als
bedrijfsassistent bij de afdeling dieselmotoren van de
firma Werkspoor in Amsterdam. In 1911 volgde zijn
benoeming tot bedrijfsingenieur voor de afdeling
dieselmotoren bij de firma Dujardin & Cie in het Friese
Rijs. Bij de mobilisatie van 1914 moest Boelstra weer in
militaire dienst en tijdens de Eerste Wereldoorlog ging hij
in opdracht van het ministerie van Oorlog naar Zweden, om controle uit te oefenen op de
aanmaak van besteld oorlogs- en ander materiaal. Na de wapenstilstand hield hij zich
hoofdzakelijk bezig met de technische handel. In 1939 werd hij weer onder de wapenen
geroepen. Hij maakte in Brabant en Zeeland de oorlogsdagen van mei 1940 mee. Toen het
Nederlandse leger gecapituleerd had, ging Boelstra over naar de Opbouwdienst. Eind 1941

werd hij bij de tweede man van de nsb, C. van Geelkerken, ontboden en hoorde van hem dat
hij was aangewezen voor de functie van hoofdcommissaris van politie in Rotterdam. Boelstra
was zeer verwonderd over die benoeming en aanvaardde haar met enige tegenzin, omdat hij,
zo zei hij zelf, gedwongen werd zijn rustige leventje in Aerdenhout vaarwel te zeggen.
Financieel zou hij erop achteruitgaan, want bij de Opbouwdienst verdiende hij meer dan als
beginnend hoofdcommissaris. Boelstra heeft de functie uiteindelijk wel aanvaard, omdat hij
van oordeel was dat het voor de bevolking van Rotterdam nuttiger kon zijn wanneer er op
die plaats iemand zat die met de bezetter overweg kon.7

Uit de Meldungen aus den Niederlanden van 28 mei 19428 bleek dat vooral in nsb-kringen
de benoeming van Boelstra met enige terughoudendheid ontvangen was, omdat hij pas in
februari 1941 lid van de beweging was geworden. Boelstra verklaarde dat hij toegetreden was
tot de nsb, omdat hij het eens was met verschillende punten uit het programma, zoals een
sterk centraal gezag, een sterke weermacht, boerenland in boerenhand, algemeen belang
voor eigen belang en sociale rechtvaardigheid. Volgens hem was er geen enkele andere
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politieke partij die zich hiervoor sterk kon maken. Bij eerdere verkiezingen had hij dan ook
altijd op een partij gestemd, welke een sterke weermacht wilde. Meestal was dit de Anti-
Revolutionaire Partij.9

Boelstra zal ongetwijfeld voldoende op de hoogte geweest zijn hoe het nationaal-
socialisme zich in Nederland ontwikkeld heeft en waar men voor stond, aangezien zijn
echtgenote al acht jaar eerder lid geworden was van de nsb. Samen hadden ze in de jaren
dertig congressen van de nsdap in Neurenberg bijgewoond. De beide zoons volgde het
voorbeeld van hun ouders, want de oudste zoon ging als militair van de Waffen-ss naar het
Oostfront, nadat hij eerst als docent les gegeven had aan de politieschool in Schalkhaar,
terwijl de jongste zoon naar de Deutsche Schule in Valkenburg ging.10

Nog voordat bekend werd dat Boelstra benoemd was tot hoofdcommissaris van het
Rotterdamse politiekorps, moest hij in opdracht van Rauter naar Amsterdam om daar van
Tulp het vak te leren. Tulp kreeg het verzoek Boelstra de veelzijdigheid van het politiewerk
te laten zien. Boelstra moest zich op 26 januari 1942, voor een periode van zes weken, in
Amsterdam melden. Na afloop van deze stage moest Tulp persoonlijk bij Rauter verslag
uitbrengen.11 Boelstra zou naast de Amsterdamse stage ook nog stage gelopen hebben bij het
politiekorps in Hamburg, waardoor hij volgens G. Meershoek een van de weinigen was die
door de bezetter voor een topfunctie in de Nederlandse politie was opgeleid.12 Gezien de
duur van beide stages is het aannemelijker dat ze hoofdzakelijk bedoeld waren om meer
inzicht te krijgen in de werkwijze van de Duitse en Nederlandse politie, waardoor ze
nauwelijks als een opleiding gekwalificeerd kunnen worden. Met behulp van gegevens uit de
dossiers kan zonder enige twijfel geconcludeerd worden dat beide stages geen invloed hebben
gehad op de houding van Boelstra.

Op 11 juni 1942 werd Boelstra in de raadzaal van het stadhuis door burgemeester Müller
geïnstalleerd. Onder de genodigden bevonden zich diverse Nederlandse en Duitse hoog-
waardigheidsbekleders, alsmede een grote delegatie van het Rotterdamse korps. Van deze
laatste groep was het merendeel aangewezen, omdat anders de raadszaal ongetwijfeld een
demonstratieve leegte zou hebben getoond, aldus H. de Jong.13 Als eerste nam de
burgemeester het woord. Hij noemde deze installatie een duidelijk bewijs, dat de Nieuwe
Orde zich onverzettelijk en met een gestadige regelmaat zou doorzetten. Nadat hij Roszbach
bedankt had voor bewezen diensten, richtte hij het woord tot Boelstra en zei dat Boelstra het
Rotterdamse politiekorps, waar dit nodig was, begrip moest bijbrengen voor de Nieuwe
Orde. Met zijn persoonlijk voorbeeld zou Boelstra de goeden weten te overtuigen. Daarnaast
zou het nemen van maatregelen niet te vermijden zijn. Hierna maakte de burgemeester van
de gelegenheid gebruik om het woord te richten tot de aanwezige leden van het Rotterdamse
korps. Volgens de burgemeester waren velen van hen geen voorstander van de Nieuwe Orde.
Zowel voor het volksbelang als voor hun eigen belang zou het hoogst schadelijk zijn, indien
zij dit in hun werk lieten gelden. Politiemensen waren in dienst van een overheid, die het
recht en de macht had onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en plichtsbetrachting van hen te
eisen. Voor de nationaalsocialisten binnen het korps was de taak niet gemakkelijk, omdat zij
dikwijls op onbegrip stuitten. De burgemeester gaf aan dat politiemensen er steeds aan
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moesten denken dat het hun taak was, onder welke omstandigheden ook, te dienen en te
helpen.

Na deze, volgens Boelstra, vriendelijke woorden kreeg hij de gelegenheid om de geachte
aanwezigen toe te spreken. Hij wist en achtte het zelfs zeer begrijpelijk dat, tengevolge van de
grote ramp, die de mooie stad Rotterdam had getroffen, velen, zij het ook op grond van
onjuiste gevolgtrekkingen, nog een afwijzende houding aannamen tegenover de komende
nieuwe Europese orde. Verder zei Boelstra dat hij toen hij vijf maanden geleden de opdracht
kreeg zich ter beschikking te stellen voor de functie van hoofdcommissaris van de Rotter-
damse politie, een functie waarom hij niet gevraagd had, deze opdracht met vreugde
aanvaard had, omdat hij daardoor in de gelegenheid kwam om daadwerkelijk mee te helpen
aan de wedervrijmaking van het Nederlandse volk. Boelstra was ervan overtuigd dat in het
komende Europa de haven van Rotterdam tot ongekende bloei zou komen en daarmee zou
ook het Rotterdamse politiekorps gaan behoren tot de allerbelangrijkste van Europa. Betere
kansen op bevorderingen en lotsverbetering in het algemeen zouden daarvan een
noodzakelijk gevolg zijn.

Hierna richtte Boelstra zich tot de aanwezige vertegenwoordigers van het politiekorps
met een glasheldere en goed geformuleerde speech.

‘Gij weet, dat ik lid ben van de nsb en gij denkt thans wellicht, dat ik u allen in korten
tijd tot nationaal-socialist wil bombardeeren. Mijne heeren, ik denk daar niet aan.
Nationaal-socialist wordt men niet op commando maar uitsluitend uit overtuiging.
Ook ik heb er mijn tijd voor noodig gehad. Natuurlijk zal mijn beleid zooveel
mogelijk nationaal-socialistisch zijn. Gij behoeft u hierover niet ongerust te maken,
want de goedwillenden onder u zullen er slechts bij kunnen winnen en ik neem aan,
dat gij allen van goeden wille zijt. Het beteekent ook, dat ik voor u niet ben den
ongenaakbaren hoogen chef, maar veeleer den chef, tevens kameraad die uw werk zal
weten te waardeeren, uwe moeilijkheden wil begrijpen en naar mogelijkheid
neutraliseeren. 
Aan den anderen kant brengt het ook mede, dat ik van u uitdrukkelijk verlang
nauwgezette plichtsbetrachting en volkomen medewerking onder alle omstandig-
heden, zonder eenige reserve. Men begrijpe dit goed! Een passieve houding, bedekte
of openlijke tegenwerking, ook buiten dienst, zullen door mij, hoe ongaarne ook,
slechts kunnen worden beantwoord met de strengste maatregelen. Maar tot dusverre
deed gij goed uw plicht, waarom zou dit thans anders worden? Ik ben vol vertrouwen,
mijne heeren, ik schenk u mijn volle vertrouwen en verwacht, dat gij vertrouwen in
mij zult stellen. Het zal ons dan niet moeilijk vallen gezamenlijk opbouwend werk te
verrichten en de daarvoor zoo hoog noodige waarachtige kameraadschap in en
tusschen alle rangen te versterken. Op één ding wil ik nog wijzen. In de komenden
Nederlandschen nationaal-socialistische staat, en die komt, hoe gij er thans ook over
moogt denken, zal aan de politie mede en méér dan voorheen, de belangrijke taak zijn
opgedragen dezen staat tegen mogelijke gevaren van binnen uit, te beschermen. Het is
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duidelijk, dat dit alleen zal kunnen geschieden door een volkomen betrouwbaar
politiecorps. 
Met het oog hierop zal de politie in de toekomst haar aanvulling ontvangen uit de
politieopleidingbataljons, dus worden aangevuld met jonge mannen, die streng
militair zijn opgevoed en de nieuwe Europeesche orde zijn toegedaan. Het ligt in mijn
voornemen om u door voorlichting en zoo noodig door een korte militaire na-
opleiding in de gelegenheid te stellen u hieraan aan te passen opdat gij daarvan geen
nadeelige gevolgen ondervindt.  
Tenslotte nog een kort woord tot de inwoners van Rotterdam. Ik verzeker u, dat ik, bij
klachten over onheusche bejegening, principieel achter mijn mannen zal staan en niet
zal schromen zoo noodig maatregelen te treffen. Ik ben één met mijn korps!’14

Boelstra verklaarde na de bezetting dat hij tijdens zijn installatierede had aangegeven dat zijn
beleid zoveel mogelijk nationaalsocialistisch zou zijn, maar dan op de manier zoals het
volgens hem moest worden toegepast. Volgens hem was het hoofdzaak om een goed en
betrouwbaar politiekorps te hebben, gebaseerd op vertrouwen in de leiding. Hij was van
mening dat hij daarin geslaagd was. Vooral bij het gedeelte van het korps dat niet of anti-
nationaalsocialistisch was, had hij tijdens de bezetting langzaamaan het vertrouwen
gewonnen. Juist bij de nationaalsocialisten van de politie zaten zijn grootste vijanden. 
Het feit dat hij kort na zijn ambtsaanvaarding door deze groep uitgescholden werd voor
‘Oranjekolonel’, een scheldnaam waar hij overigens trots op was, sprak volgens hem boek-
delen.15 Het positieve beeld over Boelstra werd tijdens gesprekken met gepensioneerde
politiemensen, die hem gedurende de bezetting hebben meegemaakt, bevestigd. Buiten
overmatig alcoholgebruik kon niemand zich negatieve voorvallen herinneren.

Tijdens een nachtdienst zat rechercheur J. in ’t Veld, samen met een collega op de kamer
van Boelstra naar de Engelse zender te luisteren. Volgens hen was dit een bijna dagelijks
voorkomende zonde, want de andere ploegen deden dat ook. Terwijl de codeboodschappen
voor het verzet voorgelezen werden, stapte Boelstra, vroeger dan verwacht, zijn kamer
binnen. Terwijl de betrapte politiemannen langzaam van de schrik bekwamen, zei Boelstra:
‘Dachten jullie, dat ik niet wist dat er geluisterd werd. Vorige week is er één geweest, die dat
ding op deze golflengte heeft laten staan. Vandaar. Gaan jullie nou maar gauw aan het werk,
dan zet ik dat ding wel weer goed.’ Het luisteren naar de Engelse zender kon zeer gevaarlijk
zijn. Twaalf agenten van de Schiedamse politie hebben dit ondervonden. Zij luisterden
regelmatig in het politiebureau van Schiedam naar de verboden zender. Nadat ze verraden
waren, werden ze opgepakt en weggevoerd naar diverse concentratiekampen, waaruit
niemand van hen terugkwam.16

Boelstra ging vrij regelmatig eten in het ‘Beurscafé’. Hoewel het rantsoen één borrel per
maaltijd was, had hij op een avond blijkbaar een voorschot opgenomen. Tijdens een
luchtalarm begaf Boelstra zich in burger en niet geheel vast ter been naar het hoofdbureau.
Lopend op de Coolsingel greep een surveillerende agent hem in zijn nekvel en ondanks dat
hij zich voorstelde met: ‘Ik ben de kolonel’ naar het bureau gebracht. ‘Brigges’, aldus de
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agent, even later tot zijn wachtcommandant: ‘Deze man liep tijdens luchtalarm op de
Coolsingel en zegt dat hij de kolonel is.’ ‘En laat-ie dat toevallig nog zijn ook’, antwoordde de
wachtcommandant.17 De volgende dag stond de foto van Boelstra op de voorpagina van het
interne mededelingenblad, zodat iedere politieman hem voortaan zou herkennen.18 Omdat
Boelstra een liefhebber van de auto- en motorsport was, had vooral het personeel van de
Motorbrigade een goede band met hem. 

Het overgrote deel van het korps was dus positief over de mens Boelstra, wat overigens
niet gold voor zijn functie als korpschef en later als gewestelijk politiepresident. Omdat hij
geen politieachtergrond had, miste hij de kennis van de organisatie. Het was welhaast
onmogelijk deze achterstand in te halen. Volgens H. de Jong voerde Boelstra een beleid, dat
de politieorganisatie niet veel bijzonders gaf. Voor alles werd het militaire element in de
politiegelederen gebracht en dan nog wel in de slechte betekenis van het woord militair. 
Dit bracht met zich mee dat in de eerste plaats de geüniformeerde politie (Ordepolitie) door
hem werd begunstigd. Van de Recherche had hij, zoals hij zelf had toegegeven, geen verstand,
waardoor dit onderdeel weinig merkte van zijn beleid. Hierdoor vervreemdden beide
onderdelen van elkaar, hetgeen een groot nadeel werd voor een juiste uitvoering van de
dienst. Een ander punt van kritiek waren de vele verordeningen, die Boelstra uitvaardigde.
Deze kritiek was slechts ten dele terecht. Hoewel Boelstra op eigen titel verordeningen
opstelde, waren de meesten afkomstig van de bezettingsautoriteiten of Nederlandse
overheid. Wat Boelstra wel kan worden aangerekend is, dat hij zonder protest alle
verordeningen van de Duitse en Nederlandse overheid overnam en van zijn handtekening
voorzag.19

Naarmate de bezetting langer duurde en de Duitsers steeds meer direct ingrepen, nam
het vertrouwen in Boelstra af. Er werd beweerd dat Boelstra lid van de ss werd, om te
voorkomen dat in zijn plaats de voorman van de Germaansche- ss, J.H. Feldmeijer, tot
hoofdcommissaris c.q. politiepresident van Rotterdam benoemd zou worden. Boelstra zou
daarom pogingen hebben ondernomen om zijn imago bij de Duitse autoriteiten wat op te
poetsen. Op 20 april 1944 feliciteerde hij Rauter per telex met de verjaardag van der Führer,
Adolf Hitler.20

Zoals de burgemeester in zijn toespraak had aangegeven, was Boelstra echter in een korps
terechtgekomen waarop het nationaalsocialisme nagenoeg geen vat had. Het was moeilijk
om deze antihouding tijdens het verdere verloop van de bezetting vol te houden, want voor
een groot aantal werkzaamheden had de bezetter een loyaal en vooral volgzaam korps nodig. 

5.2 politiewerk verandert

Nieuwe verordeningen en richtlijnen moesten ervoor zorgen dat de politie een verlengstuk
werd van de Duitse machthebbers. Hierdoor veranderde het politiewerk.
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Fietsvordering

Direct na zijn aanstelling werd Boelstra geconfronteerd met een voor de burgers ingrijpende
maatregel; de systematische ‘roof’ van fietsen, die vooralsnog bestond uit het verplicht
inleveren van de rijwielen. Deze maatregel had vergaande gevolgen voor de burgerij, want
door de sterke daling van het aantal beschikbare motorvoertuigen was de fiets vaak het enige
vervoermiddel. In opdracht van Seyss-Inquart moest uiterlijk op 21 juli 1942 een aantal
herenrijwielen met gummibanden en volledige toebehoren, ten behoeve van de Wehrmacht
ingeleverd zijn. Voor Rotterdam was het aantal in te leveren rijwielen op 3300 stuks vast-
gesteld. Degenen die voor de uitoefening van hun beroep een rijwiel nodig hadden, waren
van de inleverplicht vrijgesteld. Hieronder vielen handwerkslieden, zij die in de landbouw
werkzaam waren, personen met opsporingsbevoegdheid, personen behorend tot politie,
brandweer en luchtbescherming. De gevorderde rijwielen moesten centraal opgeslagen en
bewaakt worden. Aan degene van wie een rijwiel werd ingenomen moest een schriftelijk
bewijs worden afgegeven.21

Op 22 juli 1942 verzonden de burgmeester en Boelstra gezamenlijk per telex een bericht naar
het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin zij vermeldden dat in een vijftal loodsen op het
terrein van de Handelsinrichting achtenveertigduizend rijwielen ter beschikking stonden van 
de Wehrmacht. Hieronder bevonden zich eveneens de door joden ingeleverde rijwielen. 
De Ortskommandant was diezelfde dag begonnen met de overname van deze fietsen.22

Verzoeken om schadevergoeding kon men indienen bij het bureau Rijwielvordering in
het stadhuis. De hiervoor benodigde formulieren waren verkrijgbaar bij de politiebureaus.
Waarschijnlijk had de bezetter nog niet voldoende fietsen, want volgens een zeer vertrouwe-
lijke opdracht van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, moest de politie bij
rijwielhandelaren het aantal dames- en herenrijwielen controleren.23

In het laatste oorlogsjaar werden nog enkele fietsenvorderingen georganiseerd, waarbij
de politie assistentie moest verlenen en waardoor geen enkele fiets veilig was. Alhoewel veel
fietsen door deze maatregel uit het straatbeeld verdwenen waren, bleef de bezetter zich
ergeren aan de verkeersmentaliteit van de Nederlanders. Begin september 1942 werd weer
verscherpte controle op het verkeer geëist. Constateerde Rauter geen verbetering, dan
zouden Duitse politiepatrouilles worden ingezet, die ervoor moesten zorgen dat de Neder-
landse politie haar plicht vervulde.24

Waarschijnlijk hielp ook deze waarschuwing niet, want eind december 1942 stuurde
Broersen een brief naar alle politiekorpsen, waarin hij aangaf dat, vooral in de grote steden,
nog steeds geen merkbare verbetering was gekomen in de verkeersdiscipline. Deze
problematiek had voornamelijk te maken met de wielrijders. Daarnaast was meermalen
geconstateerd dat zelfs politieambtenaren zich aan verschillende verkeersovertredingen
schuldig maakten, waardoor zij een slecht voorbeeld voor het publiek waren. In verband met
het vorenstaande had Rauter Broersen medegedeeld dat, wanneer niet op korte termijn een
verbetering in deze toestand viel te bespeuren, verkeerspatrouilles van de Duitse politie
zouden worden ingezet, die opdracht kregen ervoor te waken dat de Nederlandse politie haar
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plicht in deze vervulde. Voorts was Rauter voornemens om van iedere wielrijder, daaronder
begrepen de Nederlandse politieambtenaren, die zich aan een verkeersovertreding schuldig
maakte, het rijwiel voor de tijd van drie maanden in beslag te nemen, afgezien van straf-
vervolging, ingesteld op grond van de gepleegde overtreding(en).25

De veranderde oorlogssituatie had ook uitbreiding van de werkzaamheden tot gevolg.
Duitsland bleek niet onoverwinnelijk, zelfs niet op eigen grondgebied, want de Geallieerde
vliegtuigen drongen steeds verder Duitsland in, met als doel daar de productie van oorlogs-
tuig zoveel mogelijk te hinderen. Om te voorkomen dat piloten zich onderweg konden
oriënteren, was de controle op lichtuitstraling nog belangrijker geworden.

Verduisteringscontrole en spertijd

De verscherpte controles en de toename van het aantal opgemaakte processen-verbaal waren
kennelijk niet voldoende, want regelmatig werd het (politie)personeel erop gewezen strenger
tegen overtredingen van de verduisteringsvoorschriften op te treden. Van de toenmalige
plaatsvervangend commandeur van de Ordepolitie, Kwast, kwam de bepaling dat in het
winterseizoen 1941/1942 zeer scherp repressief opgetreden moest worden tegen overtreders
van verduisteringsvoorschriften. In de maand september van 1942 werden 1553 processen-
verbaal opgemaakt en 4115 waarschuwingen uitgereikt. Omdat het aantal overtredingen nog
steeds toenam werd een nieuwe strafmaatregel ingevoerd. Tussen 19 en 30 september 1942

werd bij 848 overtreders de toevoer van elektrische stroom gedurende drie dagen
afgesloten.26 Maar ook van deze maatregel was de doorsnee Rotterdammer niet onder de
indruk. Tijdens een nachtelijke surveillanceronde in oktober 1942 constateerden twee
politiefunctionarissen een overtreding van lichtuitstraling op de tweede etage aan de
Westerbeekstraat 84. Omdat de bewoners niet thuis waren, werd een deur opengebroken,
om aan de overtreding een eind te maken.27

Diverse malen werd lichtuitstraling van niet bewoonde panden beëindigd, door volgens
voorschrift met een dienstpistool de lampen stuk te schieten. Op 22 augustus 1943

rapporteerde W. de Gooyer dat door hem tijdens het overvliegen van vreemde vliegtuigen
een ernstige lichtuitstraling was geconstateerd. Het licht was afkomstig van een pand aan de
Eendrachtsweg nummer 70, waarin de Hitler Jugend gehuisvest was. Door het lossen van vijf
schoten uit zijn dienstpistool op de lampen, werd een einde gemaakt aan deze overtreding.
Een opperwachtmeester beëindigde een lichtuitstraling nadat hij een schot gelost had op een
brandende elektrische lamp in een kantoor op de derde verdieping van pand 94 aan de
Meent. In het rapport werd nog vermeld dat bij deze actie niemand letsel had opgelopen.28

De verduisteringsvoorschriften golden voor iedereen, dus ook voor de
nationaalsocialisten. Op 1 oktober 1943 rapporteerden twee hulpagenten dat er tussen hen en
de wa een conflict was ontstaan. Zij zagen vanuit de tweede etage van het pand Westersingel
55, waar vanaf 26 februari 1943 de heerban (afdelingsbureau) van de wa gevestigd was, licht
uitstralen. Twee wa-mannen stonden de hulpagenten te woord, maar na verzoek weigerden
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zij de lichtuitstraling te beëindigen. Ze beledigden en bedreigden de hulpagenten. Nadat er
een Duitse officier van de Feldgendarmerie bij gehaald was, werd het licht gedoofd.29

Regelmatig constateerden Duitse patrouilles ook overtredingen. Zij vroegen dan assistentie
van de politie. De Duitsers namen zelf ook wel eens maatregelen. In de nacht van 17 op 18

juni 1944 werden van diverse woningen ruiten ingegooid. Na onderzoek bleek dat dit door
Duitse militairen in verband met lichtuitstraling gedaan was. Van dit feit werd de
Feldgendarmerie in kennis gesteld.30 Niet optreden bij geconstateerde overtredingen kon
bestraft worden. Van twee surveillerende agenten werden drie vrije dagen ingehouden,
omdat ze begin december 1942 bij een door hen geconstateerde lichtuitstraling hadden
gewacht tot de bewoners thuis waren.31

Lichtuitstraling was niet de enige zorg van de politie. Eind augustus 1943 maakte Boelstra
bekend dat de politie moest optreden tegen degenen die bij luchtalarm geen dekking
zochten. Zij moesten daartegen, desnoods met gebruik van vuurwapens, optreden.32

In verband met de luchtbescherming werd in het begin van de bezetting bepaald dat elk
verkeer van Nederlandse motorvoertuigen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ’s morgens
verboden was. Enige tijd later werd bepaald dat tussen bepaalde tijdstippen niemand meer op
straat mocht zijn, dit was de zogenaamde spertijd. Inspecteur F.W. Wonink, commandeur
van de tweede en vijfde afdeling, wilde meer personeel, omdat ondanks de spertijd het aantal
inbraken was toegenomen.33

Regelmatig kreeg de politie opdracht tot strenge handhaving van de spertijd. Twee
kelners, die hadden gewerkt op een Kameradschaftsabend van de nsdap in het ‘Haus der
Seefahrt’ aan de Pieter de Hoochweg 133, waren bekeurd omdat zij na 24.00 uur op straat
waren. De nsdap eiste vervolgens dat deze zaak ‘niedergeschlagen’ werd. Anders gezegd, de
bekeuring moest verscheurd worden. De commandeur van de Ordepolitie, Moerman,
antwoordde dat hier niet aan voldaan kon worden. Hij beriep zich op het schrijven van
Rauter over strenge handhaving van het voorschrift. Sommige politieagenten maakten er
een sport van om meisjes aan te houden die samen met een Duitse militair in spertijd op
straat liepen. Voor deze meisjes was het namelijk ook verboden om op straat te komen.34

Bij bepaalde gevallen of ordeverstoringen werd soms als collectieve straf de spertijd
vervroegd. Een dergelijk geval deed zich voor in Pernis. Naar aanleiding van het ophangen
van geschriften met voor het Duitse rijk beledigende inhoud in café De Jong, had de Orts-
kommandant van Pernis bepaald dat de inwoners van zaterdag 18 juli 20.00 uur tot zondag 19

juli 09.00 uur en van zondag 19 juli 10.00 uur tot maandag 20 juli 1942 07.00 uur binnenshuis
moesten blijven. Het café De Jong werd gesloten. Andere cafés in Pernis moesten vanaf
maandag 20 juli om 20.00 uur sluiten. De geregelde bezoekers van café De Jong moesten zich
bij de Ortskommandant van Pernis melden.35

Naarmate de bezetting vorderde hield de Rotterdamse bevolking zich steeds minder aan
de spertijd. Uit de rapporten blijkt dat de politie regelmatig moest optreden. Bij een actie op
15 september 1942 tussen 20.00 en 21.00 uur, in verband met publiek dat zich onbevoegd in de
open lucht ophield, schoot het personeel van het bureau Oostervantstraat in verschillende
straten 62 maal in de lucht. Dit optreden was bedoeld om de bevolking schrik aan te jagen.
Voor zover bekend werd niemand geraakt.36
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Een ander probleem deed zich voor bij treinreizigers. Regelmatig was een trein te laat en
reed dan na spertijd een station binnen. Bij het station Delftse Poort en bij het Maasstation
pikte de politie soms meer dan honderd personen op, die met de trein in spertijd arriveerden.
Ze werden dan naar het hoofdbureau gebracht. De reizigers kregen een proces-verbaal,
omdat men de aankomst in spertijd had moeten voorzien. Arriveerde de trein door (oorlogs)
omstandigheden te laat, dan kreeg de reiziger van de conducteur een vergunning waarmee
hij zich naar de plaats van bestemming kon begeven. Zo’n vergunning gaf geen zekerheid.
Op 3 mei 1943 rapporteerde agent P. Henderson dat een man, die daar op zijn fiets reed, om
20.10 uur op de Westersingel vanuit een personenauto van de Orpo was beschoten. De kogel
was in zijn linker bil terechtgekomen. De man was in het bezit van een vergunning van de
stationschef om zich via de kortste weg naar huis te begeven, omdat de trein ongeveer drie
kwartier te laat was aangekomen in verband met luchtgevaar.37

Motorbrigade in dienst van de bezetter?

De Motorbrigade bemoeide zich steeds minder met het verkeer. Zij werd ingezet voor allerlei
transport- en taxidiensten. Zo moest de Motorbrigade geregeld marsen van de wa,
Jeugdstorm en andere groeperingen begeleiden en vaak, op verzoek van de id, buiten
Rotterdam ritten verzorgen. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden is gebruik
gemaakt van de dag- en nachtrapporten. In bijlage 1 is een selectie uit deze rapporten
opgenomen van de jaren ’42, ’43 en ’44.38

Half augustus 1942 maakte Moerman een rapport op over de bijzondere prestaties van de
motoragenten. Hierin verzocht hij de burgemeester hen een beloning van ƒ 25,- per persoon
toe te kennen. Volgens het rapport verrichtte het personeel van de Motorbrigade onder de
bestaande omstandigheden herhaaldelijk diensten waarvoor tact, moed en zelfvertrouwen
vereist werden. Daar kwam bij dat deze diensten verricht moesten worden op dagen en uren
waarop de agenten volgens het dienstrooster vrij waren. Vanaf 1 mei tot 10 augustus 1942

waren door 66 personeelsleden van de Motorbrigade achthonderd overuren gemaakt. De
burgemeester keurde het verzoek goed. In het rapport werden de overuren aan de hand van
de bijzondere diensten onder andere als volgt verantwoord.

10 mei 1942 komen 20 man op vrije dag en 6 man uit nachtdienst extra in 
dienst in verband met extra toezicht in de stad voor eventuele 
demonstraties 170 uren

3 juli in verband met begeleiding aardappeltram 2 man extra in dienst 4 uren
19 juli voor rijwielvordering komen extra in dienst 3 man 6 uren
30 juli in verband met het weggaan van joden 4 man extra in dienst 18 uren
2 augustus komen 20 man op vrije dag extra in dienst voor assistentie van 

de Sicherheitspolizei voor het ophalen van joden 80 uren
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3 augustus in verband met het weggaan van joden 5 man extra in dienst 
en komen 7 man na nachtdienst extra in dienst 38 uren

7 augustus 5 man extra in dienst in verband met het uitgaansverbod na 
22 uur 5 uren

9 augustus komen 8 man op vrije zondag extra in dienst voor het oproepen 
van burgers voor het verrichten van persoonlijke diensten 64 uren

Achthonderd overuren leek een behoorlijk aantal. Toch had iemand met potlood op het
rapport geschreven: ‘dit is niet veel. Op 66 personen zou dit nog geen twee uur overwerk per
week zijn.’ Opvallender dan de overuren waren de werkzaamheden waarmee de
Motorbrigade belast werd.39 Steeds vaker moesten de agenten opdrachten van de Duitse
(politie)instanties uitvoeren.40

Tijdens de bezetting werd de benzinetoewijzing steeds lager. Daarnaast stelde de overheid
regels op voor het gebruik van motormateriaal bij de politie. In augustus 1942 vroeg de
hoofdcommissaris aan diezelfde overheid of de die maand toegewezen vierduizend liter
benzine met nog eens tweeduizend liter verhoogd kon worden. De laatste tijd was het
volgens de hoofdcommissaris meermalen voorgekomen, dat er op last van de Duitse
autoriteiten plotseling spoedmaatregelen genomen moesten worden, waarbij veelvuldig
gebruik gemaakt werd van het motormateriaal. Als voorbeeld noemde hij het op grote schaal
oproepen van burgers voor directe bewaking bij bominslag op het spoorwegviaduct. Het
verzoek werd afgewezen.41

Toch ging het ‘normale’ politiewerk tijdens de bezetting gewoon door. Een voorbeeld is
een incident bij het sportterrein Woudesteijn (voetbalveld Excelsior) op 17 januari 1943. Twee
agenten van de Motorbrigade werden ter assistentie naar genoemde plaats gestuurd, omdat
circa tweehonderd toeschouwers buiten het terrein een speler stonden op te wachten om
deze te molesteren. Nadat de menigte was verspreid keerde de rust terug. Volgens het
rapportenboek was het geen politieke zaak.42

Omdat de transporten voor de Duitse instanties in 1943 onophoudelijk doorgingen (zie
bijlage 1), kwam de normale surveillance, in verband met de verminderde benzinetoewijzing,
stil te liggen. Begin mei ondernam Boelstra nogmaals een poging om extra benzine
(drieduizend liter) toegewezen te krijgen, omdat de Orpo en Sipo veelvuldig gebruik maakten
van het automateriaal van de Rotterdamse politie. De directeur-generaal antwoordde dat
Boelstra de Duitsers maar om benzine moest vragen, omdat anders de opdrachten onuitvoerbaar
waren. Met ingang van mei werd toch een verhoging van vijfhonderd liter toegezegd.43

Distributiemaatregelen

Gebrek aan voedingsmiddelen werd steeds nijpender. Dit kon de orde en rust in het hele
land in gevaar brengen. De secretaris-generaal van Justitie had van het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in Oorlogstijd bericht ontvangen dat de kans groot was, dat het
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aardappelrantsoen gedurende enige weken op rigoureuze wijze zou moeten worden verlaagd.
De bevolking zou bij verlaging van het rantsoen, op de een of andere wijze proberen om aan
aardappelen te komen, waardoor de aardappelvoorraad nog verder af zou nemen. Bij con-
troles werden daarom grote moeilijkheden verwacht. Deze zouden mede moeten worden
opgevangen door de controleurs van de afdeling algemene controle van de Centrale Crisis-
controledienst. Maar dit controleurskorps was er niet op ingesteld, noch wat omvang, noch
wat uitrusting betreft, om alleen en zonder ingrijpen van de politie, de grote consumptie-
centra werkelijk geheel af te sluiten. En dit was nodig wanneer de bevolking op grote schaal
aardappelen op clandestiene wijze zou bemachtigen. Als belangrijkste probleemgebieden
werden onder andere de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam genoemd. De politie
moest opdracht krijgen scherpe controle te houden op het vervoer van aardappelen, waarbij
gewezen werd op het grote belang van de aardappelvoorraad.44

De politie kreeg eind mei 1942 opdracht van Broersen om op zaterdag 20 juni 1942 tussen
16.00 en 23.00 uur bij de stations strenge controles te houden op het vervoer van aard-
appelen, die sinds 29 april 1941 op de bon waren. De politieleiding kon later melden dat bij
diverse personen ook daadwerkelijk aardappelen inbeslaggenomen waren. Bij deze ene actie
bleef het niet, want enkele dagen later verzond inspecteur J.G. Amiabel namens de pg een
telegram, waarin werd aangedrongen op streng toezicht op vervoer van aardappelen en
groenten uit het Westland van ’s morgens 04.00 tot ‘s avonds 24.00 uur.45

In de loop van 1942 kreeg de politie van Hoek van Holland het druk met controle op
personen die illegaal aardappelen kochten en vervoerden. De overtreders kwamen meestal
vanuit de steden per trein naar Hoek van Holland om daar het steeds schaarser wordende
product in de omgeving bij boeren en tuinders te kopen. Op 11 september 1942 maakte
inspecteur H. Hartman, chef van de politie Hoek van Holland, rapport op betreffende de
controle van een trein bij de halteplaats ‘Poortershaven’. Deze controle werd door vijf
agenten uitgevoerd en was bedoeld voor de duizenden arbeiders uit de omgeving van
Rotterdam, die in Hoek van Holland aan de Duitse verdedigingslinie werkten en zich daar
schuldig maakten aan stroperij, diefstal en illegaal vervoer van aardappelen en groenten.
Agent J.A. van Duin, die in burger controleerde, zag dat de conducteur de arbeiders waar-
schuwde. Per brief werd de directie van de ns hiervan op de hoogte gebracht. Deze ant-
woordde per omgaande dat de conducteur verbaasd was over de klacht, omdat hij te goeder
trouw gehandeld had. Hij kreeg voor zijn handelen een reprimande.46

Op den duur raakte de bevolking enigszins gewend aan verlaging van de rantsoenen. 
De politie moest daarentegen steeds weer opnieuw worden aangespoord om de
distributiemaatregelen te controleren. Agenten hielden, onder andere op de West-Kruiskade
en het Noordplein, regelmatig ‘razzia’s’, met het doel eventuele bonnensjacheraars te
arresteren.47

Naast roof en diefstal ontstond er tevens een levendige handel in distributiebonnen,
waarvan vaak onschuldige gezinsleden de dupe werden. ‘Brave’ huisvaders verkochten of
ruilden de gezinsvoorraad bonnen en zetten de winst om in drank. Het afnemen en niet
meer opnieuw verstrekken van bonnen kon de oplossing van deze illegale handel zijn.
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Sommige zogenaamde asociale gezinnen uit de noodwoningen aan de Gordelweg kregen met
zo’n maatregel te maken. Nadat eind 1943 van hen de bonnen waren afgenomen, waren zij
aangewezen op het eten van de centrale keuken. Omdat de gezinnen het hier niet mee eens
waren en bedreigingen hadden geuit aan het adres van het uitdelend personeel, moest iedere
middag een agent van 12.00 tot 13.00 uur toezicht houden.48

Het complexe bonnensysteem was zeer belastend voor zowel burgers als winkeliers. 
Uit grote vellen moest de klant het bonnetje uitknippen van het produkt dat hij wilde aan-
schaffen. Samen met de distributiestamkaart en later het inlegvel ging hij naar de winkel en
leverde daar het bonnetje in. Nadat de stamkaart was bijgewerkt kreeg de klant zijn artikel.
De winkelier moest op zijn beurt de ingeleverde bonnetjes op een vel papier plakken, waar-
mee hij bij zijn leverancier of groothandel zijn voorraad weer kon aanvullen. Deze maat-
regelen zorgden voor veel werkgelegenheid bij de Distributiedienst. Op een gegeven moment
waren er in Rotterdam maar liefst twaalfhonderd man, inclusief tijdelijke medewerkers, bij
deze dienst werkzaam. Vooral verlies van distributiebescheiden nam hand over hand toe. 
In het begin kreeg men na aangifte meteen nieuwe bescheiden uitgereikt, maar door de toe-
name van het aantal aangiften werd eerst een onderzoek ingesteld. De aangiften van verlies
daalden hierdoor. In Rotterdam had de Distributiedienst vier ambtenaren aangesteld, die
speciaal belast waren met het behandelen van alle gevallen betreffende het verlies van distri-
butiebescheiden. Deze ambtenaren deden dienst vanuit het stadhuis. Volgens verklaring van
hun chef, de adjunct-commies H.F. Hoogerhuijs verrichtten deze ambtenaren ook onder-
zoeken in woningen, waarbij tot inbeslagname van distributiebescheiden werd overgegaan,
bijvoorbeeld wanneer bleek dat in stamkaarten was geknoeid of wanneer men beweerde dat
de distributiebescheiden waren zoekgeraakt en deze in de woningen werden aangetroffen.
Daarom vond hij het gewenst dat de vier ambtenaren politiebevoegdheid kregen en diende
daarom een verzoek in. De hoofdcommissaris was echter van mening dat onderzoek in
woningen en eventuele inbeslagname politiewerkzaamheden waren, terwijl de bedoelde
ambtenaren bovendien de nodige ervaring misten en de politie eventueel in de onmiddellijke
nabijheid te bereiken was. Om die reden vond hij het verlenen van politiebevoegdheid aan
burgers zeer ongewenst.49

Postduiven

De politie werd ook belast met de controle van het verbod tot het houden van postduiven.
Deze dieren konden immers gebruikt worden voor spionagedoeleinden. Het verbod was
voor de houders van duiven een ingrijpende maatregel. In een verordening van eind mei
1940 was al een artikel opgenomen, waarin werd bepaald dat houders van postduiven ver-
plicht waren deze dieren bij de politie in te leveren. Op het overtreden van deze maatregel
kon zelfs de doodstraf staan. Spoedig werd deze maatregel veranderd, waarna duivenmelkers
verplicht waren hun duiven in de hokken te houden. De controle werd in zijn geheel aan de
Nederlandse politie overgelaten. In Amsterdam werd zelfs een speciale ‘Duivenbrigade’
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opgericht. In Rotterdam werd in eerste instantie agent A. van Tilburg van de Speciale Diensten
met deze werkzaamheden belast. In de periode 1930-1939 had Van Tilburg regelmatig lijsten
opgesteld van degenen die in tijd van oorlog hun duiven beschikbaar wilden stellen. Deze
lijsten werden vervolgens naar het departement van Defensie gezonden. Tijdens de bezetting
controleerde hij de naleving van de Duitse verordeningen over duiven en hield ook de
registratie ervan bij. Na de bevrijding verklaarde Van Tilburg dat hij als deskundige had
kunnen voorkomen dat een niet deskundige deze zaken zou behandelen als politieman. Het
kwam meermalen voor dat duivenhouders hun duiven toch lieten uitvliegen.50

In overleg met de duivenhoudersbonden werd besloten een strengere controle toe te
passen om te voorkomen, dat de bezetter aanleiding zou vinden alle duiven te doden. In de
Duitse verordeningen stond omschreven hoe de duivenhouders moesten handelen als een
duif doodging en hoe ze dit administratief moesten regelen. Van Tilburg had naar aanleiding
van deze verordening een regeling ontworpen, die zo goed voldeed dat de methode in het
gehele land werd ingevoerd. De controle, uitgevoerd door drie agenten van de afdeling
Verkeers- en voerwezen, gebeurde aan de hand van hoklijsten. Telkens wanneer een duif
gestorven of gedood was, kwam de eigenaar zo spoedig mogelijk met de geringde duivenpoot
naar het hoofdbureau en bracht tevens de hoklijst mee. De dienstdoende agent controleerde
de meegebrachte ring, de hoklijst en de aanwezige lijst op het hoofdbureau. De ring werd van
de poot afgenomen en gelabeld. Aan het begin van elke maand werd een verzamelstaat met
alle gelabelde ringen verzonden naar de afdeling Brieftauben van de Nachrichtendienst der
Wehrmachtsbefehlshaber in Den Haag.

In 1942 werd uiteindelijk een algeheel verbod op het houden van duiven afgekondigd.
Vanwege deze verordening vond er in Rotterdam op 28 oktober 1942 een grootscheepse
controle plaats door agenten van de Speciale Diensten. Elke agent kreeg een lijst mee met
adressen die gecontroleerd moesten worden. Wanneer postduiven werden aangetroffen,
moesten deze inbeslag worden genomen en levend worden gedeponeerd bij Van Tilburg.51

Sommige agenten waren tijdens de controles zeer fanatiek. In een pand aan de
Zeilmakerstraat trof een agent in een schoorsteen in een keuken enkele verborgen duiven
aan, die hij direct inbeslag nam. Enkele maanden later kreeg de eigenaar, zonder dat hij
gedagvaard was, per post een strafbeschikking waarin stond dat hij tot drie maanden
gevangenisstraf veroordeeld was wegens het bezit van duiven. Eind 1942 moest hij zich
melden bij de gevangenis in Utrecht. Na tien dagen werd hij overgebracht naar een
gevangenis bij het Duitse Kleef, waar hij onder erbarmelijke omstandigheden tot zijn
vrijlating op 26 februari 1943 verbleef.52

Uitbreiding van het aantal werkzaamheden had gevolgen voor de toch al krappe
personeelsbezetting. Roszbach had voor de reorganisatie van mei 1941 aangegeven dat het
korps behoefte had aan vijfhonderd nieuwe personeelsleden, maar hier was vanwege een
personeelsstop en wijziging van de politieopleiding weinig van terechtgekomen. Een manier
om het personeelstekort enigszins op te lossen, was het inzetten van hulpagenten. 
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Hulpagenten

Het fenomeen hulpagent bestond reeds voor de oorlog. Burgers werden op arbeidscontract
aangenomen en daar waar nodig ingezet, waarna ze weer eenvoudig ontslagen konden
worden. Hulpagenten moeten niet verward worden met de agenten van de Vrijwillige
Hulppolitie (vhp). Deze laatste organisatie werd half 1942 volgens een decreet opgericht
vanuit de wa. De ‘normale’ hulpagenten waren bedoeld om het tekort aan personeel te
verminderen. De opzet was geheel anders en het nsb-gehalte lag aanmerkelijk lager. 

Eind mei 1942 schreef Roszbach dat de hulppolitie eigenlijk niets anders was dan een
korps wachters. Zij hadden in Rotterdam de naam van hulppolitie gekregen om ze als een
bepaalde categorie te doen kennen. In verband met lichamelijke toestand, ontwikkeling en
de politieke instelling waren enkele zeer bescheiden eisen gesteld waaraan deze mensen voor
zover gezond en niet anti-Duits, gemakkelijk konden voldoen.53

Aan de hand van een bewaard gebleven kaartsysteem blijkt dat tijdens de bezetting
ongeveer zeventienhonderd arbeidscontractanten, waaronder een groot aantal hulpagenten,
in Rotterdam werden aangenomen. Waarschijnlijk was het Rotterdamse korps het enige
waar zoveel hulpagenten (arbeidscontractanten) werden aangesteld.54

De eerste groep van ongeveer honderdtachtig hulpagenten werd tussen 15 mei 1940 en
eind juni 1940 aangenomen. Hierna werd weinig hulppersoneel aangenomen, totdat half juli
1941 op last van de bezetter metalen moesten worden ingeleverd. Het voormalig museum
Boymans (het huidige Historisch Museum) was de verzamelplaats voor de metalen. Het
aldaar opgeslagen metaal werd bewaakt door ongeveer vijftien hulpagenten, die hiervoor
speciaal aangenomen waren. Nadat het metaal voor de oorlogsindustrie naar Duitsland was
overgebracht werden allen begin augustus bedankt voor bewezen diensten.55 Eind oktober
1942 werd begonnen met enige theoretische vorming van 392 hulpagenten en 32 agent-
muzikanten. De lessen werden vijftien weken lang gegeven door vijf chefagenten, gedurende
vijf maal twee uur per week.56

De werkzaamheden van de hulpagenten waren zeer uiteenlopend. Nadat de Wehrmacht de
barakken aan het Zomerland bij de Kreekschehaven in de voormalige gemeente IJsselmonde
had verlaten, werd de bewaking waargenomen door zes manschappen van een speciaal voor
Duitse objecten bestemde beveiligingsdienst (Wach- und Schutzdienst). Na overleg met de Orts-
kommandantur bleek dat volstaan kon worden met bewaking door een hulpagent van politie,
zoals ook bij de Flak-batterij (Duitse luchtafweer) in Hillegersberg gebeurde.57

Ter voorkoming van diefstal moest een hulpagent op een nacht post vatten bij twee
lantaarns, die waren geplaatst bij een defecte gasgenerator op de oprit van de Breebrug. De
volgende dag werd door de eigenaresse van de generator vijf gulden betaald voor het plaatsen
van de lantaarns. Dit geld werd aan de Motorbrigade afgedragen.58

Een taak waarmee de hulpagenten ook belast werden, was het bewaken van de zogenaamde
cultuurgronden. Vanwege de toenemende voedselschaarste was de gemeente overgegaan tot
het planten van gewassen (graan, bonen en aardappelen) op de braakliggende terreinen in de
stad. Om te voorkomen dat deze gewassen vroegtijdig en illegaal geoogst werden, moesten
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hulpagenten daar dag en nacht wacht houden. De burgerij had al snel een toepasselijke naam
voor deze bewakers bedacht; ‘agenten van de bruinebonenpolitie’.59

Hulpagenten werden dus alleen ingezet voor bewakingsdiensten. Ze waren voor hun
persoonlijke veiligheid slechts bewapend met een houten stok. Diensten werden in burger
verricht en als onderscheidingsteken kreeg het personeel een wit linnen armband met
daarop het woord ‘Politie’. Deze armband moest om de linker bovenarm gedragen worden.60

Half mei 1943 berichtte Boelstra aan de chef algemene staf van het DGvP, die op dat
moment in Hoog-Soeren zetelde, dat voor bewaking op korte termijn minstens vijfhonderd
man hulppersoneel nodig was. Bovendien was voor het innemen van ongeveer 80.000

radioapparaten, verdeeld over 55 inleveringplaatsen, nog eens vierhonderd man nodig,
waarvan de helft enigszins administratief onderlegd moest zijn. Hij verzocht van degenen
die ingeschreven waren bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus voor de arbeidsinzet, tijdelijk
negenhonderd man aan te wijzen voor hulpdiensten bij de Rotterdamse politie. De directeur-
generaal ging akkoord, mits het hulppersoneel niet in politiedienst werd aangesteld en geen
politiebevoegdheden kreeg.61

De id en later Groep 10 was belast met het onderzoek naar de politieke gezindheid van de
kandidaat hulpagenten. Zij legden de bevindingen vast in een kort rapport. Bleek uit zo’n
onderzoek dat betrokkene niet bij de nsb was aangesloten, doch sympathiek tegenover de
nieuwe wereldorde stond of bereid kon worden geacht loyaal werkzaam te zijn in de geest
zoals door de bezettende macht was gevorderd, dan was de kans groot dat hij de aanstelling
van hulpagent kreeg.62

De commandeur van de Ordepolitie waarschuwde de hulpagenten dat tegen hen zou
worden opgetreden als ze zich niet naar behoren zouden gedragen. Speciaal hiervoor werden
enige hulpagenten aangesteld als controleur. Zij moesten de overige hulpagenten controleren
en bij geconstateerde onregelmatigheden rapport uitbrengen. Dat de controleurs hun taak
serieus namen, blijkt uit de eerder genoemde personeelskaarten. Op de achterzijde van
nagenoeg alle kaarten staat wel een of andere aantekening die betrekking heeft op het niet
goed functioneren van de betreffende hulpagent. Een enkele keer kwam het voor dat een
agent een beloning had gekregen, maar meestal betroffen het straffen.

07-08-42 inhouding één vrije dag. Belast zijnde met de bewaking van in Cultuur
gebrachte gronden gras voor eigen konijnen gesneden waarbij rekening wordt
gehouden met het feit, dat het slechts een kleine hoeveelheid betrof en het geschiedde
in de vroege morgenuren, zodat de kans dat het publiek hier aanstoot aan kon nemen
gering was.
22-06-43 ontslagen. Is ingesloten heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van radio-
onderdelen van verbeurdverklaarde toestellen. 
23-09-43 vonnis rechtbank vier maanden gevangenisstraf.
16-07-43 4 uur strafdienst. Zijn bewakingspost bij joodse goederen verlaten en een
gesprek (geen dienstgesprek) gevoerd.
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24-12-43 Ontslag voor de tijd van twee weken (15-10-43 tot 29-10-43) wegens zich tot
twee maal toe in gezelschap van een opperwachtmeester aan wie hij was toegevoegd,
elders opgehouden dan daar waar de dienst hem dat voorschreef en wel de ene maal
onder gratis gelag in een café en de andere keer onder het nuttigen van hem
aangeboden eetwaren ten huize van een vrouw, wier man in het buitenland werkte.
21-01-44 Beperking van het recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van 2 dagen.
Als bewaker tegen overvallen op het bureau Charlois zich in een wachtlokaal van de
Luchtbeschermingsdienst opgehouden. 
04-02-44 Drie uur buitengewone dienst. Bij de verkoop van toegangskaarten voor een
bioscoop zich voorrang verschaft door gebruik te maken van zijn politieband.
14-04-44 6 uur buitengewone dienst. Belast met de bewaking van een militair object
geen melding gemaakt van het feit dat door enige collega’s goederen aan de inventaris
werden onttrokken en in het algemeen een onvoldoende controle op deze inventaris
uitgeoefend.
12-03-45 ƒ 25,- boete. Uit een wagentje van een nachtverblijver, die aardappelen uit
Drenthe had gehaald, enige aardappelen weggenomen.63

Een hulpagent werd gearresteerd, omdat hij weigerde een opgedragen taak uit te voeren. 
Hij vond dat hij niet was aangesteld voor het houden van toezicht in het gemeentelijk park
in verband met baldadigheid en vernieling.64 Uit het bovenstaande blijkt dat de hulpagenten
niet altijd integer, loyaal of betrouwbaar waren. Daarnaast werd het hulppersoneel door
verschillende instanties niet voor vol aangezien. De directeur van de ret klaagde bij de
hoofdcommissaris dat een hulpagent, die meereed op lijn 14, geweigerd had te betalen, daar
hij de mening toegedaan was dat hij vrij vervoer genoot, omdat hij controle uitoefende op
het in- en uitstappen van de passagiers. De directeur kon echter deze mening niet delen. 
In de eerste plaats wist hij niets af van bovengenoemde controle en in de tweede plaats ver-
leende de ret geen vrij vervoer aan hulpagenten. Inspecteur P. Dijkxhoorn, van het bureau
Bergsingel, antwoordde dat voor een doelmatige controle op het springen van, of op rijdende
trams door hem bepaald was, dat het voor deze controle aangewezen personeel zo nu en dan
een halte met de tram meereed. De hulpagent was een van de gecommissioneerde hulp-
agenten en verrichtte volledige agentendienst. Bij het uitmaken van de dienst was echter
over het hoofd gezien, dat hij geen vrij vervoer op de tram had.65

Dat het bewaken van objecten niet van gevaren ontbloot was, ondervond een hulpagent
toen hij zich in de nacht van 23 oktober 1943 op de post Dordtselaan bevond ter bewaking
van de daar geplaatste verkeersborden van de Wehrmacht. Op een gegeven moment hoorde
hij iemand lopen en toen hij zijn zaklantaarn ontstak zag hij dat het een Duitse militair
betrof. Deze soldaat loste daarop onmiddellijk drie schoten zonder hem te treffen.66

Een grote groep hulppersoneel werd dus aangenomen via het arbeidsbureau of reageerde
op een advertentie in de dagbladen. Anderen wilden een baan bij de politie om aan uitzending
naar Duitsland te ontkomen. Soms werden ze aangenomen, omdat ze brutaalweg een
politiebureau waren binnengestapt of omdat bekenden van hen reeds bij de politie werkten.
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Zo gebeurde het dat de personeelschef van de Rotterdamse politie, inspecteur W. Lagendaal,
enkele voetballers van de Rotterdamse voetbalclub Xerxes bij het korps opnam. Daarmee
werd voorkomen dat ze in Duitsland moesten gaan werken. Onder hen was de later bekende
voetballer Faas Wilkes.

‘Op 29 mei 1943 werd ik als hulpagent bij de
Rotterdamse politie aangesteld. Ik speelde
toen al bij de voetbalclub Xerxes. Inspecteur
Lagendaal speelde daar ook. Hoe ik bij de
politie kwam, weet ik niet precies meer.
Lagendaal heeft er waarschijnlijk voor
gezorgd. Ik geloof dat er een stuk of acht
spelers van Xerxes bij de politie kwamen.
Voordat ik bij de politie kwam, werkte ik bij
het transportbedrijf van mijn vader. Ik deed

dienst aan het hoofdbureau. In het begin ging ik met een politieman de straat op. 
Wij droegen geen uniform, maar hadden een witte band om. Het contact met de
beroepspolitie was goed. Het voetballen ging nog redelijk lang gewoon door. Later
werd ik bij de technische dienst geplaatst. Ik ging met de overvalwagen van de politie
mee naar Oud-Beijerland om aardappels te halen en die werden op het Haagse Veer in
de kelder opgeslagen. Ze waren bestemd voor de politie. Ik werd aangewezen om de
aardappelen bij de politiemensen thuis te brengen. Met een driewieler vol zakken
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zich op 1 oktober 1943 tijdens de surveillance
kinderachtig gedragen had en de tweede keer
moest hij een boete van ƒ 10,- betalen, omdat
hij op wacht (‘rust’) zijnde slapend in de
agentenwacht was aangetroffen.



aardappelen ging ik ’s morgens vroeg omstreeks 6 uur op pad naar de adressen 
van de politiemensen. Overdag was dat te gevaarlijk, omdat zich dit afspeelde in het
laatste jaar van de bezetting. Dit is tot aan het einde van de bezetting doorgegaan. 
Tegenover de kelder van het hoofdbureau, aan de zijde van de Coolsingel, was een
poffertjeskraam gevestigd. In de tijd dat ik bij de technische dienst werkte zaten ze
daar regelmatig zonder stroom. Dan nam ik hun accu mee naar het hoofdbureau, liet
hem daar opladen en daarvoor kreeg ik dan een paar pannenkoeken. Ik heb ook nog
wel eens iets voor het verzet gedaan, maar dat stelde niet veel voor. In een kerk aan de
Schiedamsedijk heb ik een paar maal met een stengun geoefend en bij een verderop
gelegen school voor het verzet op wacht gestaan. Ik heb nooit met acties meegedaan.
Op een gegeven moment werd mijn fiets door een Duitser afgepakt. Toen ik naar het
hoofdbureau ging zag ik een Duitser zijn fiets tegen het bureau zetten. Ik heb toen die
fiets meegenomen en tot na de oorlog in het pakhuis verborgen. Tijdens de razzia van
november 1944 heb ik me enkele dagen in een kelder verborgen. Begin juli 1945 ben ik
ontslagen en heb vervolgens nog enige tijd in het bedrijf van mijn vader gewerkt,
totdat mijn voetbalcarrière begon.’67

Inspecteur W. Lagendaal was begin augustus 1941 benoemd tot chef van de afdeling
Personeelszaken. Zodoende was hij in de gelegenheid om jonge mannen bij de politie aan te
nemen en te behoeden voor tewerkstelling in Duitsland. Zelf was hij op 1 oktober 1927 bij de

Rotterdamse politie aangesteld als aankomend schrijver. Na eerst
verplicht de agentenrangen doorlopen te hebben, werd hij op 1
februari 1934 bevorderd tot inspecteur-titulair. Tijdens de bezetting
kreeg hij, na eerst bevorderd te zijn tot inspecteur eerste klas, de
rang van opperluitenant der Staatspolitie en later die van
kapitein.68

Dat enkele voetballers van Xerxes bij de politie werden
aangenomen was niet verwonderlijk, want Lagendaal was zelf een
verdienstelijk voetballer bij deze club. Hij kreeg zelfs landelijke
faam, omdat hij vijftien keer voor het Nederlands elftal uitkwam.
In voetbalkringen was hij dan ook beter bekend als ‘het Kanon’. In
diensttijd was zijn bekendheid wel eens lastig. Vooral tijdens zijn
agentenperiode kwam het voor dat een schare jeugdige supporters
hem stond aan te moedigen, terwijl hij het verkeer aan het regelen
was. Bij het beslechten van een relletje kon het gebeuren dat de rel
juist groter werd, omdat omstanders wel eens wilden zien hoe ‘het
Kanon’ de zaak ging aanpakken.69

Het in dienst nemen van zo’n zeshonderd hulpagenten kon
het personeelstekort niet oplossen. Voor de bewaking van objecten
van de Wehrmacht, militaire treinen, spoorwegemplacementen,
bruggen, tunnels, militaire bouwwerken, gewestelijke arbeidsbureaus,
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bevolkingsbureaus, distributiekantoren, opslagplaatsen van radiotoestellen en levensmiddelen-
depots was dagelijks veel personeel nodig. Omdat het aantal overvallen toenam en de hulp-
agenten niet voorzien waren van vuurwapens was volgens Boelstra de toestand onhoudbaar.
Het niveau van de hulpagenten was over het algemeen laag. Slechts tien procent voldeed.
Boelstra verzocht toestemming om een aantal van de beste hulpagenten als wachtmeester te
mogen aanstellen. Zijn bedoeling was om hen in gesloten verband voor speciale diensten op
te nemen, teneinde de opleiding te voltooien.70

Begin maart 1944 kreeg het Rotterdamse korps van de directeur-generaal, onder goed-
keuring van de BdO, toestemming om een aantal reeds langere tijd in Rotterdam dienst-
doende hulpagenten aan te stellen tot wachtmeester van de Staatspolitie. Zij moesten bij de
directeur-generaal worden voorgedragen. Na toestemming moesten de betrokkenen door de
geneeskundige- en gezondheidsdienst van de Nederlandse politie gekeurd worden. 
De aanstelling gebeurde in tijdelijke dienst met een proeftijd van een jaar. De militaire en
politionele opleiding vond in Rotterdam plaats, onder leiding van Kruit.

Op 1 mei 1944 startte de opleiding van 128 wachtmeesters. Ze werden in vier ploegen
verdeeld en kregen één jaar onderricht in politievakken, exercitie en sport. Theorie werd
gegeven door vakleraren van de afdeling opleiding en praktijklessen door leden van de
Speciale Diensten. Vanwege de vereiste spoed en gebrek aan kader was een grondiger
opleiding niet mogelijk.71 Het intern opleiden van hulpagenten was een uitzonderlijke
situatie, aangezien op dat moment alleen nog maar in Schalkhaar een politieopleiding
gevolgd kon worden.

Vanwege de door de bezettingsautoriteiten opgelegde plicht tot het oprichten van een
bewakingsdienst werd de naam hulpagent veranderd in bewaker. Een brief van Boelstra aan
de Rotterdamse verbindingsofficier van de Orpo in Rotterdam, majoor H.G. Scholz, van
begin juli 1944 maakt duidelijk hoe er over het hulppersoneel gedacht werd. In Rotterdam
waren op dat moment vijfhonderd arbeidscontractanten, ‘bewakers’, bij de Ordepolitie
werkzaam.

De ‘bewakers’ verrichten hun dienst in burgerkleding, voorzien van een armband met
het opschrift ‘politie’. Reeds eerder werd overwogen het opschrift ‘politie’ te vervangen door
het opschrift ‘bewaker’, omdat het gehalte van deze lieden zodanig was dat zij inderdaad het
aanzien der politie schade berokkenden. Hiertoe werd niet overgegaan, omdat gevreesd werd
dat zij door deze naamsverandering aan gezag zouden inboeten, aangezien zij generlei
bevoegdheid hadden buiten de bevoegdheid welke iedere burger krachtens de bepalingen van
het Wetboek van Stafvordering had. Boelstra gaf toe dat het instituut der bewakers het
aanzien van de politie naar beneden haalde en zag ze liever vandaag verdwijnen dan morgen.
De bezetting van alle vaste posten door de politie alleen was echter uitgesloten. Minstens
tweehonderd bewakers zouden op staande voet kunnen worden ontslagen, indien de politie-
compagnie voor het bezetten van vaste posten kon worden benut.

Het streven van Boelstra was het aantal bewakers zo klein mogelijk te houden en dit
instituut zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Hiertoe diende echter eerst een normale
aanvulling van de politie te worden gewaarborgd. Om het instituut der bewakers direct op te
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heffen was niet mogelijk en niet verantwoord. Men diende te bedenken dat het feit dat in
Rotterdam op dat moment nog nooit een overval op een door de politie bewaakt object
gelukt was, mede te danken was aan het feit dat door de hulp van de bewakers een redelijke
beveiliging van deze objecten kon worden verkregen.72

Een van de pogingen om het moreel van het politiepersoneel, inclusief hulpagenten,
hoog te houden, was het verstrekken van bijvoeding, want voor een sterk veranderd politie-
beleid waren manschappen nodig die bereid en in staat waren alle opdrachten uit te voeren.
Begin april 1943 stond in het dag- en nachtrapport van het bureau Oostervantstraat dat aan
het personeel van de politie en Luchtbeschermingsdienst van de achtermiddag- en nacht-
dienst 1050 porties voeding waren uitgereikt. Hoeveelheid en kwaliteit waren voldoende.73

Enkele maanden later pleitte Boelstra bij de directeur-generaal van Politie voor extra rant-
soenen voor het politiepersoneel. Hij deed tevens een verzoek voor extra textiel. 
Veel politiefunctionarissen liepen met kapotte sokken in hun laarzen, waardoor de voeten
kapot gingen. In verband met het zware bombardement in het westen van Rotterdam in 1943

waren zijn mannen door de zware diensten de uitputting nabij. Door bemiddeling van de
Nederlandse Volksdienst waren er porties warm eten verstrekt, maar dit was onvoldoende.
De mentaliteit van de Rotterdamse agenten ging volgens Boelstra achteruit.74

De bezetter kwam er spoedig achter dat ook de mentaliteit van de bevolking anders 
was dan zij verwacht hadden. Door de druk op te voeren hoopten zij dat hierdoor het
opkomende verzet de kop ingedrukt werd. Juist het tegenovergestelde bleek waar, want
vooral na de Februaristaking begon het verzet zich steeds meer te openbaren. 

5.3 toenemend verzet

De bezetter kwam direct met nieuwe maatregelen, waarvan het preventief gijzelen van voor-
aanstaande personen uit de politieke en economische kringen er een was.

Gijzelaars als onderpand

Hierdoor hadden ze altijd Nederlanders achter de hand die ze konden gebruiken voor
represaillemaatregelen. De selectie werd deels gedecentraliseerd voorbereid, waardoor de
definitieve lijst gekenmerkt zou worden door een zekere geografische spreiding. De zes
Aussenstellen van de BdS kregen opdracht lijsten op te stellen van voor gijzeling in aanmerking
komende personen, die dan weer in Den Haag werden bekeken en soms veranderd. Er moest
gelet worden op het effect dat een arrestatie zou kunnen hebben op andere Nederlanders en
op ‘deutschfeindlichkeit’, wat een zeer ruim en vaag begrip was. Nadat herhaalde malen over de
lijsten vergaderd was en na diverse aanpassingen, keurde Seyss-Inquart de lijst begin mei 1942

definitief goed, waarna begonnen kon worden met het ophalen. Op 4 mei 1942 werd de
eerste groep verraste Nederlanders, door zowel Duitse als Nederlandse politiemensen
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opgepakt. Rechercheur G. van Huis verklaarde na de bezetting dat hij die dag samen met een
in uniform geklede Duitser de voorzitter van de A.R. Kiesvereniging, P. Goedendorp, had
gearresteerd. Na een soms lange en spannende reis, werden deze gijzelaars ondergebracht in
het Kleinseminarie Beekvliet in het Brabantse Sint Michielsgestel, waar ze een onzekere tijd
tegemoet gingen. Oud hoofdcommissaris Einthoven en lid van het Driemanschap van de
Nederlandse Unie behoorde tot de groep die vanaf 4 mei 1942 in Beekvliet in gijzeling
gehouden werd.75

Hoofdinspecteur Bennekers behoorde tot de tweede groep Nederlanders, die op 13 juli
1942 van huis gehaald werd. Deze groep werd overgebracht naar het Grootseminarie in het
Brabantse plaatsje Haaren.76 Bennekers was een van de weinigen van het Rotterdamse
korps, die als gijzelaar gearresteerd werd. Hij was niet toevallig op de lijst terechtgekomen.
Onder leiding van Bennekers was de id voor het uitbreken van de oorlog uitgegroeid tot een
goed functionerende afdeling. Dit was van groot belang, omdat Rotterdam als havenstad
aantrekkingskracht had voor zowel rechtse als linkse politieke aanhangers. Bennekers was op
28 mei 1894 in Zwolle geboren. Aan de Rijkskweekschool in Deventer behaalde hij zijn akte
voor onderwijzer. Dit beroep zou hij echter nooit uitoefenen, want op 1 september 1919 werd
hij bij de Rotterdamse politie aangesteld als inspecteur-titulair. Na anderhalf jaar volgde
bevordering tot inspecteur tweede klas. Volgens zijn personeelskaart werd Bennekers op 12

september 1927 overgeplaatst naar de Speciale Diensten. Dit was echter een papieren over-
plaatsing, want in werkelijkheid werd hij chef van de (geheime) id. Half december 1940 werd
Bennekers door Roszbach weggepromoveerd en aangesteld als chef van de eerste afdeling
(Centrum). Waarschijnlijk zat hij op deze plek nog steeds te dicht bij het vuur, want bij de
reorganisatie van mei 1941 werd Bennekers chef van de Juridische Afdeling en Bibliotheek.
Zelfs in deze functie probeerde hij met de middelen die hij had afbreuk te doen aan het
nationaalsocialisme en de bezetter. Blijkens de administratie van de bibliotheek werden op 4
augustus 1941 in de bibliotheek tien exemplaren van ‘Mijn Kamp’ van Adolf Hitler
opgenomen. Bij afwezigheid van de bibliothecaris werden de boeken door Bennekers zelf
ingeschreven. Knape verklaarde na de bezetting dat Bennekers met hem besproken had, of
het mogelijk was, dat tien betrouwbare inspecteurs ieder een exemplaar van ‘Mijn Kamp’ uit
de bibliotheek zouden vragen en dit zo lang mogelijk onder hun berusting konden houden.77

Uit het dossier van Roszbach blijkt dat vermoed werd dat hij Bennekers als gijzelaar had
aangewezen, omdat de verhouding tussen beiden niet al te best was. Het onderzoek hiernaar
werd bemoeilijkt, omdat de secretaresse van Roszbach tijdens de bezetting door de illegaliteit
was doodgeschoten. Roszbach ontkende na de bezetting van tevoren op de hoogte te zijn
geweest van de arrestatie van Bennekers. Het bericht, dat Bennekers als gijzelaar gearresteerd
was, kreeg hij via Takken te horen. Naar aanleiding van deze arrestatie was Roszbach de
volgende dag naar Den Haag gegaan om aan Laudewitz, chef van een politieafdeling, de
invrijheidstelling van Bennekers te vragen. Roszbach kende Laudewitz, omdat die enige tijd
bij de Sipo in Rotterdam geplaatst geweest was. Roszbach beweerde dat Bennekers zijn enige
inspecteur was, die door zijn praktijk in staat was de Juridische Afdeling te leiden. Laudewitz
wimpelde het verzoek onmiddellijk af en zei nog zoiets als: ‘kent u uw eigen mensen wel
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goed?’. Roszbach zag toen dat het hopeloos was en had geen verdere stappen ondernomen.
Hoewel de verhouding tussen hem en Bennekers niet ideaal was, was zij toch niet slecht,
althans niet in die mate, dat hij Bennekers daarom in handen van de Duitsers zou spelen.
Wie Bennekers aangewezen had om gegijzeld te worden, wist Roszbach niet.78

Bennekers was hoogstwaarschijnlijk op de lijst van gijzelaars terechtgekomen, omdat de
Duitsers hem verweten dat hij het archief van de id verbrand had. Hierdoor waren belangrijke
gegevens verloren gegaan, welke tijdens de bezetting zeer nuttig hadden kunnen zijn. 

Aanslag op het spoorwegviaduct

Spoedig na het oppakken van de gijzelaars werd duidelijk waarom de bezetter tot deze
maatregel was overgegaan. In de vroege morgen van vrijdag 7 augustus 1942 togen zes leden
van de verzetsgroep ‘Nederlandse Volksmilitie’ (nvm) met een bom naar het spoorweg-
viaduct aan de Binnenrotte. Aan de ontsteking werd een draad bevestigd, die over de rails
gespannen werd. Het was echter niet de verwachte trein met Duitse militaire verlofgangers
die de bom liet ontploffen, maar een op de rails fietsende spoorwegman. Hij raakte de draad
en werd door de daaropvolgende explosie weggeslingerd en raakte ernstig gewond. Voor de
bezetter was nu de maat vol en vooral Christiansen vond dat er iets moest gebeuren. Hij had
namelijk twee dagen voor de aanslag een waarschuwing in de pers laten opnemen, waarin hij
van de bevolking een volstrekt ordelijk gedrag eiste. De dag na de aanslag vond er op hoog
niveau een bespreking plaats, waar naast Seyss-Inquart natuurlijk ook Christiansen en
Rauter bij aanwezig waren. Christiansen eiste dat er in ieder geval twintig gijzelaars
gefusilleerd moesten worden. Rauter was hier fel op tegen, omdat het fusilleren van
onschuldigen, voor een overigens mislukte aanslag, grote verontwaardiging onder de
bevolking zou wekken en men er de propaganda door Radio Oranje mee in de kaart zou
spelen. Na een urenlange en verhitte discussie kwam Seyss-Inquart, naast enkele
maatregelen voor de Rotterdamse bevolking, met een ultimatum. Indien de daders zich niet
voor vrijdag 14 augustus middernacht bij de politie hadden gemeld, zou op grond van de
bekendmaking van Christiansen teruggegrepen worden op een aantal gijzelaars, die met hun
leven voor dergelijke daden borg stonden. Voor mededelingen, welke tot arrestatie van de
daders zou leiden, stelde Christiansen een beloning van ƒ 100.000,- beschikbaar.79

In de kranten verschenen nog meer bekendmakingen, waarin onder andere was
opgenomen dat tot nader order tussen 22.00 en 04.00 uur alle verkeer, ook dat van voetgangers,
op de openbare weg verboden was. De spertijd was hiermee met twee uur vervroegd. Verder
werd bepaald dat alle openbare vermakelijkheden om 21.00 uur en cafés en restaurants om
21.30 uur gesloten moesten zijn. Rauter belastte Kriminalkommissar J. Schreieder met het
onderzoek, omdat hij vermoedde dat de aanslag door geheime agenten uit Engeland gepleegd
was. Schreieder was zeer geschikt voor deze opdracht, want als één van de hoofdpersonen
van het Engelandspiel was hij betrokken bij een groot aantal arrestaties van gedropte agenten.
Volgens een gevangengenomen agent, die samen met Schreieder naar de plaats van de

211



aanslag was geweest, wees de gevonden springstof trotyl en werkwijze in de richting van
andere daders. Tijdens het onderzoek, waarbij Schreieder eveneens de beruchte verrader 
A. van der Waals had ingeschakeld, werd duidelijk dat de daders in de kringen van de
communisten gezocht moesten worden.80

Op 14 augustus, de dag dat het ultimatum verstreek, verschenen diverse berichten in de
krant. De ene kwam uit de kerkelijke hoek, de andere uit die van de burgerij. Volgens een
artikel met de kop: ‘het medeleven van de burgerij’, bleek hoezeer de Rotterdamse bevolking
onder de indruk verkeerde van de consequentie van de onverantwoordelijke aanslag. 
Een geslaagde handtekeningenactie onder de middenstand en de arbeidersbevolking had
aangetoond dat een groot deel van de bevolking afwijzend stond tegenover de handelingen
van enkelingen, welke de orde en rust in het bezette gebied dreigden te verstoren.81

Alle pogingen om de bezetter op andere gedachten te brengen hadden weinig succes. 
Het enige wat er mogelijk mee bereikt werd, was dat het aantal gijzelaars dat na het ver-
strijken van het ultimatum gefusilleerd zou worden tot vijf was teruggebracht. Uit de dossiers
van de Rotterdamse gijzelaars had de leider van het Sonderkommando, Sturmbannführer H.J.
Wölk, samen met de plaatsvervangend BdS, F. Knolle, twintig dossiers gekozen, die daarna
aan Rauter waren overgedragen. Nadat Rauter alle dossiers bestudeerd had, werden vijf
mannen geselecteerd. Op aanwijzing van F. Schmidt werden twee dossiers vervangen, waar-
door O.E.G. van Limburg Stirum, substituut-officier van Justitie in Arnhem, sedert 4 mei
1942 in gijzeling in St. Michielsgestel en A. Schimmelpenninck van der Oye, landeigenaar 
in Schuddebeurs, en sedert 14 augustus 1942 (één dag voor executie FvR) in gijzeling in 
St. Michielsgestel, de nieuwe represaillekandidaten werden. De keuze was op hen gevallen
vanwege een kort daarvoor door Koningin Wilhelmina voor het Amerikaanse Congres
gehouden toespraak, waarin ze zich vijandig had uitgelaten over het Derde Rijk. Omdat er
tussen de twee genoemde gijzelaars en Koningin Wilhelmina een band bestond, werden zij
op de lijst geplaatst. De andere drie gijzelaars waren de Rotterdammers mr. R. Baelde, van
beroep maatschappelijk werker en voormalig chef van de Nederlandse Unie in Rotterdam,
W. Ruys, een van de directeuren van de Rotterdamse Lloyd en Bennekers. Aanvankelijk had
de bezetter de voormalige hoofdcommissaris van Rotterdam, Einthoven, op hun lijstje staan.82

Na de bevrijding werd de Rotterdamse Recherche belast met het onderzoek betreffende
het doodschieten van de vijf gijzelaars. Naast Roszbach werd ook Boelstra gehoord. Boelstra
verklaarde dat hij zich aan de vooravond van het doodschieten van de gijzelaars naar Rauter
begeven had om hem te bewegen toch in elk geval Einthoven niet dood te schieten. Rauter
verzekerde hem dat Einthoven gespaard zou blijven. Waarschijnlijk wist Boelstra niet dat in
plaats van Einthoven Bennekers op de lijst geplaatst werd.83

Met betrekking tot de gijzelaars was er tussen Völckers en Boelstra grote onenigheid
ontstaan. In de bladen waren oproepen verschenen om de daders te bewegen zich te melden.
Aangezien niemand op de oproep reageerde, besloot Boelstra persoonlijk nog een bijzondere
oproep tot de daders te richten. Hoofdinspecteur A.H.W. Weekenstroo, aan wie hij deze
oproep liet lezen, vond het om zijn tot het hart van de daders sprekende inhoud, zeer de
moeite waard. Boelstra begaf zich naar Völckers om van hem toestemming tot plaatsing te
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verkrijgen. Na een half uur antichambreren, waarover Boelstra reeds zeer ontstemd raakte,
werd hij bij Völckers toegelaten. Na lezing van de oproep begon Völckers Boelstra op een
Pruisische manier af te bekken en beweerde, dat het geen nut had en Boelstra kreeg de
toestemming niet.84

Toen op zaterdag 8 augustus 1942 het bericht van de aanslag in Rotterdam en de voor-
genomen maatregelen bekend werden gemaakt, was men in het gijzelaarskamp St. Michiels-
gestel niet onder de indruk. De dagen daarna verliepen zoals gewoonlijk. Ook op de avond
van de veertiende augustus, enkele uren voor het verstrijken van het ultimatum, merkte
niemand iets ongewoons in het kamp en iedereen ging rustig slapen. In het holst van de
nacht werden de eerder genoemde vijf gijzelaars van hun bed gelicht. Tussen twee en vier uur
kregen ze de gelegenheid om afscheidsbrieven te schrijven. Rond halfzes werden de vijf per
vrachtauto weggevoerd. De korte reis eindigde in de bossen tussen Goirle en België met de
bedoeling om hen daar, net over de grens, op Belgisch grondgebied, te fusilleren.85 De
bezetter was namelijk bang dat wanneer de fusillade op Nederlands grondgebied zou plaats-
vinden de plek uit protest tegen hen als herdenkingsplaats gebruikt zou kunnen worden.
Vanwege de toen nog strenge grensbewaking was dat nagenoeg uitgesloten. Toch zou het niet
geheel volgens plan verlopen, want de fusillade vond nog net op Nederlands grondgebied
plaats. 

De boswachter van het landgoed ‘De Roovert’ in Goirle, M. van Heerebeek, was voordat
hij naar de vroegmis in de rooms-katholieke kerk in Poppel
ging, op 15 augustus 1942 bij het opkomen van de zon bezig met
zijn ronde. Hij hoorde de voertuigen door het bos rijden en

nadat deze tot stilstand waren
gekomen hoorde hij ook de schoten.
Na afloop van de kerkdienst kon hij
het niet laten om toch nog even in
de buurt te gaan kijken. In het bos
trof hij een duidelijk bewerkte zand-
vlakte aan. Omdat in de buurt van
de plek, die omgewoeld was, door
het verzet vaten met olie begraven
waren, om ze op deze manier aan de
Duitsers te onttrekken, heeft hij
daarna de plek verlaten. Niets wees
erop welk drama daar had plaats-
gevonden. De families van de
slachtoffers hebben van de Duitsers
nimmer bericht ontvangen waar de
stoffelijke overschotten gebleven
waren. Vanaf het moment van de
fusillade tot half september reed er
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iedere dag een Duitser met een motor met
zijspan door het landgoed. Deze Duitser was
afkomstig van de sd uit Tilburg. Hij stapte
nooit af, maar reed altijd langs de plek waar de
slachtoffers waren doodgeschoten. Nadat die

Duitser niet meer terugkwam heeft Van Heerebeek, in overleg met zijn werkgever, met een
grondboor boringen op de bewuste plaats verricht. Op een gegeven moment bleef er een
stukje textiel aan de grondboor hangen en aan de lucht rook men duidelijk dat daar mogelijk
lijken begraven waren. Nadat het stukje textiel gereinigd was en kon worden vastgesteld dat
het afkomstig moest zijn van een kledingstuk, is men naar de familie van de slachtoffers
gegaan. Nadat aan de vrouw van Schimmelpenninck van der Oye was gevraagd wat voor jas
haar man in het kamp bij zich had, kon men uit het antwoord opmaken dat de kleur
mogelijk overeen kwam met het stukje gevonden textiel. Men heeft mevrouw Schimmel-
penninck van der Oye niet gezegd wat men wist en zijn toen naar het kamp in St. Michiels-
gestel gegaan, want de gijzelaars mochten bezoek ontvangen. Daar werd bevestigd dat
Schimmelpenninck van der Oye zijn groene jas aan had toen hij werd weggevoerd. Daarna
heeft men alles in rust gelaten tot na de bevrijding. Nadat men is gaan graven werd op de
aangegeven plaats de stoffelijk resten van de vijf slachtoffers aangetroffen.86

De executie van onschuldige burgers had in Nederland voor veel commotie gezorgd.
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Inspecteur J.C. de Jong verklaarde na de bevrijding dat er naar aanleiding van het dood-
schieten van Bennekers op last van de Duitsers een nota voor het personeel was uitgegeven,
waarin stond, dat ieder blijk van medeleven aan mevrouw Bennekers betoond, als sabotage
zou worden opgevat. Het had hem zeer onaangenaam getroffen dat het hele commissaris- 
en inspecteurskorps, op hemzelf en twee inspecteurs na, aan die nota gevolg had gegeven en
niets van zich had laten horen.87 De dochter van Bennekers bevestigde dit verhaal. Zij wist
niet dat de genoemde nota tijdens de bezetting verschenen was, maar kon zich wel her-
inneren dat haar moeder door drie leden van het Rotterdamse korps geholpen was.88

De represaillemaatregelen hadden het Nederlandse volk tot inkeer moeten brengen. Dit plan
slaagde niet, want de sabotagedaden, waarvan vooral de communisten verdacht werden,
bleven onverminderd doorgaan.89

Het communisme onderdruk(t)

De vrees voor het communistisch verzet was niet ongegrond, want voor de aanslag op het
spoorwegviaduct was door leden van zo’n verzetsgroep al twee keer brand gesticht in de
Luxor-bioscoop aan de Kruiskade. Eind maart 1942 hadden rechercheurs van Groep iii een
onderzoek ingesteld naar aanleiding van een poging tot brandstichting in de bioscoop. 
Een vrouw, die haar handschoenen was vergeten, had een pakje gevonden, dat ontvlamde.
Vier maanden later was de bioscoop wederom doelwit. Een brandbom van klein kaliber was
oorzaak van een beginnende brand, die door een nachtwaker geblust kon worden.90

Op 22 juni 1941 viel het Duitse leger de Sovjet-Unie binnen. Twee dagen later stuurde de
pg in Den Haag een brief naar de (hoofd)commissarissen van politie, die verband hield met
de gebeurtenissen in het oosten. Verwacht werd dat de communistische groepen in ons land,
voor zover deze nog politiek actief waren, zouden trachten te demonstreren. Rauter droeg 
de Nederlandse politie op om in de eerst volgende weken tegen dergelijke demonstratie-
verschijnselen onmiddellijk en met kracht op te treden. Dit gold voornamelijk voor de grote
steden en industrieplaatsen. Indien bleek, dat de Nederlandse politie tekort zou schieten,
dan zou Rauter op zeer krachtdadige en niets ontziende wijze Duitse politieorganen inzetten.
In verband met Rauters opdracht verzocht de pg de (hoofd)commissarissen om in de grotere
gemeenten, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, steeds voldoende
personeel en materieel (overvalwagens) beschikbaar te houden om elk begin van een demon-
stratie te onderdrukken. De minister van Justitie bepaalde later dat in het openbaar roepen
van woorden als ‘heil Moskou’ beschouwd diende te worden als een Duits vijandige betogingen
en dus strafbaar was.91

Voor de oorlog was de politie en vooral de id actief bezig geweest met het verzamelen van
gegevens over de in Rotterdam verblijvende communisten. De meeste gegevens waren vlak
voor de capitulatie van het Nederlandse leger vernietigd. Na de Duitse inval in Rusland werd
de strijd tegen het communistische verzet door de Duitsers geïntensiveerd. Communisten en
andere mensen met een socialistische politieke overtuiging werden als directe vijanden
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beschouwd, waartegen moest worden opgetreden.92 Met medewerking van de Rotterdamse
politie werden voornamelijk in de nacht van 24 op 25 juni 1941 communisten gearresteerd.93

Ook verschillende rechercheurs zouden spoedig betrokken worden bij de strijd tegen het
communisme.

Voor inspecteur K.F. van der Wilt, belast met de dagwacht van Groep iii, verliep de
ochtend van zaterdag 17 oktober 1942 waarschijnlijk niet anders dan de anderen. In de loop
van die ochtend dienden twee Haagse rechercheurs zich bij hem aan, die inlichtingen
kwamen inwinnen over een zekere S.Z. Dormits. Volgens de rechercheurs werd deze
Dormits verdacht van brandstichting van anderhalf miljoen kilo hooi van de Wehrmacht. Na
een door Van der Wilt ingesteld onderzoek in de politieadministratie bleek dat er bij Groep
iii, die naast moord en doodslag ook de zaken betreffende brandstichting behandelde, niets
over deze Dormits bekend was. Via een telexbericht, verzonden op diezelfde zaterdag, kwam
Van der Wilt er spoedig achter wie Dormits was. In het bericht stond dat omstreeks 12.35 uur
een man als verdacht van diefstal naar het bureau Oostervantstraat was overgebracht en daar
na zijn aankomst getracht had zich door middel van een revolverschot van het leven te
beroven. Volgens het persoonsbewijs was deze man F.P.L. Rummens, geboren in Amsterdam
op 30 juni 1911, koopman en wonende Kinsbergenstraat 10 in Amsterdam. Hij was in ernstige
toestand naar het Coolsingelziekenhuis overgebracht.94

Bedoelde Rummens was zonder bij kennis te zijn gekomen op dezelfde dag omstreeks
14.30 uur overleden.95 Omdat het een zelfmoord betrof ging Van der Wilt samen met
rechercheur J. van Delft naar het bureau Oostervantstraat om daar een onderzoek in te
stellen. Bij fouillering werd naast een persoonsbewijs op naam van een zekere Rummens ook
een textielkaart gevonden met daarop de naam Dormits. Van der Wilt herinnerde zich
meteen het bezoek van de Haagse rechercheurs eerder die dag en dacht dat het wel eens om
dezelfde Dormits kon gaan. Weer aan het bureau gekomen nam hij direct contact op met de
Haagse Recherche. Hierop verschenen enkele uren later de beide rechercheurs, vergezeld
door een commissaris en een inspecteur, aan het hoofdbureau. Ze werden daar door de chef
van Groep iii, hoofdinspecteur Weekenstroo, ontvangen. Nadat de heren nogmaals de
gevonden bescheiden hadden onderzocht, bleek daar nog een kassabon tussen te zitten van
een ijzerhandelaar, die gevestigd was aan de Walenburgerweg. De kassabon, waarop buiten
de datum geen nadere gegevens over de identiteit van de verdachte vermeld stond, werd niet
belangrijk geacht. Ter completering van het onderzoek werd een Haagse rechercheur toch
naar het desbetreffende bedrijf gestuurd. Bij terugkomst bleek dat juist deze kassabon de
ontbrekende schakel was waarmee de zaak aan het rollen gebracht werd en een onverwachte
wending zou krijgen. De ijzerhandelaar kon vertellen dat de man van het aan hem getoonde
persoonsbewijs regelmatig iets bij hem had gekocht. Hij had zelfs wel eens een bestelling bij
deze man afgeleverd. Na enig zoekwerk in zijn administratie bleek dat dit in een pand aan de
Bijlwerffstraat in Rotterdam was geweest. Omdat het een Haagse zaak betrof en de
commissaris erop stond dat in het bewuste pand huiszoeking verricht zou worden, gaf
Weekenstroo aan Van der Wilt opdracht de Haagse collega’s te vergezellen. Uit een door 
Van der Wilt ingesteld onderzoek bleek dat Dormits in het pand een slaapetage had gehuurd.
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Via de vrouw van de huisbaas kwam Van der Wilt te weten dat Dormits de zelfmoordenaar
was en dat hij had samengewoond met een jodin, die werkzaam was als kapster in een salon
aan de Schieweg. Na overleg met de Haagse commissaris begaf Van der Wilt zich samen met
een Haagse rechercheur en zijn Rotterdamse collega Van Delft naar de bedoelde kapsalon. 
In de zaak troffen zij twee meisjes aan, waarvan er volgens Van der Wilt één een joods uiter-
lijk had. Uit het persoonsbewijs van dit meisje bleek zij S. van Gigh genaamd te zijn en ze
woonde in de Zaagmolenstaat. Van der Wilt verklaarde na de bezetting dat hij meteen wist
dat het hier ging om de gezochte vrouw. Bewust had hij, volgens eigen zeggen, de zaak
gesaboteerd en de vrouw niet aangehouden. Na terugkomst bij het pand aan de Bijlwerff-
straat bleek dat de achtergebleven politiemensen onverwacht zeer veel bezwarend materiaal
hadden gevonden, zoals chemicaliën voor het maken van bommen en het stichten van
branden. Tevens toonden ze een foto van de vrouw waarmee Dormits zou hebben samen-
gewoond. Het bleek hier te gaan om de eerder in de kapsalon aangetroffen vrouw. Hierop
ging Van der Wilt onmiddellijk terug naar de salon om alsnog Van Gigh te arresteren. Daar
bleek dat ze niet meer aanwezig was. De Haagse politiemannen keerden naar Den Haag
terug met de mededeling dat zij daar de sd zouden inlichten over het gebeuren met Dormits.
De ontdekking van het bezwarende materiaal in de Bijlwerffstraat was volgens hen een
Rotterdamse aangelegenheid en moest daarom aan de Rotterdamse sd gemeld worden. 
Van der Wilt voldeed hieraan en stelde de sd op de hoogte. De sd nam de zaak direct over en
stelde een nader onderzoek in. Op de een of andere manier was de sd tevreden over reeds
verrichte werkzaamheden door Van der Wilt en zijn collega’s, want na opdracht van de sd

werd hij met drie rechercheurs ter beschikking gesteld van de sd, om mee te werken aan het
onderzoek.96

Tussen het aan de sd beschikbaar gestelde materiaal zaten documenten waaruit bleek dat
men van plan was het stadhuis, alsmede het hoofdbureau van politie en enkele kabelhuisjes
van de telefoon in de lucht te laten vliegen. Daarnaast was er een gecodeerde lijst met
bijbehorende sleutel gevonden, die betrekking scheen te hebben op een communistische
beweging. Het bleek hier te gaan om de nvm. Deze voornamelijk communistische
verzetsgroep was begin 1941 ontstaan door het samengaan van twee verdedigingsgroepjes,
waarvan de ene bestond uit voornamelijk joodse leden van een voetbalclub en de andere uit
de illegale cpn. De groep stond onder leiding van de eerder genoemde Dormits. Dat de
gevonden sabotageplannen serieus genomen moesten worden bleek uit het feit dat de nvm

ervan verdacht werd de hand te hebben gehad in de spoorwegaanslag op de gedempte
Binnenrotte, de branden in de Luxorbioscoop en de brand in het Laakkwartier in Den Haag.97

Voor de bezetter was er alles aan gelegen deze verzetsgroep onschadelijk te maken. Door het
vinden van de lijst met namen was men in staat nog diezelfde nacht, van 17 op 18 oktober
1942, een razzia te organiseren. Hiervoor werd speciaal een contingent van de Orpo naar
Rotterdam gezonden. Elke patrouille bestond uit een of meerdere leden van de Sipo in
burgerkleding, enige personen van de Orpo in uniform en één agent van de Rotterdamse
politie. Daarnaast kreeg die nacht elke surveillerende agent opdracht om alle personen, die
op straat werden aangetroffen, aan het bureau te brengen, waar ze door rechercheurs werden
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verhoord. De arrestanten werden via
verschillende bureaus overgebracht
naar een school aan de Mathenesser-
dijk nummer 23. Hier werden ze
verzameld in het gymnastieklokaal 
en nadat ze waren ingeschreven en
gefouilleerd, werden de arrestanten
met vrachtauto’s overgebracht naar de
cellenbarakken in Scheveningen. Deze
overbrenging vond plaats in de vroege
ochtend van de 18e oktober. Zij werden
daarna, na geruime tijd op de binnen-
plaats van deze cellenbarakken te
hebben moeten wachten, tegen de
avond ingesloten. Het totaal aantal
arrestanten bedroeg ongeveer twee-
honderd. Hierna kon het speciaal
opgerichte Sonderkommando, onder
leiding van Wölk, beginnen met de
onderzoeken en verhoren. Het
Kommando was ondergebracht in een
pand aan de Maastrichtsestraat 78 in
Scheveningen.98 In verband met de
nvm ontving Boelstra op 24 oktober
onderstaande brief van de sd: 

Betrifft: illegale Sabotage
organisation Volksmiliz (nvm)
Vorgang: Heutige Besprechung 
bei der Sicherheitspolizei in
Rotterdam
Ich bitte, für das gesamte niederländische Gebiet eine Grossfahndung einleiten zu
lassen, die zum Zweck hat, die noch flüchtigen Functionäre und Aktivisten einer
grossen Sabotage-organisation zu erfassen. Bei der Grossfahndung dürfte er
zweckmässig sein, auch die kleinen Polizeidienststellen, Bürgermeister usw. Zu
beteiligen, da anzunehmen ist, dass die noch flüchtigen Funktionäre demnächst in
ihren Wohnungen erscheinen werden, um die Kleidung zu wechseln, oder bei
Verwandten und bekannten ausserhalb von Rotterdam Unterschlupf gefunden
haben. Ferner besteht berechtiger Grund anzunehmen, dass die flüchtigen personen
demnächst bei den zuständigen Verwaltungstellen vorsprechen werden, um
Lebensmittelmarken zu erhalten. Auf die Tatsache, dass es sich um ein von Juden
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geleitete und von jüdischen Elementen stark durchsetzte rein kommunistische
Organisation handelt, bitte ich besonders hinzuweisen. Es ist erweisen, dass diese
organisation auch für eine Reihe van Anschlägen verantwortlich zu machen ist, 
die zu dem Rückgriff auf die aus der niederländischen bevölkerung genommenen
geiseln geführt hat.
Es handelten sich um folgende Personen:
Karel Meijer, Gijsbertus van Vugt, Gerrit Houtkamp, Hendrik Speksnijder, Gerrit
Oonk, Isaak Sies,Saartje van Gigh.
Bei Festnahme einer der zu 1 bis 7 genannten Personen wird gebeten, ihren letzten
Aufenthalt und die ständige Wohnung eingehend nach illegalen kommunistische und
sabotagemateriaal zu durchzusuchen.99

Tengevolge van de onderzoeken en verhoren door het Sonderkommando stonden 75 nvm-
leden terecht. Van deze groep werden er veertig zonder vonnis doorgezonden naar een
concentratiekamp, omdat de bewijslast niet voldoende was. De overigen werden ter dood
veroordeeld voor een waslijst aan feiten. Van deze groep werden er 21 daadwerkelijk
gefusilleerd, zes kregen vijftien jaar tuchthuisstraf en de overige acht werden voor
onbepaalde tijd in gevangenschap weggevoerd.100

Van der Wilt bleef samen met een rechercheur van Groep iii tot ongeveer februari 1943

bij de sd gedetacheerd. De andere twee waren eerder teruggekeerd. Van der Wilt verklaarde
na de bevrijding dat zijn directe werkzaamheden, welke hij in opdracht van de sd moest
doen, hadden geduurd tot begin februari 1943. In verband met het oprollen van de cpn en de
nvm moest hij met Duitse officieren wel eens naar ‘Sonderkommando’ in Scheveningen. Zij
namen hem ook mee naar Amsterdam en andere plaatsen om Van Gigh op te sporen. Soms
waren ze dag en nacht in touw. Op de vraag van Van der Wilt of hij naar huis mocht, werd
meestal ontkennend geantwoord. Van der Wilt moest aanvankelijk meestal op het bureau
blijven voor het bijwonen van de verhoren, waarbij hij als tolk moest fungeren.
Herhaaldelijk hadden de Nederlandse politieambtenaren tevergeefs getracht onder het juk
van de sd uit te komen, maar de chefs, wie zij om hulp vroegen, zeiden niets voor hen te
kunnen doen. Hoofdinspecteur Weekenstroo, die daarover een keer de sd opbelde, werd
afgesnauwd. Toen bij de verhoren nieuwe namen en adressen van verdachten bekend waren
geworden moesten de Nederlandse politieambtenaren er soms mee op uit, meestal naar
plaatsen waar een verdachte volgens zijn verklaring een afspraak met een ander had.
Omstreeks februari 1943 begon de sd hen los te laten. Enige weken later werd Van de Wilt
met een collega op een morgen bij de sd ontboden, waar aan hen door de chef als vergoeding
voor de gezinsleden, van wie zij vele uren waren weggeroepen, voor elk kind een spaarbank-
boekje van ƒ 500,- werd uitgereikt. Van der Wilt ontving voor zijn drie kinderen dus drie
boekjes met een totaal bedrag van ƒ 1.500,-. Hij vond dit een ellendige kwestie, maar hij
stond voor een voldongen feit. Volgens hem zou weigeren zeker onmiddellijke arrestatie ten
gevolge hebben gehad. Had men met hen er van tevoren over gesproken, dan zouden zij zeer
zeker voor die ‘eer’ bedankt hebben. Van der Wilt besloot een bedrag van ƒ 500,- na de
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bevrijding voor een of ander doel ter
beschikking te stellen. Dat hij en zijn
collega door het werken bij de sd een
‘on-Nederlandse’ indruk hadden ge-
maakt, was volgens hem mogelijk en
jammer. Maar dat zij doelbewust zo
hadden gehandeld, ontkende hij ten
stelligste. Zij bevonden zich, mede
door de houding van hun chefs, die
zeiden niets voor hen te kunnen doen
om bij de sd vandaan te komen, in een
‘dwangpositie’. Daarbij kwam dat
nieuwe klachten, die bij Groep iii

binnenkwamen, naar hen werden
toegeschoven, omdat zij toch al bij de
sd werkten. Zelf had Van der Wilt via
de radio gehoord hoe van regerings-
zijde de ambtenaren werd aangeraden
op hun post te blijven en zoveel moge-
lijk hun plicht te blijven doen, ten-
einde daarmee te voorkomen, dat hun
plaats door een ‘foute’ werd ingeno-
men. Weggaan betekende volgens Van
der Wilt of een collega duperen of in-
schakeling van een ‘verkeerde’, waar-
door zeer zeker nog veel meer mensen
de dupe zouden zijn geworden.101

Van der Wilt en zijn collega waren
niet de enigen die beloond werden voor
hun activiteiten. Boelstra schreef op 17

december 1942 aan zijn collega in Utrecht dat aan het gehele personeel van het Rotterdamse
korps uit erkentelijkheid voor bewezen extra zware diensten en betoonde activiteit, meer in
het bijzonder in verband met de ontdekte communistische actie, een gratificatie zou worden
toegekend. De hoogte van de gratificatie bestond uit vier maal één weekloon. Diverse naar
elders gedetacheerde Rotterdamse agenten schreven een verzoek om eveneens deze gratifi-
catie toegekend te krijgen. Deze verzoeken werden afgewezen, omdat alleen degenen die op 1
december 1942 in dienst waren van de Rotterdamse politie hiervoor in aanmerking kwamen.102

Onderzoek had uitgewezen dat bij de razzia van oktober 1942 nog niet alle communis-
tische verzetsleden waren opgepakt. Zodoende vonden er in januari 1943 wederom arrestaties
plaats. Twee rechercheurs van Groep 10 hielden op 7 januari 1943 het nvm-lid J. Vleeschhouwer
op straat staande. Wegens zijn joods uiterlijk vorderden zij inzage in zijn persoonsbewijs en
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zagen dat daarin een J gestempeld was.
Omdat Vleeschhouwer niet de vereiste
jodenster droeg werd hij aangehouden
en overgebracht naar het Haagseveer.
Na raadpleging van het opsporings-
register bleek dat Vleeschhouwer
daarin voorkwam als lid van de nvm,
waarna hij direct werd overgebracht
naar de Aussenstelle aan de Heem-
raadssingel. Vleeschhouwer werd
tijdens de verhoren dusdanig mis-
handeld dat hij de druk niet kon
weerstaan en verklaarde waar en
wanneer er een afspraak gepland
stond met de ondercommandant van
de nvm, Speksnijder. Twee dagen na
de arrestatie van Vleeschhouwer kon
ook Speksnijder na hevig verzet wor-
den aangehouden. De tijdens de ver-
horen toegepaste mishandelingen
leidden tot nog meer arrestaties. K.
Meijer, één van de gezochten, zag kans
om bij een inval te ontkomen. Tijdens
zijn vlucht raakte Meijer gewond door
kogels van zijn achtervolgers.103 De
bezetter startte direct met een uit-
gebreide zoektocht, waarbij zij ge-
holpen werden door agenten van de
Rotterdamse politie.

In de nacht van 14 op 15 januari
1943 werd in het noordelijk deel van

Rotterdam een grote razzia gehouden, waaraan 570 leden van zowel de Duitse als Neder-
landse politie deelnamen. Deze politiemacht doorzocht niet minder dan drieduizend
woningen. Meijer, degene om wie het ging, werd echter niet gevonden. Deze had na zijn
vlucht hulp gezocht bij, de wegens politieke onbetrouwbaarheid ontslagen politiearts, dokter
G.F.C.W. Meijboom. Na medische hulp was Meijer elders in Rotterdam ondergebracht.
Omdat de opsporingsactie in het noorden niets had uitgehaald, werd de zoektocht naar
Meijer in Rotterdam-Zuid voortgezet. Opvallend is dat bij de acties op Zuid alleen Neder-
lands politiepersoneel betrokken was. Onder leiding van Groep 10 werd er twee maal een
zoekactie op touw gezet. De eerste razzia vond plaats op zaterdag 16 januari 1943 in de buurt
Stokroosstraat, Pimpernelstraat, Ericastraat en naaste omgeving. Twee dagen later, op
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maandag 18 januari, vond de volgende razzia plaats. Nu was de Tweebosstraat en omgeving
aan de beurt. De tijdens de twee razzia’s bezochte wijken zouden bekend staan als broei-
nesten van communisten. Ongeveer veertig rechercheurs en agenten werden vooraf in het
gymnastieklokaal van het bureau Sandelingplein bijeengeroepen en kregen daar de adressen
van panden die bezocht moesten worden. Het merendeel van de adressen was afkomstig van
een aan het bureau Sandelingplein dienstdoende rechercheur van de Economische Recherche,
majoor A. Timmer. Deze stond in het korps bekend als iemand die beschikte over een
uitgebreide naam- en adressenlijst van op Rotterdam-Zuid wonende linksgeoriënteerden.
Timmer ontkende na de bevrijding vooraf bewust namen doorgegeven te hebben aan
rechercheurs van Groep 10. Op de door hem verstrekte briefjes had hij willekeurig enkele
adressen geschreven. Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland en Rusland was
Timmer op het bureau Sandelingplein opgebeld door J. Jager van Groep 10, die hem vroeg
om namen en adressen van communisten en linksgeoriënteerden. Omdat Timmer reeds in
het begin van de bezettingstijd alle te zijner beschikking staande gegevens op dit gebied aan
de id voor de reconstructie van het kaartsysteem ter inzage had verstrekt, had hij Jager dit
gezegd en hem er tevens bij verklaard, dat zijn gegevens niet meer tot op de dag bij waren,
aangezien hij inmiddels van de straatdienst naar de Economische Recherche was overgegaan.
Over het verstrekken van briefjes van de razzia’s op Meijer op 16 en 18 januari 1943 wist
Timmer alleen nog dat de door hem verstrekte straatnamen en bijbehorende huisnummers
door hem uit het hoofd waren opgeschreven en dat er zeker adressen bij gezeten zullen
hebben waar communisten woonden.104

De razzia’s leverden niet het gewenste resultaat op, maar Meijer kon later alsnog worden
opgepakt. Iemand, die hem wilde helpen vluchten naar Frankrijk, kwam achter de ware
identiteit en gesterkt door de hoge beloning pleegde hij verraad. Meijer kon zodoende op 19

januari door rechercheurs van Groep 10 op het perron van het station Feyenoord gearresteerd
worden. Evenals een aantal andere leden van de nvm werd hij ter dood veroordeeld en
gefusilleerd. Als beloning voor de aanhouding van Meijer werden in opdracht van de
Duitsers vier leden van Groep 10 bevorderd. In 1943 bestond er bij Groep 10 een zogenaamde
afdeling communistencontrole. Aan de hand van een kaartsysteem controleerden hulp-
agenten of bepaalde personen iets met de communistische partij de maken hadden.105

Een van de maatregelen waartegen de communisten hevig protesteerden en waardoor
onder andere de Februaristaking was uitgebroken, had te maken met het wegvoeren van
Nederlandse arbeiders naar Duitsland. De Duitse oorlogsindustrie had namelijk in toe-
nemende mate behoefte aan buitenlandse arbeiders.

5.4 arbeidsinzet

Vernietiging van fabrieken waar het oorlogstuig gemaakt werd en verlies van materieel aan
de fronten zorgden voor een constante vraag naar arbeidskrachten. Daarnaast werd in
Duitsland de leeftijdtijdsgrens voor de dienstplicht steeds opnieuw aangepast, zodat op den
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duur zelfs tieners en mannen op leeftijd het militaire uniform moesten aantrekken. 
Het logische gevolg was dat het tekort aan arbeidskrachten steeg. De Duitsers vonden de
oplossing in de door hen bezette landen. Bij de bedrijven, welke niet direct bij de productie
van oorlogsgoederen betrokken waren, kon immers het ‘overbodige’ personeel naar Duits-
land gezonden worden. In de Duitse fabrieken waren toen al veel voormalige werkloze
Nederlanders werkzaam. 

Vanwege het grote aantal gedemobiliseerde militairen kon de toestand op de arbeids-
markt weer verslechteren. Door deze groep bij de politie, brandweer, douane of Opbouw-
dienst onder te brengen werd het aantal werklozen in de meeste steden enigszins beperkt. 
In Rotterdam lag dat iets anders. Door het bombardement waren veel bedrijven verwoest,
zodat het aantal werkzoekenden groter was dan in de andere grote steden.106

Op 25 juni 1940 verscheen een rondschrijven van het departement van Sociale Zaken,
waarin bekend gemaakt werd dat in Duitsland een groot aantal arbeidskrachten geplaatst
kon worden en dat het werk over het algemeen ‘passend’ was. In juli werden ruim vier-
duizend werkloze Rotterdammers opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland. Bijna drie-
duizend mannen weigerden het aangeboden werk of reageerden in het geheel niet op de
oproep. Aanvankelijk had deze weigering nog
geen financiële gevolgen. Later werd men bij
weigering als vrijwillige werkloze aangemerkt,
gevolgd door het stopzetten van de steun-
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verlening of uitkering uit een werklozenkas. Op 1 mei 1941 werden in Rotterdam 37

Gewestelijke Arbeidsbureaus en 143 bijkantoren geopend. Bij elk Arbeidsbureau werd een
Duitse Fachberater aangesteld, die alles wat er in de Arbeidsbureaus gebeurde nauwlettend in
de gaten hield.107

Nederlandse Arbeidsdienst

De Rotterdamse Arbeidsbeurs had het druk, want na verloop van tijd vertrokken veel
Rotterdamse arbeiders door de succesvolle Duitse propaganda en het stopzetten van de
uitkeringen ‘vrijwillig’ naar Duitsland. Een andere manier om mensen aan het werk te
zetten, was de oprichting van de Nederlandsche Arbeidsdienst (nad). Werklozen werden bij
deze dienst geplaatst en moesten in werkkampen verplicht werkzaamheden verrichten om in
aanmerking te blijven komen voor een uitkering. Degene die vrijwillig tot de nad wilde
toetreden kon zich vanaf februari tot en met april 1942 voor een keuring melden. Deze
keuring vond onder politietoezicht plaats in een schoolgebouw aan de Molenwaterweg 28.108

Met betrekking tot de arbeidsdienstplicht stuurde Frederiks op 2 mei 1942 een brief naar
zijn ambtsgenoot van Algemene Zaken, waarin hij verwees naar het besluit van 1 april 1942.
Volgens dit besluit kon aan de burgemeesters worden opgedragen, bepaalde personen ter
beschikking te stellen aan de commandant van de nad. In de kringen van de burgemeesters
was tegen deze bepalingen ernstig bezwaar gerezen, omdat het blijkens een verklaring van de
Reichsarbeitsführer Runge in de bedoeling lag, de leden van den nad in nationaalsocialistische
geest op te voeden. Er waren tal van arbeidsplichtigen, die tegen het verrichten van de
arbeidsdienst ernstig gewetensbezwaar hadden. Een gelijk bezwaar achtte men in bedoelde
kringen voor vele burgemeesters als plaatselijk hoofd van politie aanwezig, indien zij
geroepen zouden worden personen, die zich tegen het vervullen van arbeidsdienstplicht
verzetten, met politionele middelen te dwingen aan de arbeidsdienst deel te nemen. Volgens
Frederiks deed zich hier een situatie voor, welke overeenkwam met die van de van Duitsche
zijde gelastte massa-arrestaties van joden. Ook toen werd van de Gemeentepolitie mede-
werking verlangd, welke zij om redenen van gewetensbezwaar niet kon verlenen. Frederiks
had deze principiële aangelegenheid destijds diepgaand met Rauter persoonlijk besproken.
Rauter had toen te kennen gegeven dat de bezetting van Nederland niet ten gevolge mocht
hebben, dat van Nederlandsche politieambtenaren gevergd werd tegen hun geweten te
handelen. Uit hoofde van deze principiële beslissing achtte Frederiks het juist, dat in dit geval
de bij de burgemeesters en politie gerezen gewetensbezwaren gerespecteerd werden.109

Deze poging van Frederiks om de politie buiten dit soort arrestaties te houden mislukte
volkomen. Zowel arbeidsplichtigen, joden, artsen en studenten moesten door de politie
worden opgehaald. Twee maanden na de brief van Frederiks bleek dat de nad zijn vrijwillig-
heid verloren had. De hoofdcommissaris ontving de mededeling dat de kosten van opsporing
en terugbrenging van ‘deserteurs’ gedeclareerd konden worden bij de administratie van de nad

in Den Haag. Enkele dagen daarvoor had de hoofdcommissaris van Den Haag aan collega’s van
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een aantal andere grote steden gevraagd hoe zij dachten over aparte arbeidsstrafkampen voor
arbeidsschuwe elementen, zwarthandelaren, profiteurs, sjacheraars en asociale elementen. 
De Rotterdamse hoofdcommissaris antwoordde dat hij het hiermee eens was.110

Einde juni 1942 kreeg de hoofdcommissaris het verzoek van de directeur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau om over te gaan tot aanhouding van met name genoemde per-
sonen, omdat zij geen gevolg hadden gegeven aan een aanwijzing tot verplichte tewerk-
stelling. Hiermee hadden zij de regels van een bepaalde verordening overtreden.111

Op 22 juni 1942 ontvingen alle hoofden van de plaatselijke politie een bekendmaking van
Broersen betreffende toezicht op personen zonder geregelde arbeid. Hierin werd bepaald dat
de politie tijdens haar straatdienst geregeld de personen diende te controleren, die door
zingen, het maken van muziek, dansen en andere vertoningen op de openbare weg, straat-
handel of bedelarij, al of niet onder het mom van het aanbieden van kleine koopwaar in hun
onderhoud trachtten te voorzien. Het was de bedoeling door deze controle gegevens te ver-
krijgen omtrent personen, die niet geacht konden worden, productieve arbeid voor de
gemeenschap te verrichten. Van bedelaars, straatzangers, straatmuzikanten, straatartiesten,
die zonder vergunning optraden en niet bonafide straathandelaars, moest de identiteit
worden vastgesteld, waarna een rapport moest worden ingediend bij de directeur van het
Arbeidsbureau. Ditzelfde gold ten aanzien van personen die zich voordeden als glazenwasser,
bellenpoetser en schoonmaker van vuilnisemmers en geen eigenlijke werkzaamheden
verrichtten, doch deze beroepen gebruikten om zich aan geregelde arbeid te onttrekken.112

De politie maakte soms gebruik van de maatregelen om lastige klanten aan het werk te
zetten. Eind juli 1942 sprak een uitvoerder van de wegenbouw agent S. van de Verkeersbrigade
op de Gedempte Glashaven aan. Deze man wees hem drie personen aan die in het puin liepen
en even tevoren aan een loden kabel, die in een van de kelders lag, hadden lopen trekken. 
De uitvoerder verklaarde veel last te ondervinden van dergelijke personen. Agent S. hield de
personen, die hij kende als de gebroeders De B., staande, waarna zij verklaarden dat ze in het
puin naar kolen liepen te zoeken. Zij ontkenden aan een loden kabel te hebben getrokken. 
S. maakte van zijn bevindingen rapport op, waarin hij verklaarde dat hij de gebroeders al eens
naar het hoofdbureau had overgebracht, toen ze in het puin aan de Hoogstraat bezig waren en
een carrier met oud ijzer bij zich hadden staan, dat ze, volgens hun verklaring hadden opgevist.
Omdat S. vermoedde dat deze personen op deze wijze in hun levensonderhoud voorzagen en
geen productieve arbeid verrichtten, had hij dit rapport geschreven.113

Soms kreeg de politie bij het opsporen en aanhouden van onwillige arbeiders hulp uit
onverwachte hoek. Op 25 november 1942 brachten twee agenten van het bureau Sandeling-
plein vanaf de Dordtselaan een arrestant binnen. Deze man was op aanwijzing van zijn eigen
vrouw aangehouden, omdat hij volgens haar zeggen voor het Duitse Arbeidsbemiddelings-
bureau moest worden aangehouden.114 Enkele maanden later bracht een agent op aanwijzing
van een moeder haar zoon naar het bureau Marconiplein, omdat de jongen wegens verlof van
de arbeidsdienst (Amersfoort) thuis was en weigerde terug te gaan.115

Ondanks het uitzenden van asocialen, werkelozen en vrijwilligers naar Duitsland, bleef
de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten groeien. Vanaf april 1942 tot juni 1943 werden de
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Nederlandse bedrijven geregeld uitgekamd, waarbij gezocht werd naar geschikte ‘overtollige’
arbeiders. Hoewel deze acties succes hadden en een groot aantal bruikbare krachten
opleverden, was het nog niet voldoende.116

Op 20 januari 1943 ontving Boelstra via de directeur van het Arbeidsbureau, gevestigd aan
de 1e Middellandstraat 103 bericht, dat hij van de Duitse autoriteiten het bevel had gekregen
er voor te zorgen dat in het buitenland geplaatste arbeiders, die zonder geldige reden hun
werkgever hadden verlaten, met alle ten dienste staande middelen gedwongen moesten
worden terug te keren. Daarom vroeg de directeur Boelstra om medewerking. Hij stelde voor
om aan Boelstra iedere twee weken een lijst te sturen, met daarop de namen en adressen van
de arbeiders die onwillig waren, zodat deze personen in de nacht door de politie konden
worden opgehaald en ’s ochtends met de trein naar Duitsland afgevoerd konden worden. 
Het Arbeidsbureau zou dan voor transportpapieren zorgdragen. Boelstra ging akkoord met
het voorstel, maar paste het enigszins aan. Wanneer alle arbeiders, die geweigerd hadden
naar Duitsland terug te keren, ’s nachts gearresteerd zouden moeten worden, kostte dit veel
personeel, waarover Boelstra niet kon beschikken. Het verzamelen van deze mensen aan het
station leek hem uitermate ongewenst, in verband met de moeilijkheden die zich daar zeker
zouden voordoen. Volgens Boelstra zou het beter zijn de mensen te arresteren en naar het
Arbeidsbureau over te brengen, waar men gemakkelijker de papieren in orde kon maken en
uitreiken. Voor begeleiding van het transport naar de trein wilde hij graag zijn medewerking
verlenen.117

Om ervoor te zorgen dat de bezetter zo min mogelijk namen van mannen in handen
kreeg, die voor de arbeidsinzet in aanmerking kwamen, ging het verzet in toenemende mate
over tot het overvallen van arbeidsbureaus, waarbij kaartsystemen weggenomen of ter
plaatse vernietigd werden. Daarom moesten vanaf 4 maart 1943 van 17.00 tot 09.00 uur vaste
posten geplaatst worden bij de Arbeidsbureaus aan de 1e Middellandstraat 103, Claes de
Vrieselaan 159, Van Speijkstraat 107, Heemraadssingel 70 en Boschpolderplein 16. Hiermee
werd de druk op de toch al krappe personeelsbezetting van de politie verhoogd.118

Eind juni 1943 werden vanuit Schalkhaar een aantal wachtmeesters naar Rotterdam
gezonden, die speciaal belast werden met bewaking van de arbeidsbureaus. J.T. Bezem
maakte deel uit van dit bewakingsdetachement. Hij was in 1942 als hulpagent in dienst
gekomen. Omdat het gevaar om naar Duitsland te worden gezonden met de dag toenam,
solliciteerde hij voor een opleiding in Schalkhaar en kwam daarna weer in Rotterdam
terecht. Bij het detachement van Bezem waren een viertal nsb-wachtmeesters ingedeeld, die
in hun vrije tijd jacht maakten op onderduikers. Nadat hij dit aan een brigadier gemeld had,
die het op zijn beurt doorgaf aan Moerman, werd er aan deze ergerlijke praktijken direct een
einde gemaakt. Bezem verwees opgeroepenen vaak naar de ambtenaren van het Arbeids-
bureau, van wie hij wist dat zij de mensen hielpen om van werk in Duitsland verschoond te
blijven. De detachering van Bezem duurde tot september 1944, waarna overplaatsing volgde
naar het bureau Oostervantstraat.119

Nederlandse arbeidskrachten werden niet allemaal naar Duitsland gezonden. Ook in
Nederland moesten werkzaamheden voor de bezetter worden uitgevoerd. 
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Hoek van Holland

Toen veldmaarschalk G. von Rundstedt op 21 maart 1942 het opperbevel in het westen op
zich nam, begon hij zich intensief te wijden aan de bouw van de zogenaamde Atlantikwall.
Aan de kust van de provincies Noord- en Zuid-Holland moesten vier grote steunpunten
gebouwd worden, namelijk in Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland.
Deze steunpunten moesten het karakter krijgen van vestingen.120

Begin 1943 werkten al duizenden Nederlandse arbeiders in Hoek van Holland en
omliggende gemeenten als zogenaamde arbeidsplichtigen aan de bouw van de Atlantikwall.
De arbeiders kwamen in groten getale per trein in Hoek van Holland aan en vertrokken op
deze wijze ook weer naar hun woonplaats. Van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en
19.00 uur en op zaterdag enige uren vroeger, vertrokken ongeveer zevenduizend arbeiders
van het station. Voor een paar firma’s werden extra treinen ingelast, terwijl de rest met de
gewone diensttreinen moest reizen. Voor en tijdens de vertrekuren was het op het station
overvol met arbeiders, waar tussen zich ook gewone reizigers bevonden.121

Iedere dag moest de politie handelend optreden om de werklieden in bedwang te
houden. Wanneer de lokale trein uit Rotterdam aankwam, bestormden arbeider als ‘wilde
beesten’ de trein, zowel van de perronzijde als van de buitenzijde. Hierdoor kregen de aan-
komende reizigers geen gelegenheid om de trein te verlaten. Als de politie niet met alle
gestrengheid opgetreden had, dan hadden er ongevallen plaatsgevonden en waren vrouwen
met kinderen onder de voet gelopen. Slechts met behulp van de gummistok kon dit voor-
komen worden. De gereserveerde treinen kwamen op een apart perron te staan. Deze
treinen moesten voor de lokale diensttreinen vertrekken. Was deze extra trein nog niet
gearriveerd dan stonden ongeveer achttienhonderd arbeiders op dit perron. Kwam de lokale
trein eerder dan de gereserveerde, dan werd deze niet alleen door de voor de lokale trein
bestemde passagiers bestormd, doch vele van de op het andere perron staande mannen
liepen als een wilde horde over de spoorbaan om ook de lokale trein te bestormen. Deze als
‘wilde dieren’ zich gedragende mensen moesten in bedwang gehouden worden door slechts
vier politiemannen. Slechts éénmaal, op dinsdag 12 januari, loste een agent een waarschuwings-
schot in de lucht. Dit geschiedde bij een hevig dringen, waarbij geroepen werd, dat een man
bewusteloos onder de dringende mannen lag. Pas na het waarschuwingsschot kon de orde
hersteld worden. Het gerucht dat ooit iemand onder de trein gegooid was of tijdens deze
gebeurtenissen door de trein werd doodgereden was onjuist. Dit zou wel gebeurd zijn, indien
de politie niet handelend had opgetreden.122

Politiekorpsen in de buurt van Hoek van Holland kregen in toenemende mate
opdrachten, die te maken hadden met de arbeidsinzet. De Rotterdamse politie moest in
augustus 1943 vele met name genoemde arbeiders, die zich niet op een bepaalde datum bij
hun werkgever in Hoek van Holland hadden gemeld, aanzeggen terug te keren naar onder
andere de Organisation Todt (ot), einheit Philipp Holzmann A.G. Hier werkten ongeveer 2500

arbeidsplichtigen. Bij niet melden voor 23 augustus moest de politie hen arresteren.123 Begin
1944 kreeg de commandeur van de Rotterdamse Ordepolitie en de korpschefs van Schiedam,
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Vlaardingen en Maassluis opdracht om elk één of twee man dienst te laten doen in werk-
liedentreinen van Hoek van Holland naar Rotterdam, in verband met veelvuldig gepleegde
spoorwegdiefstallen.124

De oproepingen voor degenen die in Hoek van Holland moesten gaan werken, werden
door de dames van de typekamer gemaakt. Zij kregen hiervoor van de afdeling Bevolking
kaartenbakken aangeleverd. Voordat de oproepingen getypt werden, maakten de dames eerst
een selectie. De kaart van iemand die aardig leek of bij één van hen in de buurt woonde,
werd eruit gehaald en vernietigd. Deze selectie werd niet altijd toegepast. Een typiste had
bijvoorbeeld een ontzettende hekel aan haar buurman, zodat ze zijn kaart in de bakken liet
staan. Kort daarop kreeg deze buurman een oproep.125

Jaarklasseactie

Begin mei 1943 had de bezetter een plan ontwikkeld, waarvan ze zelf hoge verwachtingen
had. Alle mannen van 18 tot en met 45 jaar werden verplicht zich bij het arbeidsbureau te
melden. Het voordeel van deze zogenaamde ‘Jaarklasseactie’ was, dat ze de bedrijven niet
meer hoefden af te struinen, op zoek naar bruikbare werknemers, want de mannen moesten
zich immers zelf melden. Op 12 mei 1943 waren de mannen aan de beurt, die in 1921 geboren
waren. Op 21 mei moesten de jaarklasse 1922 en 1923 zich melden, op 29 mei de jaarklasse 1924

en op 5 juni de jaarklasse 1920. Degenen die aan de oproep gevolg gaven, moesten via het
Arbeidsbureau geregistreerd worden en zouden daar hun distributiestamkaart krijgen. Niet
aanmelden betekende geen stamkaart en geen distributiebonnen. Berekeningen hadden
uitgewezen dat, wanneer de zeventien jaarklassen zich na een half jaar gemeld zouden
hebben, deze actie 170.000 arbeidskrachten zou opleveren. De Duitse autoriteiten hadden
zich rijk gerekend, want de jaarklasseactie liep vanwege sabotage uit op een totale mis-
lukking. Met medewerking van de politie werd nog getracht voldoende arbeidskrachten
binnen te krijgen. Hiervoor werden speciale acties op touw gezet. In het maandverslag van
mei 1943 werd voor het eerst vermeld dat bij acties op straat en in cafés honderdvijftig
personen waren aangehouden, waarvan een deel voor werk in Duitsland bestemd was. Na
het mislukken van de jaarklasseactie volgde de zogenaamde z-kaartenactie (zurückstellung).
Door deze nieuwe regeling werden bedrijven verplicht deze kaarten aan te vragen, waarna ze
in drievoud ingevuld en teruggestuurd moesten worden. Op deze manier stond iedere
werknemer geregistreerd en had de bezetter een goed overzicht. Er was wederom geen
rekening gehouden met mogelijke sabotage door het verzet. Want juist door het op grote
schaal insturen van valse kaarten mislukte ook deze actie.126

Via nota 1889 maakte Boelstra begin juli 1943 bekend dat van 10 tot en met 17 juli trans-
porten van arbeidsdienstplichtigen naar Duitsland zouden plaatsvinden. Op ieder station,
dat werd aangedaan, stapten arbeidsdienstplichtigen in. Ter waarborging van de orde bij deze
transporten droeg hij het daarvoor bestemde personeel op er voor zorg te dragen dat op de
stations Den Haag, Rotterdam (Delftsche Poort en Beurs), Dordrecht en Gouda voldoende
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politiepersoneel aanwezig was. Dit personeel moest minstens 45 minuten voor aankomst van
een transporttrein aanwezig zijn. Hij wees er op, dat de Duitse autoriteiten de politiekorps-
commandanten van betrokken gemeenten er voor verantwoordelijk stelden, dat het
betreden van de stations en het instappen van de arbeidsdienstplichtigen ordelijk zou
verlopen en dat zich geen demonstraties of andere stoornissen op of voor de stations
mochten voordoen. Indien de ingezette politieofficieren of manschappen hierin tekort
schoten, moesten zij zich voor het ‘ss- und Polizeigericht’ verantwoorden. Indien zich bij de
transporten enigerlei bijzonderheid mocht voordoen, dan moest dit onmiddellijk en
mogelijk telefonisch aan de verbindingsofficier van de BdO en Boelstra gemeld worden. 
De treinen reden volgens een vast schema. Die van 10, 13, 15 en 17 juli reden als volgt:
Dordrecht, Rotterdam Delftse Poort, Gouda, Utrecht, Arnhem, Emmerich en Frankfurt a.M. 
Op deze dagen vertrokken deze treinen om 07.12 uur vanuit Dordrecht.
Op 13 en 16 juli reden de treinen vanaf 15.25 uur en vertrokken van Den Haag hs naar Rotter-
dam Delftse Poort, Dordrecht, Breda, Tilburg, Boxtel, Eindhoven, Venlo en Straatsburg. 
De treinen van 10, 14 en 17 juli vertrokken om 16.52 uur vanaf Roosendaal naar Dordrecht,

Rotterdam Beurs, Rotterdam Delftse Poort, Den
Haag hs, Amsterdam, Amersfoort, Bentheim en
Kiel. De Mobiele Brigade kreeg instructies met
betrekking tot het toezicht houden bij de transporten
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van arbeidsdienstplichtigen naar Duitsland. Bij het station Delftse Poort werden tien man
plus commandant ingezet en bij Beurs vijf man plus commandant.127

Half juli 1943 werden agenten van het bureau Sandelingplein naar een bepaald adres
gestuurd waar een 24-jarige man zichzelf door gasvergiftiging van het leven had beroofd,
omdat hij voor de arbeidsinzet naar Duitsland moest. De man zag hier tegenop, omdat hij al
tweemaal een bombardement had meegemaakt.128

Voor degene die ook niet naar Duitsland wilde stond nog de mogelijkheid open om
onder te duiken. Voor deze weigeraars was bij Groep 10 de afdeling Sociale Zaken opgericht.
Zeer regelmatig werden onderduikers aangehouden. 

Het wegvoeren van de mannen had gevolgen voor het arbeidsproces in Nederland.
Hierdoor hadden bedrijven gebrek aan personeel. Produceerden deze bedrijven dan ook nog
voor de bezetter, dan moest dit probleem worden opgelost. Gevolg was dat vrouwen ver-
plicht werden aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Regelmatig kwamen vrouwen niet
opdagen, waarna de politie opdracht kreeg ze op te halen. Op 5 juli 1944 verzocht de Orts-
kommandant van Woerden overbrenging van twee in Rotterdam wonende zusjes naar de
Wehrmachtswerkstatt in Woerden, omdat ze waren weggebleven. Dit verzoek werd door-
gegeven aan Groep 10.129

In het hele land werden drijfjachten gehouden, waarbij gezocht werd naar contract-
brekers, werkweigeraars en onderduikers. Pleinen, markten, stations en bioscopen waren
geliefde plaatsen voor deze acties. Op 1 oktober 1943 werd het Rotterdamse Capitol Theater
aan de Nieuwe Binnenweg door manschappen van de Orpo en een groot aantal Nederlandse
rechercheurs van de buitenwereld afgegrendeld. Het publiek moest binnenblijven. In de hal
van het gebouw werden tafels geplaatst, met daarachter Hollandse ss’ers en leden van de sd.
Bij het passeren van deze tafels werden alle papieren gecontroleerd, terwijl daarnaast ieder-
een grondig gefouilleerd werd. De laatsten kwamen uiteindelijk na urenlang wachten aan de
beurt. Voor de Duitsers was de actie geslaagd. Er waren maar liefst zes autobussen nodig voor
het overbrengen van de arrestanten naar het hoofdbureau.130 De medewerking van de
Rotterdamse politie bij dergelijke acties werd in de meeste kringen niet gewaardeerd. Van het
illegale ‘Je Mantaindrai’ ontving Boelstra op 13 april 1944 de volgende waarschuwing: 

Betreft: Razzia’s tegen jeugd. U en uw manschappen als lammetjes uitvoeren op last
van zekere instanties. Tijd is niet ver dat met u en uw knechtjes afgerekend zal worden
en driedubbel vergolden. Waarschuwing: wij Nederlanders moeten elkander niet
bestrijden, want de nieuwe dageraad breekt aan.131

De meeste jongeren deden er alles aan om uit Duitsland te blijven. Sommigen doken
onder of kozen voor een opleiding bij de politie. Een enkeling deed het tegenovergestelde 
en dook de duistere wereld van de criminaliteit in. Door het plegen van een misdrijf hoopten
zij op een gevangenisstraf, waardoor ze vrijgesteld werden van uitzending naar Duitsland.
Een verhorende ambtenaar, die niet wist wat voor motief de dader had, was dan ook zeer 
verbaasd toen de dader niet verheugd reageerde op het bericht dat hij na verhoor werd vrij-
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gelaten. In een vertrouwelijk gesprek kreeg de ambtenaar te horen dat het strafbare feit
gepleegd was om aan arbeidsinzet te ontkomen.132

Angst voor tewerkstelling in Duitsland had diverse oorzaken. Geallieerde bombarde-
menten op Duitse steden en industriegebieden zorgden daar voor gevaarlijke situaties, terwijl
daarnaast de werkomstandigheden steeds zwaarder werden.

Een andere groep waarvoor de bezetting steeds zwaarder werd waren de joden. De maat-
regelen volgden elkaar in een snel tempo op.

5.5 joden steeds meer geïsoleerd

Steeds meer joden werden aangehouden voor ‘echte’ overtredingen. De rol van de politie
was tot dan toe ‘beperkt’ gebleven tot het controleren van de plaatsen die voor joden ver-
boden waren en het dragen van de sterren. Werd een jood toch betrapt, dan volgde een
proces-verbaal. Tot omstreeks juni 1942 werden aangehouden joden, afhankelijk van de
gepleegde overtreding, na opgemaakt proces-verbaal heengezonden. Na de invoering van de
jodenster werd ook het beleid strenger. De maandverslagen bevestigen het toenemende
aantal joodse arrestanten. In het verslag van mei 1942 staat vermeld dat voorgaande maand 
65 personen waren aangehouden.133 Voor het merendeel ging het om joden, die de ver-
ordeningen van de bezetter hadden overtreden, zoals het niet dragen van de jodenster, niet
inleveren van rijwielen, niet opgeven van vermogen, zwarte handel en onbevoegd markt-
bezoek. Enige personen werden aangehouden ter zake van het wegnemen en verhandelen
van persoonsbewijzen, die vervolgens door joden werden opgekocht.

Op 26 juli 1942 bracht een agent vanaf het Stationsplein, op aanwijzing van een vrouw, 
de jodin R. van West, die daar liep zonder jodenster, naar het bureau. De jodin werd, met
begeleidend rapport, voor de id in bewaring gesteld. Ze overleed drie maanden later in
Auschwitz. In het dag- en nachtrapport van de eerste afdeling werden meer van dergelijke
meldingen aangetroffen. Op 11 augustus 1942 bracht een agent vanaf hetzelfde Stationsplein,
op aanwijzing van een ambtenaar van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, de joodse
man, A. Bierschenk, geboren op 26 augustus 1881 in Tiel, naar het bureau, omdat die volgens
de ambtenaar zijn ster niet zichtbaar droeg. De jood werd ter beschikking van de id gesteld.
Hij overleed op 31 januari 1944 in Auschwitz.134 I. Coster, echtgenoot van T. Kollen, werd in
december 1942 tijdens een controle op de markt aan het Noordplein aangetroffen. De politie
arresteerde hem direct.135 Hij overleed op 1 februari 1943 in Auschwitz.136

De vraag of de politie vanaf dit moment had moeten weigeren om mee te werken aan de
maatregelen van de bezetter is moeilijk te beantwoorden. Velen verklaarden niet te weten
wat er met de joden ging gebeuren en geloofden de verhalen over het elders te werk stellen
van de joden. Zelfs de leider van de Aussenstelle Rotterdam, Wölk, zei aanvankelijk van mening
te zijn dat de joden in kampen, zoals Westerbork, werden geconcentreerd om daar te werken
voor de Duitse oorlogsindustrie. Later in de jaren 1943 en 1944, tijdens een bespreking van
Aussendienststelleleiters, kreeg Wölk te horen dat de joden naar Duitsland werden gebracht en
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daar in kampen te Litzmannstadt werden verzameld om daar voor de Duitse industrie te
werken, waarbij het familieverband gehandhaafd bleef. De namen van de verzamelkampen
Bergen-Belsen en Auschwitz werden tijdens die besprekingen niet genoemd.137

In 1941 viel het Seyss-Inquart en Rauter op dat vooral in Mauthausen het sterftecijfer
hoog was.138 Zowel Wölk als Rauter waren waarschijnlijk beter geïnformeerd over hetgeen
met de joden ging gebeuren dan zij uiteindelijk zouden toegeven. Soms overschreden de
verhalen over de verschrikkingen, die de joden moesten ondergaan, de Nederlandse grens.
De sd-beambte D. Hatenboer schreef in zijn ‘Politische Lageberichten’ van 6 november 1941 dat
Nederlandse nskk-mannen, die uit Rusland terugkeerden, berichtten hoe de joden in de
bezette gebieden vervolgd werden en maakten tevens melding over beestachtige afslachtingen
van de joden in het oosten door de inheemse Letlandse bevolking, met toestemming van de
Duitsers.139 Van de buitenstaanders geloofde of wilde bijna niemand geloven dat de Duitsers
tot zoiets in staat waren. 

Het beleid ten opzichte van de joden werd wel steeds strenger. Dit had onder andere te
maken met de bepaling dat vanaf begin juni 1942 joden, die bepaalde overtredingen pleegden,
na arrestatie ter beschikking gesteld moesten worden van de BdS of diens Aussenstelle.140

Rijwielen moeten worden ingeleverd

Doordat de joden door de ster voor iedereen duidelijk herkenbaar waren en administratief
alles geregeld was, kon de totale isolatie voltooid worden. Hierbij was wederom een rol voor
de politie weggelegd. Nadat begin juni 1942 een volledig reisverbod voor joden was
afgekondigd, werd enkele weken later bekendgemaakt dat de rijwielen, welke aan joden
toebehoorden, uiterlijk op 24 juni 1942 te 13.00 uur met alle toebehoren ingeleverd moesten
worden bij de burgemeester waar de jood zijn woonplaats had of waar zijn zaak gevestigd
was. Indien reparaties noodzakelijk waren, moesten de kosten op de joodse eigenaar
verhaald worden. Ook huurkoop rijwielen moesten ingeleverd worden. De verkopers
dienden de kosten te verhalen op de joodse kopers.

Op 23 juni 1942 maakte de hoofdcommissaris van Rotterdam bekend dat van in die stad
wonende joden, inclusief geannexeerde gebieden, wiens geslachtsnaam begon met de letters
a t/m m, hun rijwiel op donderdag 24 juni 1942 moesten inleveren. De rest moest dit op
vrijdag 26 juni 1942 doen. Als plaats van inlevering werd loods vijf van de gemeentelijke
Handelsinrichting, nabij het Poortgebouw, aangewezen. De ingang bevond zich aan de
Stieltjesstraat, nummer 42. In speciale voorgedrukte formulieren van de Rotterdamse politie,
voorzien van een volgnummer, verklaarde ondergetekende dat het door hem/haar ingeleverde
dames of herenrijwiel hem/haar toebehoorde en dat het rijwiel in behoorlijke en berijdbare
toestand was. Volgens de namenlijsten werden 1023 rijwielen door joden ingeleverd. Op de
lijsten waren bijzonderheden vermeld van degenen die hun rijwiel niet konden missen. Bij
de letter H was aangetekend dat E. Helman zijn beide herenrijwielen niet had ingeleverd.
Helman was belast met de voedselvoorziening van de afdeling Gevangeniswezen aan het
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hoofdbureau. Beide rijwielen waren bestemd voor het vervoer van voedsel en daardoor
onmisbaar.141

De ingeleverde fietsen werden door hulpagenten bewaakt. Een dubbelpost moest dag en
nacht de bijzondere toegangen bewaken en regelmatig om de loods heenlopen. Alleen
politiepersoneel met een bewijs kreeg toegang tot de loods. Passe-partouts voor de sleutels
waren uitgegeven aan een aantal met name genoemde politiebeambten. De portier kreeg
opdracht aan niemand anders de sleutels van de loods af te geven. Een lijst met geweigerde
rijwielen, met daarop naam, adres en reden van weigeren werd op 1 juli 1942 in handen
gesteld van inspecteur J.C. van Wijk van de id, die de behandeling geheel overnam. Veertien
dagen later berichtte de pg dat nog niet bekend was wat er met de door joden ingeleverde
rijwielen ging gebeuren. Hierover zou nader door de Duitse autoriteiten worden beschikt.
Op woensdag 22 juni 1942 kreeg Moerman persoonlijk van König van de Aussenstelle de
mededeling dat, behalve damesrijwielen en tandems, alle rijwielen ter beschikking van de
Ortskommandant moesten worden gesteld, hetgeen ook gebeurde. Bij de stukken bevonden
zich ook diverse ontvangstbewijzen van de Aussenstelle der Sipo und sd, gevestigd aan het
Westplein 12 in Rotterdam, van door de plaatselijke politie uit omliggende gemeenten
inbeslaggenomen joodse rijwielen, zoals onder andere uit Ridderkerk, Spijkenisse en Zuid-
land. Op 24 augustus 1942 rapporteerde een agent van de Mobiele Brigade dat ’s morgens 
de laatste gevorderde (niet joodse) rijwielen van het gemeentelijk handelsterrein waren
afgehaald door de Wehrmacht. Volgens een bijgevoegd briefje zouden er van de dertien-
honderd, welke er nog aanwezig hadden moeten zijn, zestien rijwielen ontbreken.
Rapporteur achtte mistelling niet uitgesloten. In september 1942 waren deze rijwielen even-
eens opgehaald, want toen stuurde de hoofdcommissaris drie rekeningen in duplo naar de
burgemeester voor de huur van loodsen op het haventerrein.142

Nu de joden niet meer konden en mochten reizen was er nog maar weinig nodig om ze
geheel uit het maatschappelijke leven te verbannen. Het besluit van Rauter van 30 juni 1942,
waarin werd bepaald dat het joden verboden was om zich van 20.00 tot 06.00 uur buitens-
huis te begeven, was al een flinke stap in die richting. Al deze maatregelen waren erop
gericht om de greep op de joden te verstevigen.143

De joden waren door de maatregelen bijna geheel buiten de maatschappij geplaatst. 
Om de uitsluiting te completeren maakte Boelstra op 21 juli 1942 bekend dat op last van de
Duitse autoriteiten alle joden voortaan als telefoonabonnee werden uitgesloten. Ook was 
het niet langer geoorloofd aan joden het permanent gebruik van een neventoestel af te staan,
hetgeen betekende dat een jood op geen enkele wijze mocht worden toegestaan van een
telefoon gebruik te maken. In verband hiermee werd door Boelstra bepaald dat de personeels-
leden die over een diensttelefoon beschikten deze in geen geval ten dienste van een jood
mochten stellen, zulks op straffe van afsluiting, nog afgezien van de verdere disciplinaire
maatregelen, die door hem genomen zouden worden.144
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De eerste joden worden opgeroepen

Nadat de totale isolatie van de joden een feit was, kon begonnen worden aan het eigenlijke
plan van de bezetter; wegvoering van de gehele joodse bevolking. A.C. de Neeve, journalist
van het nrc, schrijft in zijn dagboek145 dat de wegvoering van de joden uit Rotterdam in een
sneller tempo moest plaatsvinden dan in Amsterdam, waar elke nacht twaalfhonderd joden
werden opgehaald. De termijn voor Rotterdam was vastgesteld op vier dagen. Hij had deze
informatie gekregen via een medewerker van de Joodse Raad van Amsterdam, die voor dit
doel naar Rotterdam gezonden was. Eind juli 1942 ontvingen tweeduizend Rotterdamse
joden, tussen zestien en veertig jaar, per aangetekende brief een oproeping van de Zentralle 
für jüdische Auswanderung Amsterdam.146 Deze oproeping luidde als volgt:

U moet zich voor eventuele deelname aan een, onder politietoezicht staande,
werkverruiming in Duitsland voor persoonsonderzoek en geneeskundige keuring
naar het doorgangskamp Westerbork, station Hooghalen, begeven. Daartoe moet u
op 30 juli 1942 om 18 uur op de verzamelplaats Rotterdam Entrepotstraat, Loods 24,
aanwezig zijn.

Opgeroepen joden kregen aanwijzingen en voorschriften voor het transport naar Westerbork,
waarin onder meer onderstaande bepalingen en aanwijzingen waren opgenomen.

- rugzakken, geen koffers.
- in Westerbork kan men niet bij rugzak komen, pakket levensmiddelen. 
- familie kan niet altijd bij elkaar blijven.
- persoonlijke documenten bij de hand hebben. 
- het transport naar Hooghalen heeft tot heden in personenwagens plaats gevonden. 

De families zijn in de trein bij elkaar gebleven. Bij aankomst in groepen van 50. 
- van Hooghalen naar Westerbork lopen, ca. 5 km.
- vrouwen en kleine kinderen meestal met bussen.
- mannen en vrouwen gescheiden, kinderen tot 14 jaar bij moeder.
- gewoonlijk transport van Westerbork naar Duitsland na 2 dagen ’s morgens tussen 

5 en 7 uur. Reisduur naar Duitsland ca. 2 dagen.
- doktoren en verpleegsters begeleiden reis van Westerbork naar Duitsland evenals 

geestelijke beambten van de JR tot bestemming. 
- personen, voorwerpen die achterblijven: JR zal oplossing zien te vinden.147

Van de eerste tweeduizend opgeroepenen joden voldeden er 1120148 aan de oproep. Van
degenen die niet verschenen, waren er ongeveer honderdvijftig vrijgesteld, omdat zij werk-
zaamheden verrichtten voor de Joodse Raad.149 Hieronder bevond zich een schoenmaker, een
elektricien voor loods 24, medewerkers van de centrale keuken, stenotypistes en de chef van
de afdeling rugzakken.150 Drie dagen later werden wederom tweeduizend joden opgeroepen.
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Deze oproeping werd door vele joden ontvangen. Bij de oproeping was een reisvergunning en vervoerbiljet gevoegd,
waarmee de houder de volgende dag ‘kosteloos’ mocht reizen vanaf Loods 24 naar het station Hooghalen. Uit de
oproeping blijkt tevens dat Loods 24 niet alleen voor de Rotterdamse joden gebruikt werd.



Nu verschenen er achthonderd. Na de derde oproeping verschenen ‘slechts’ vijfhonderd-
twintig van de tweeduizend.151 In de wijken waar de oproepingen ontvangen waren, heerste
de gehele dag een paniekstemming. Velen probeerde het huisraad en andere bezittingen nog
te redden door het onder te brengen bij buren of vrienden. De Rotterdamse bevolking, zo zij
al op de hoogte was, keek machteloos toe.152

Soms werden gezinnen uit elkaar gerukt, omdat bijvoorbeeld alleen de vader was
opgeroepen. Er werden verzoeken ingediend om als gezin bij elkaar te mogen blijven en zich
gezamenlijk te melden. Voor degenen die in Rotterdam achterbleven braken moeilijke tijden
aan. Eind oktober 1942 ontving de politie een noodkreet vanuit het Groningse Noordbroek.
Ouders waren namelijk bezorgd over hun gehuwde dochter, die in de Woensdrechtstraat in
Rotterdam woonde. Majoor L. Kievit van het bureau Sandelingplein stelde hierop een
onderzoek in. Op het genoemde adres sprak hij met R. van der Hak, echtgenote van W.L.
Fierlier. Zij verklaarde dat haar man ongeveer tien weken geleden naar Westerbork was
vertrokken om daar te gaan werken. Hierna had zij niets meer van hem vernomen. Verder
vertelde de vrouw nog dat ze met haar drie kinderen, in de leeftijd van vijf en vier jaar en een
baby van vijf maanden, moest rondkomen van ƒ 10,35 steun. Ze had geen moed meer om te
leven. Kievit stelde vast dat er spoedig en dringend hulp nodig was en dat zowel vrouw,
kinderen en woning verwaarloosd waren.153 Indien het gezin die broodnodige hulp gekregen
heeft zal dit niet van lange duur zijn geweest, want Rachel werd samen met haar kinderen op
3 december 1942 in Auschwitz vermoord. Louis kwam op 31 maart 1944 ergens in Midden-
Europa om het leven.154

Velen kwamen op den duur in financiële problemen, want alle joden hadden voor 30

juni 1942 al hun bezittingen en vermogen boven de waarde van ƒ 250,- moeten inleveren bij
de bank van Lippmann-Rosenthal & Co.155

Enkele joden vermoedden mogelijk wat er met hen ging gebeuren of hadden de moed niet
meer een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Op 30 juli 1942 rapporteerde L. van Vliet dat in
de keuken van een woning aan de Beukelsweg 81b (beneden) de lijken waren aangetroffen van
een joods echtpaar. Zij hadden zich vermoedelijk door gasverstikking van het leven beroofd.
De kraan van het gasfornuis stond geheel open en de keuken was afgesloten. De slachtoffers
werden overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis. Nadat de dood geconstateerd was, werden
ze overgebracht naar het Israëlitisch ziekenhuis aan de Schietbaanlaan 42. In het bericht was
nadrukkelijk vermeld dat de pers niet ingelicht mocht worden. In de rapporten werd regel-
matig melding gemaakt van zelfmoord of poging daartoe. Op 10 augustus 1942 rapporteerden
de agenten J.P. Teunissen en W.A.J. van Reem van de Mobiele Brigade dat te 19.00 uur een
joodse vrouw aan de Parkkade van de steiger het water van de Maas was ingelopen. Zij werd
gered door een onbekend gebleven matroos van de Kriegsmarine en met een ziekenauto
overgebracht naar het Israëlitisch ziekenhuis, waar men haar ter observatie opgenam. In het
rapport was nog vermeld dat de vrouw zwaarmoedig was en dat wederom de pers niet ingelicht
mocht worden. De verschrikkingen zijn deze joodse vrouw niet bespaard gebleven. Zij overleed
op 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor.156
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Loods 24

De plaats waar de joden zich, in afwachting van verder transport, moesten melden werd
gevonden op een haventerrein in Rotterdam-Zuid, tussen de Spoorweghaven en de Binnen-
haven. Van de op het terrein liggende loodsen werd loods 24 gebruikt als verzamelpunt. 
Het terrein was van de Gemeentelijke Handelsinrichting en voldeed geheel aan de gestelde
eisen, want doordat het buiten de woonwijken lag was het er vooral ’s avonds en ’s nachts
rustig. Daarnaast was het terrein omgeven door een twee meter hoge muur, zodat vanaf de
straat niemand kon zien wat er gebeurde.157 Een goede infrastructuur zorgde ervoor dat de
joden op een snelle manier naar de kampen getransporteerd konden worden. Hiervoor werd
het op het terrein gelegen goederenspoor gebruikt, terwijl via het nabigelegen station van de
rtm de joden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden aangevoerd konden worden. 
Zij moesten dan vanaf de Rosestraat nog wel een stukje lopen. Volgens verklaringen was de
Rotterdamse politie niet in de loods aanwezig. Hooguit waren enkele agenten belast met de
bewaking van het terrein of moesten buiten de muren nieuwsgierigen op afstand houden. 
De opvang en het opstellen van de joden voor transport vond plaats door de Duitse politie 
en ss. Omdat de meeste joden, die via
loods 24 zijn weggevoerd, niet meer
terugkeerden, is er weinig bekend over
het optreden van de Duitsers in de van de
buiten-wereld afgesloten goederenloods.
De jood C. Frank was zelf bij een trans-
port aanwezig en geeft in zijn boek 
‘Alsof er niets gebeurd was’ weer wat hij
daar waarnam.
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Gedeelte van de muur aan de Stieltjesstraat, die
om de Gemeentelijke Handelsinrichting stond.



[…] Een zwak licht scheen op de
kade en het water kabbelde zacht in
de haven. Iets verder naar het
zuiden op de kade stond de trein.
Alleen de achterkant van de laatste
wagon was zichtbaar. Het waren
mensen uit het gewone volk, sjofel
gekleed, marktkooplui en
arbeidersgezinnen. Hele gezinnen

met kleuters en baby’s, hoewel soms alleen de man of vrouw was opgeroepen. Veel
kinderen huilden. Men was duidelijk geïntimideerd door de Duitse dreigementen en de
bevestiging van de Joodse Raad dat het niet opkomen met de dood zou worden gestraft.
Misschien geloofden de meesten nog in het sprookje van de werkkampen. Er was niets
van verzet merkbaar. Lijdzaamheid en melancholie waren duidelijk van de gezichten af
te lezen. Verlicht door twee sterke gloeilampen, die het middel fel belichtten, zag de
loods er luguber uit. Aan de kadezijde stopte een auto. Er stapten een paar ss-officieren
uit. Later hoorde ik de namen van Siemon, Reeder en Hoffmann. Omringd door zwaar
bewapende ss’ers traden ze de loods binnen. De mensen weken voor hen terug.
Sturmführer Siemon schreeuwde: ‘Allemaal in het midden onder de lampen in rijen
opstellen.’ De vrouw van de Joodse Raad werd in de voorste rij geduwd. Ze gesticuleerde
en toonde haar vrijstelling. Siemon sloeg haar en sleurde haar aan haar haren naar de
zich langzaam opstellende rijen. Vrouwen zochten naar hun spelende kinderen en
riepen met angstige stemmen hun namen. De soldaten traden steeds ruwer op. Ze
sloegen van alle kanten op de mensen in en drongen hen in rijen van vijf dik.158
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Het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrichting
met daarop Loods 24.



De joodse jongen Avi Magid was in loods 24 eveneens getuige van het door de Duitsers
toegepaste geweld. Terwijl zijn moeder, die als verpleegster werkzaam was, op een ochtend
met een patiënt een wandelingetje maakte, werd ze, waarschijnlijk vanwege haar joods
uiterlijk, door twee rechercheurs van Groep 10, M. Jansen en J.D.N. Joolen, staande
gehouden en naar haar persoonsbewijs gevraagd. Omdat dit thuis lag, werd ze door de twee
rechercheurs naar haar woning begeleid. Na controle van het persoonsbewijs werd
geïnformeerd naar man en kinderen. De poging van moeder Magid om de rechercheurs om
de tuin te leiden, door te vertellen dat er niemand bij haar in huis woonde mislukte, omdat
Jansen de foto van Avi op de schoorsteenmantel had zien staan. Op de vraag waar haar zoon
was, gaf moeder Magid in eerste instantie als antwoord dat zij dit niet wist, maar nadat beide
rechercheurs haar enkele keren flink in het gezicht hadden geslagen, vertelde ze dat haar
zoon op school zat. De niets vermoedende Avi werd kort daarop door beide rechercheurs uit
de schoolbanken geplukt en samen met zijn moeder overgebracht naar het Haagseveer. 
Daar werden die dag nog meerdere ‘vangsten’ van het duo Joolen en Jansen binnengebracht.
Na een kort verblijf in het hoofdbureau werd Avi en zijn moeder samen met de anderen
overgebracht naar loods 24. Wat Avi daar zag vergat hij nooit meer. Samen met zijn moeder
gingen hij schoorvoetend naar binnen. Daar werden ze met de joden, die al aanwezig waren,
bij elkaar gedreven. Vanuit een aantal luidsprekers, die hoog in de loods hingen, werden
aanwijzingen gegeven en werden familienamen afgeroepen. Aan een tafel van ruwhouten
planken op schragen zat een aantal mensen waarbij ze zich, volgens de instructies, moesten
melden. Hen werd verteld dat het afroepen van namen inhield dat de desbetreffend persoon
of familie zich naar de achterkant van de loods moest begeven, waar de treinen voor trans-
port klaar stonden. Er kwamen opnieuw een aantal opgepakte mensen de loods binnen, die
angstig om zich heen kijkend een plaats zochten in het gekrioel van alle aanwezigen. ‘Kijk’,
zei de moeder van Avi, ‘dat is de naaister die voor tante Saar altijd kleding maakt’, en zij
doelde op een klein, gebogen oud vrouwtje dat als laatste van de nieuwe groep binnen-
kwam. Zij had een grote koffer bij zich die zij neerzette, waarop een ss’er haar iets toe-
schreeuwde. Het oude vrouwtje zette haar hand aan het oor en vroeg: ‘Wat zegt u mijnheer’.
Hierop pakte de ss’er de zware koffer op, hield die boven zijn hoofd en smeet hem vervolgens
op het oude vrouwtje. Zij bleef roerloos liggen en werd later aan haar benen weggesleept.
Vlakbij de plaats waar Avi en zijn moeder stonden werd een houten kist neergezet. Even later
kwam een luid lachende ss’er aan met een oude man die hij voortduwde en vervolgens beval
op de kist te gaan staan. De oude man moest steeds zijn hoed afnemen als er een ss’er voor
hem stond en moest dan zeggen: ‘Dag mijnheer’. Even weifelde de oude man en de ss’er rende
naar een kraan, vulde zijn helm met water en gooide dit in het gezicht van de man. Dit spelletje
herhaalde zich enkele malen en toen trapte de ss’er de kist onder de oude man weg, die
kreunend op de grond bleef liggen, maar na een ferme schop overeind krabbelde. Enkele
meters van Avi vandaan lag een oude dame, met naast haar gehurkt een jonge vrouw die haar
wat te drinken gaf. Volgens de jonge vrouw, heette de oude dame Elsas en was tweeënnegentig
jaar oud. Ze kon niet meer lopen en was, na de loods te zijn binnengedragen, blijven liggen op
de plaats waar zij was neergelegd. Af en toe bracht ze een arm omhoog en stamelde dan: ‘Mijn
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kinderen’. Een ss’er die de hulpverlening van de jonge vrouw even had aangezien liep op de
twee af, duwde de jonge vrouw opzij en schopte met volle kracht tegen het hoofd van de oude
dame. Zij overleed ter plaatse, maar werd niet weggehaald. Er ontstond grote beroering onder
de aanwezigen en ook hoorden Avi gegil. Op de vraag wat er zich afspeelde werd verteld dat
een aantal mensen, die naar de achterzijde van de loods was verwezen voor treintransport, zich
van het leven hadden beroofd. Onder hen ook een familie met vier kinderen. Avi werd samen
met zijn moeder en een grote groep joden per trein naar Westerbork vervoerd. Tijdens het
uitladen van de trein probeerde een jonge man te vluchten. Vanwege de hierdoor ontstane
verwarring konden Avi en zijn moeder ontkomen. Beiden overleefde de bezetting.159

Sporadisch werden joden die een vrijstelling hadden en toch waren opgepakt vanuit
loods 24 vrijgelaten. Van een joodse man was in de loods vastgesteld dat hij de Belgische
nationaliteit had en kon daarom naar huis. Zijn vrouw, die samen met hem was opgepakt ,
moest wel met het transport mee. Dergelijke schrijnende gevallen deden zich vaker voor.
Iemand die naar de loods was gekomen om afscheid te nemen van zijn schoonouders werd
aangehouden en in de loods geplaatst.160

Kort voor het verschijnen van de eerste oproepingen richtte opperrabbijn, A.B.N. Davids,
de Pastorale Commissie op voor morele en materiële steun. De commissie bestond uit dertig
leden, waaruit een centraal bureau van tien personen benoemd werd. Onmiddellijke bijstand
heeft zo goed als zeker een tiental zelfmoorden voorkomen. Meerdere leden van de commissie
verbleven dag en nacht bij families met suïcidale neigingen. Op de avonden dat een transport
vertrok, waren leden van de commissie in de loods aanwezig om de mensen op te beuren of
te helpen en zij beloofden te zorgen voor de achterblijvers.161 Uit correspondentie blijkt dat de
Pastorale Commissie en de Joodse Raad regelmatig met elkaar overhoop lagen, vanwege
overlappende werkzaamheden. De Joodse Raad voor Amsterdam, afdeling Rotterdam, zoals
deze dienst officieel genoemd werd, kwam omstreeks oktober 1941 in Rotterdam tot stand,
werd in diverse afdelingen verdeeld en behartigde de belangen van de joden in het zuidelijk
deel van Zuid-Holland. In het begin werd M. Zilversmit hoofdvertegenwoordiger. Later
verving H. Cohen hem.162

In eerste instantie vestigde de Joodse Raad zich in het joodse weeshuis aan de Mathenesser-
laan en in het oude kantoor van de joodse liefdadigheidsvereniging ‘Montefiore’ in de Van
Speykstraat. Half maart 1942 werd het kantoor verplaatst naar de Essenburgsingel 24b en
toen de deportaties begonnen, werd het secretariaat tijdelijk ondergebracht in de school aan
de Molenwaterweg. Evenals de Pastorale Commissie zorgde de Joodse Raad ervoor dat, daar
waar nodig, hulp geboden werd en dat de transporten ordelijk verliepen. 
In het orgaan van de Joodse Raad, Het Joodsche Weekblad, werden de joden regelmatig, onder
dreiging van harde maatregelen, opgeroepen om aan de eisen van de bezettingsautoriteiten
te voldoen. Vandaar wordt de Joodse Raad wel eens ‘Joods Verraad’ genoemd. Dit ging niet
op voor alle afdelingen. In Rotterdam verleende medewerkers van een onderafdeling van
Sociale Zorg, onder leiding van F. Hartog, hulp bij het onderduiken.163

Voor vele duizenden joden was loods 24 het vertrekpunt naar het onbekende einde, met
alleen de kampen Westerbork of Vught als tussenstation. Op 1 juli 1942 werd het centrale
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vluchtelingenkamp Westerbork door de Duitsers overgenomen en omgedoopt tot Polizeiliches
Durchgangslager.164

Sommige joden probeerden vanuit Westerbork alsnog vrijstelling te krijgen. Op 23 sep-
tember 1942 ontving Boelstra vanuit het kampziekenkuis een schrijven van J. Danielson,
waarin hij verzocht om bevestiging dat hij de Amerikaanse nationaliteit had. Boelstra
antwoordde dat Danielson de Amerikaanse nationaliteit verloren had, omdat hij reeds drie
jaar in Nederland verbleef.165

Voordat in Rotterdam de eerste joden werden opgeroepen, was half juli 1942 de eerste
deportatietrein naar Auschwitz vertrokken. In een aantal illegale bladen werd aandacht
geschonken aan de transporten en anti-joodse maatregelen. In de Waarheid van 3 augustus
1942 verscheen een artikel, waaruit onderstaande passage is overgenomen. 

Landgenoten de maat is vol. […] Daarom, beschermt de joden waar gij kunt. Verbergt
hen, geeft hen onderdak en voedsel, hoe moeilijk het U ook moge vallen.
nederlandse politiemannen van het oude slag, denk aan Uw menselijke en
waarachtige beroepsplicht: neemt geen Joden gevangen of voer de gegeven opdrachten
slechts in schijn uit. Laat hen ontvluchten en zich verbergen. Weet, dat van elken man,
van elke vrouw, elk kind, die gij aanbrengt, gij ook de moordenaar zoudt zijn!

Op 25 juli 1942 riep minister-president P.S. Gerbrandy in een rede voor Radio Oranje het
Nederlandse volk op de onschuldige joodse mensen zoveel mogelijk bij te staan. De volgende
dag werd in de meeste kerken een herderlijke brief voorgelezen. In deze kanselboodschap
was ook het protesttelegram van 11 juli opgenomen, die de gezamenlijke Nederlandse kerken
naar Seyss-Inquart hadden gezonden. De bezetter had geen boodschap aan deze protesten.
Zij ging gewoon door met het deporteren van de Nederlandse joden.166

Tussen half juli 1942 en begin september 1944 vertokken ruim honderd treinen vanuit
Westerbork naar een van de kampen, zoals Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor of Theresien-
stadt.167 Wat er in de kampen met de joden moest gebeuren was al op 20 januari 1942

bepaald. Het hoofd van het Reichssicherheitshauptamt, R. Heydrich, had die dag in een villa
aan de rand van het meer Wannsee, even buiten Berlijn, een conferentie georganiseerd. De
bedoeling van deze Wannsee-conferentie was de ‘definitieve oplossing’ van het zogenaamde
jodenvraagstuk. De plannen zouden uiteindelijk leiden tot de massavernietiging van vrijwel
het gehele Europese jodendom.168 Wannsee was overigens niet het begin van de vernietiging,
maar een uitwerkingsconferentie, waar hoofdzakelijk de technische details besproken werden.
Hitler had reeds in september 1941 besloten alle Europese joden te vermoorden. In Rusland
hadden speciale Einsatzgruppen op dat moment al duizenden joden vermoord. In juni 1941 waren
deze groepen achter de linies begonnen met de Ausrottung der jüdisch-bolschewistischen Intelligenz.169

De maanden, die volgden op de periode waarin de joden uit Rotterdam zich hadden
moeten aanmelden, verliepen redelijk rustig. De politie werd regelmatig geconfronteerd met
zaken die betrekking hadden op joden. In het maandverslag van augustus 1942 werd onder
het item ‘politiek’ vermeld dat door de id170 127 personen waren aangehouden, waarvan
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vijftig joden. Veel ‘arische’ arrestanten waren behulpzaam geweest bij het verbergen of
bevoordelen van joden, die weigerden zich te melden voor transport naar het buitenland, 
of in het bezit waren van goederen afkomstig van op transport gestelde joden.171

De id en later Groep 10 was het onderdeel van het Rotterdamse politiekorps dat het meest
belast was met de jodenmaatregelen. Dit bleek niet alleen uit eerder genoemde maand-
rapporten. Boelstra vroeg eind augustus aan Broersen extra benzine, omdat de id wederom
opdracht van de sd had ontvangen om jodenfamilies uit andere plaatsen op te halen.172 Hieruit
kan geconcludeerd worden dat Groep 10, op het gebied van de joden, als verlengstuk van de sd

fungeerde. Rechercheurs van Groep 10 waren echter niet de enige leden van het Rotterdamse
korps die werden ingeschakeld voor de arrestatie van joden, iedere willekeurige agent kon
hiermee geconfronteerd worden. In het voorgaande werd al vermeld dat agenten op aanwijzing
van burgers of instanties joden overbrachten, omdat zij zich niet aan de vele maatregelen
hadden gehouden. Eind september 1942 moest op last van de Sipo een vaste post geplaatst
worden voor pand 77b aan de Rochussenstraat. Dit pand werd bewoond door een echtpaar. 
De man was wegens het begunstigen van joden gearresteerd, terwijl de vrouw nog voort-
vluchtig was. De agent, die belast was met de bezetting van de vaste post, kon al snel rappor-
teren dat hij de vrouw had aangehouden en overgebracht naar de id.173

Loods 24 was vanaf 30 juli 1942 tot en met 10 april 1943 in gebruik als verzamelpunt.
Opvallend is dat vanaf 17 juli 1942 tot en met 12 april 1943 bijna dagelijks en meestal rond
06.00 uur personeel van het bureau Sandelingplein op straat grootschalige persoonsbewijs-
controles hield. In die periode zijn er volgens het rapportenboek van het betreffende bureau
ruim achtentwintig duizend persoonsbewijzen gecontroleerd. Mogelijk hadden deze activi-
teiten iets te maken met Loods 24, want er zullen ongetwijfeld een aantal joden geweest zijn,
die op het laatste moment kans zagen om te ontkomen. Hoewel in de boeken alleen het
aantal gecontroleerde persoonsbewijzen vermeld staan, waren de straatcontroles waar-
schijnlijk bedoeld om de gevluchte joden op te sporen, zij waren immers herkenbaar aan de
gestempelde J in hun persoonsbewijs.174

Joodse werkkampen

Omdat het oproepen van joden niet het gewenste resultaat had opgeleverd, lagen alweer
nieuwe maatregelen klaar. Volgens een vooropgezet plan moesten werkloze joden in werk-
kampen worden ondergebracht. Allereerst waren de Amsterdamse joden aan de beurt.175 In
augustus 1942 volgden de Rotterdamse. De bezetter maakte meteen van de gelegenheid
gebruik om de joden nogmaals te waarschuwen. Degenen die geen gevolg gaven aan de
oproep zouden gevangen genomen worden en naar het concentratiekamp Mauthausen
overgebracht worden. De joodse mannen, die voor de werkkampen opgeroepen waren,
werden eerst in een oud schoolgebouw in de Van Speykstraat gekeurd. De gemengd gehuwden,
die goedgekeurd waren, kregen uitstel. De rest werd verdeeld over rijkswerkkampen in het
noorden en oosten van Nederland. Uit brieven van arbeiders valt op te maken waar ze zaten
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en hoe de behandeling was. Deze brieven zullen eerst wel gecensureerd zijn, zodat het
werkelijke kampleven niet naar buiten kwam. Wel bekend is dat Nederlandse ss’ers degenen
die in het ss-opleidingskamp in Avegoor tewerkgesteld werden, verwaarloosden en mis-
handelden.176

Een Rotterdamse jood, die in het werkkamp ‘de Witte Brink’ in Hummelo onder-
gebracht was, schreef dat hij en zijn kamergenoten het opperbest maakten. Alleen vlees en
vet werd maar twee maal in de week verstrekt. Rotterdamse joden waren onder andere
ondergebracht in de werkkampen ‘De Vaneburg’ in Putten, kamp ‘Linde’ in Zuidwolde en
kamp ‘Bruinhorst’ in Ederveen bij Lunteren.177

Rauter schreef op 24 september 1942 een brief naar Himmler betreffend Judenabschiebung.
In dit, volgens Rauter, tussenbericht over het transporteren van de joden, bracht hij zijn chef
op de hoogte wat hij van plan was met de joden in de werkkampen en de overige joden in
Nederland. Ook de rol van de Nederlandse politie kwam in deze brief aan de orde. Op het
moment dat Rauter de brief schreef waren ongeveer zevenduizend joden in werkkampen
ondergebracht. Rauter hoopte dat dit aantal op 1 oktober tot achtduizend gestegen was. Het
was de bedoeling om op die dag alle joden uit de werkkampen, samen met ongeveer tweeën-
twintig duizend familieleden te arresteren en naar de kampen Westerbork of Vught over te
brengen. Rauter hoopte verder dat hij voor Kerstmis alle dertigduizend joden uit Nederland
verwijderd had, zodat de helft van de Nederlandse joden (vijftigduizend) weg was. Op 15

oktober zouden alle joden vogelvrij verklaard worden, waarna grote politieacties zouden
plaatsvinden. Aan deze acties zou niet alleen door de Duitse en Nederlandse politie deel-
genomen worden, maar ook door de Wehrmacht, nsb en andere organisaties. Elke jood die
werd aangetroffen zou naar de eerder genoemde kampen gebracht worden. Gelijktijdig werd
iedereen via verordeningen gewaarschuwd dat degenen die joden lieten onderduiken of
persoonsbewijzen vervalste, werd opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd zou
worden.178 De bezetter probeerde door deze waarschuwingen en daadwerkelijke arrestatie en
opsluiting het Nederlandse volk te intimideren, omdat ze er snel achterkwam dat velen niets
met de Nieuwe Orde te maken wilden hebben en zich daartegen openlijk verzetten. Omdat
voor de Duitsers orde en rust in de door hen bezette gebieden van groot belang was en de
Nederlandse politie over het algemeen niet voldeed aan de verwachtingen, werden de in
Nederland gestationeerde Duitse politie-instanties steeds vaker ingezet.
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hoofdstuk  6

duitse (politie)-instanties

De Duitse politie manifesteerde zich in Nederland in tweeërlei
gedaante: in de bureaucratie van ‘Sipo und sd’ en in de militaire
eenheden van de ‘Ordnungspolizei’. Zonder twijfel is de eerste
categorie de meest gehate en gevreesde geweest. Men kan wel zeggen,
dat bijna iedere Nederlander tijdens de oorlog tenminste enige malen
met het gevreesde begrip sd geconfronteerd is geweest - en hoeveel
Nederlanders zijn niet persoonlijk in onvrijwillig contact gekomen
met de verafschuwde organisatie, die zich achter deze beruchte
afkorting verschool? [...]

(N.K.C.A. in ’t Veld, De ss en Nederland. Documenten uit ss-archieven 1935-1945, 112)



Voor de handhaving van de openbare orde en het controleren van de burgerbevolking
hadden de Duitse autoriteiten de beschikking over verschillende (politie)instanties, zoals de
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo und sd), de Ordnungspolizei (Orpo) en de
Feldgendarmerie. Vanwege het burgerlijk bestuur mocht de Feldgendarmerie in Nederland
alleen optreden als militaire politie-eenheid. Alle overige politietaken werden in eerste
instantie behandeld door de Duitse algemene politie (Orpo). Wanneer dus burgers of Duitse
militairen waren aangehouden voor het plegen van strafbare handelingen tegen het Duitse
leger was of de Feldgendarmerie of de Orpo bevoegd om op te treden. Hoewel de Sipo und
sd als politieke politieorganen normaal gesproken niets met deze zaken van doen hadden,
werd er toch op aangedrongen gebruik te maken van de kundigheid van deze instellingen.1

6.1 sicherheitspolizei und sicherheitsdienst

Na de machtsovername in Duitsland had men een daadkrachtige politieke politie nodig om
daarmee de tegenstanders uit te schakelen en de rest van de bevolking onder bedwang te
houden. Hiervoor werd eind april 1933 de Geheime Staatspolitie (Gestapo) opgericht. Nadat
Himmler in juni 1936 benoemd was tot ‘Reichsführer-SS und Chef der Deutsche Polizei’,
reorganiseerde hij het politieapparaat. De Schutzpolizei en Gendarmerie werden samengevoegd
in het ‘Hauptambt Ordnungspolizei’. De Gestapo en Kriminalpolizei vormden samen het
‘Hauptambt Sicherheitspolizei’. Eind september1939 richtte Himmler het ‘Reichssicherheits-
hauptambt’ (rsha) op, waarin het ‘Hauptambt Sicherheitspolizei’ en het ‘Hauptambt
Sicherheitsdienst’ tot een instituut werden samengevoegd.2 De bezetter had hierdoor een
machtig en gevreesd instrument in handen, waarmee zij hun vervolgings-, onderdrukkings-,
en vernietigingspolitiek met veel succes kon uitvoeren. In Nederland streek de staf van de
Sipo und sd, spoedig aangeduid als Befehlshaber der Sipo und des sd (BdS), neer in Den
Haag. Als Befehlshaber zijn achtereenvolgens werkzaam geweest; dr. H. Nockemann, dr. W.
Harster, E. Naumann en dr. K.G.E. Schöngarth.3

De eerste wisseling vond zeer snel plaats, omdat na de onverwachte demonstraties op 29

juni 1940 (Anjerdag) de toenmalige BdS, Nockemann, aan de kant geschoven werd en
vervangen door Harster, die direct veranderingen in de organisatiestructuur aanbracht. 
De Einsatzkommandos werden opgeheven en daarvoor in de plaats werden zes Aussendienst-
stellen opgericht, die in Amsterdam, Groningen, Arnhem, Den Bosch, Maastricht én
Rotterdam gevestigd werden. Daarnaast kregen een aantal kleinere plaatsen Aussenposten.4

Eerder werd vermeld dat het bevel over de in het bezette Nederland gestationeerde
gewapende ss en de Duitse (politie)instanties bij de hsspf, Rauter, berustte. Dit gold echter
niet voor de BdS, omdat die alleen voor wat betreft de ‘Sicherung der Ruhe und Ordnung’ en
interne ss-zaken aan Rauter ondergeschikt was. In alle andere zaken was de BdS, naar eigen
zeggen, ondergeschikt aan het rsha.5 Dit is een duidelijk voorbeeld van de Duitse ‘verdeel-
en heerspolitiek’. Rauter verklaarde na de bevrijding dat hij commanderend generaal van alle
Duitse ss- en politiekrachten was, waarbij de drie Duitse ondergroepen geleid werden door
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bevelhebbers, die werden ingezet door de chef van de ‘Hauptämter’ in Berlijn. Voor de
Waffen-ss, was dat het ss-Fürungshauptamt, voor de Orpo het Hauptamt Ordnungspolizei
en voor de Sipo und sd het rsha. De drie bevelhebbers waren tegelijkertijd Rauters
vertegenwoordigers geweest. Zij tekenden alleen, ‘im Auftrag’ of ‘in Vertretung’. Voor wat
betreft de Orpo werden de interne of huishoudelijke aangelegenheden, zoals bewapening,
uitrusting en bevordering uitsluitend door het Hauptampt in Berlijn geregeld. Het werk van
de Orpo stond onder Rauters leiding. Bij de Sipo en sd lag het anders. De sd was een zuivere
Rijksaangelegenheid die onmiddellijk met Berlijn contact had. De berichten die van de sd

naar Berlijn gingen kreeg Rauter dan ook niet te zien. De sd stelde een wekelijks rapport 
op, dat aan Seyss-Inquart, Christiansen en Rauter werd toegezonden, alsmede aan de
Commissarissen-generaal. Volgens Rauter had hij geen recht zich van de interne aan-
gelegenheden van de sd op de hoogte te stellen. Hij kon over een bepaald geval, indien het
een Nederlander betrof, inlichtingen verlangen. De BdS was verplicht hieraan te voldoen.
De leiders van de afdelingen i, ii, iii en iv van de BdS correspondeerden via de BdS met de
leiders van de afdelingen i, ii, iii en iv van het rsha en omgekeerd. In deze correspondentie
had Rauter geen inzage. Berichten werden eveneens direct aan het rsha gezonden, zonder
dat hij deze kon inzien. Ook hier kon hij zich over bepaalde zaken, die hem interesseerden,
laten voorlichten. Rauter had alleen contact met de BdS en niet met de leiders van de
Aussendienststellen.6

De organisatiestructuur van het BdS in Den Haag was een gedeeltelijke kopie van het
rsha in Berlijn en was eveneens verdeeld in afdelingen. Deze organisatie was ook weer terug
te vinden bij de Aussendienststellen.

De afdelingen iv (Gestapo) en v (Kripo) waren de politionele afdelingen en bezaten
arrestatiebevoegdheid. Samen vormden zij de Sipo. De sd, aangeduid als afdeling iii, was een
inlichtingen- en informatiedienst en bezat daardoor normaal gesproken geen executieve
bevoegdheden. De ambtenaren van de afdelingen iii, iv en v waren de beruchtste, want i en
ii hadden zuiver een administratieve taak. De meeste afdelingen waren onderverdeeld in
zogenaamde Referate, die ieder een eigen taakveld toebedeeld hadden gekregen. Eind 1940,
begin 1941 waren in Nederland bij de Aussenstellen 369 Sachbearbeiter werkzaam. Hiervan
deden er 287 dienst bij de Sipo en 82 bij de sd.7 Het aantal Duitsers dat in Nederland bij de
Sipo und sd werkzaam is geweest heeft nooit meer bedragen dan duizend man. Rauter
noemde een getal van zeshonderdvijftig tot zevenhonderd, waarbij hij het administratief
personeel, chauffeurs en Nederlandse arbeidskrachten, die werkzaam waren bij de Sipo, had
meegerekend. Het overige deel behoorde tot de sd.8 Deze geringe sterkte was niet het enige
probleem, want het naar de bezette landen gezonden personeel behoorde niet tot het beste.

De Referaten van afdeling iii (sd) verzamelden ieder op hun eigen terrein de nodige
informatie. Referat iii-a was werkzaam op het gebied van recht en burgerlijk bestuur en was
in onderafdelingen verdeeld. iii-a1 hield zich bezig met informatieve waarneming op het
gebied van burgerlijk bestuur en iii-a2 met die van recht en rechtspleging. De informatie die
beide onderafdelingen vergaard had, werden ten eerste verwerkt in de Meldungen aus den
Niederlanden en ten tweede in speciale berichten voor het rsha. Bij iii-a3 en iii-a4 werd de
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politieke betrouwbaarheid van overheidspersoneel en politieambtenaren onderzocht. Het
materiaal hiervoor werd door de Sachbearbeiter van iii-a aan de Aussendienststelle geleverd.
Voor de zekerheid werd voor speciale gevallen nog een onderzoek vanuit Den Haag
ingesteld. Hiervoor waren twee Haagse politieambtenaren bij de BdS gedetacheerd.9

Referat iii-b interesseerde zich vooral voor de politieke partijen en groepen, die vanaf
mei 1940 nog actief waren. Na het verbod en de liquidatie van de Nederlandse parlementaire
partijen concentreerde het Referat iii-b zich hoofdzakelijk op de nsb en op die groepen en
bewegingen, die geacht werden aan de opbouw van een Nieuwe Orde in Europa met
Duitsland mee te werken. Na september 1944 heeft iii-b zich ook beziggehouden met het
verzamelen van politieke inlichtingen uit het door de geallieerde troepen bevrijde deel van
Nederland. Het Referat iii-c was werkzaam op het gebied van kunst en wetenschap en iii-d

behandelde economische en financiële zaken.10

De sd gaf de verzamelde informatie onder andere door aan afdeling iv (Gestapo) die de
bestrijding van politieke tegenstanders tot taak had en was onderverdeeld in niet minder dan
dertien Referaten. Zo hielden de Referaten iv-a1 tot en met iv-a6 zich bezig met het
nationaal verzet en verzetsgroepen, zoals het communisme, afluisteren van vijandelijke
zenders en ongeoorloofd bezit van radiotoestellen. De Referaten iv-b1 tot en met v-b3

behandelden voor zover het politiek betrof de katholieke en protestantse kerken, sekten van
allerlei aard, vrijmetselaars en Jehovah’s Getuigen. iv-b4 vormde een uitzondering, want dit
Referat stond direct onder de BdS en was als een afzonderlijke afdeling te beschouwen.
Medewerkers van dit Referat behandelden alle joodse aangelegenheden. De Zentralstelle für
Judische Auswanderung in Amsterdam stond direct onder deze afdeling.11

Afdeling v vormde de Kriminalpolizei (Recherche) en behandelde onder andere de
algemene criminaliteit, gepleegd ten nadele van de Wehrmacht, voor zover deze behoorde tot
de competentie van de Duitse General-Staatsanwalt in Den Haag. De Kripo bestond uit vijf
onderafdelingen. In samenwerking met de Nederlandse zedenpolitie hield Referat v-a

bijvoorbeeld acties in cafés en andere uitgaansgelegenheden waarbij ‘loslopende’ vrouwen
gearresteerd werden voor het ondergaan van een medisch onderzoek, in verband met
geslachtsziekten.12

Aussendienststelle Rotterdam

Uit hoeveel leden de Aussenstelle Rotterdam exact bestaan heeft, is niet vast te stellen.
Regelmatig vonden binnen de personeelsbezetting mutaties plaats. Het personeelsbestand
bleef gedurende de bezetting gestaag groeien. Aangezien de Aussenstelle Rotterdam een
regiofunctie had en de personeelsbezetting daarvoor zeker niet toereikend was, heeft men
dankbaar gebruik gemaakt van betaalde verklikkers en plaatselijke politiemensen.

Volgens officiële stukken was ss-Obersturmführer H. Moller vanaf begin 1941 met de
leiding van de Aussenstelle belast. Zijn plaatsvervanger was ss-Obersturmführer König. Over
beiden is weinig bekend. Zij hadden in een relatief rustige periode de touwtjes in handen,
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waarin het verzet nog een bescheiden rol speelde. Moller kreeg enkele maanden na zijn
indiensttreding te maken met een zaak waarbij twee van zijn ondergeschikten betrokken
waren en wat overigens geen reclame was voor zijn Aussenstelle. Begin 1941 werd aan de
Zwitserse grens een gedeserteerde Duitse militair samen met een joods meisje aangehouden.
De militair had nog geprobeerd zelfmoord te plegen, maar dat was niet gelukt. Onderzoek
wees uit dat de militair zijn vlucht bekostigd had met geld dat hij had gekregen, nadat hij aan
de Rotterdamse garagehouder J. van der Weyden auto-onderdelen had verkocht. De
garagehouder werd in maart 1941 aangehouden. Hij werd door het hoofd van de plaatselijke
afdeling v (Kripo), ss-Untersturmführer en Kriminalsekretär W. Bracht en een van zijn onder-
geschikten, ss-Hauptscharführer en Kriminalassistent H. Seifert, verhoord. Omdat dit verhoor
niet het gewenste resultaat opleverde, werd Van der Weyden zwaar mishandeld. Deze
mishandeling was enkele maanden later reden voor vrijspraak. De rechters van de Duitse
rechtbank in Utrecht negeerden de mishandeling door de beide functionarissen van de
Aussenstelle Rotterdam niet en brachten Harster hiervan op de hoogte. Harster droeg het
onderzoek naar de mishandeling op aan de toenmalige leider van de Gestapo in Nederland,
ss-Sturmbannführer en Oberregierungsrat dr. W. Hammer. Het zag er aanvankelijk naar uit dat
Bracht en Seifert er met een waarschuwing van af zouden komen. De leider van het Referat
iv-e bij het hoofdkwartier in Den Haag, Schreieder, was toevallig bij het verhoor aanwezig.
Omdat hij door had dat Bracht en Seifert niet de waarheid vertelden en hij zelf tegen het
mishandelen van arrestanten was, vroeg hij aan Harster of hij deze zaak nader mocht onder-
zoeken. Nadat Harster toestemming gegeven had, ging hij aan de slag. Hij verhoorde alle
partijen nogmaals en uiteindelijk gaven Bracht en Seifert toe Van der Weyden mishandeld te
hebben. Nadat Schreieder het rapport bij het hoofd van afdeling iv in Den Haag, Dr. E.
Deppner, had ingediend, kregen de beide ‘daders’ van Harster alleen een reprimande.13

Eén van de eerste grote successen van de Aussenstelle was het oprollen van de
communistische verzetsgroep nvm in oktober 1942. Het toeval en Rotterdamse politie-
mannen hadden de bezetter hierbij geholpen. In Scheveningen werd direct een Sonder-
kommando van de Sipo samengesteld. Een medewerker van de BdS in Den Haag, Wölk,
werd naar Scheveningen gestuurd en kreeg de leiding over het Kommando, omdat hij zich
met communistenzaken bezighield. Half oktober 1941 was hij al in Rotterdam gesignaleerd,
toen hij een man aan bureau Oostervantstraat had gebracht, die ter zake van communistische
agitatie in bewaring moest worden gesteld.14 Wölk had in Scheveningen laten zien wat hij
waard was. Zijn aanstelling als Dienststelleleiter van de Aussenstelle Rotterdam kwam dan
ook niet uit de lucht vallen. Hij volgde Moller op, die ondertussen naar Duitsland
vertrokken was.15

Dienststelleleiter H.J. Wölk

Wölk, geboren op 21 juni 1905 in Neu-Grabowen, ging in 1924, na het behalen van het
eindexamen aan de Oberrealschule van Schneidemühl, als volontair naar de A.E.G. fabriek in
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Berlijn. Drie jaar later verruilde hij deze baan voor een opleiding economie aan de handels-
hogeschool in Berlijn en bezocht daarna de universiteiten van Berlijn en Greifswald. Tijdens
zijn studietijd was Wölk lid van de nationaalsocialistische studentenbond. Zijn politieke
voorkeur werd nog duidelijker toen hij zich in september 1930 opgaf als lid van de Sturm-
abteilung (sa) en twee jaar later toetrad tot de nsdap. Zijn politieloopbaan begon op 1 oktober
1933 met het volgen van de praktische politieopleiding en plaatsing bij de persafdeling van de
Gestapo. Een half jaar later werd Wölk als adspirant Kriminalkommissar geplaatst bij de
Polizeifachschule in Charlottenburg. Na het eindexamen werd hij bevorderd tot Hilfskriminal-
kommissar en één jaar later tot Kriminalkommissar. Tegelijkertijd werd hij in de ss-rangen
bevorderd tot Untersturmführer. Enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog werd Wölk overgeplaatst naar de Staatspolizeistelle in Weimar en daar bleef hij totdat
hij op 15 juni 1941 naar Nederland kwam. Ondertussen was hij bevorderd tot Kriminalrat en
ss-Obersturmführer. Op 20 april 1944 werd hij in de ss-rang bevorderd tot Sturmbannführer.16
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Met ingang van 15 december 1942 werd Wölk leider
van de Aussendienststelle Rotterdam. Wölk nam zelf de
leiding van afdeling iii (sd) op zich, terwijl ss-Untersturm-
führer A. Darmstädter bevel voerde over de Referaten iii-a

en iii-b.17 Wölk werd geassisteerd door een aantal fanatieke
stafleden. Kriminalobersekretär P. Burghoff, geboren op 23

januari 1898 in Danzig en sinds de herfst van 1942 werk-
zaam bij de Aussenstelle Rotterdam, was waarnemend
Dienststelleleiter en had tevens de leiding over Referat v
(bestrijding criminaliteit). K.P.H. Bläse stond aan het
hoofd van het Referat iv-2a en had zodoende alle zaken
met betrekking tot sabotagegevallen en overvallen onder
zijn hoede.

Degenen die bij de referaten daadwerkelijk de zaken
behandelden waren de zogenaamde ‘Sachbearbeiter’.
Kriminalsekretär A.D. Siemon had een dubbelfunctie, als
Sachbearbeiter behandelde hij alle kerkelijke aangelegen-
heden en stond daarnaast tevens aan het hoofd van het
Rotterdamse Judenreferat iv-b4, zodat hij alle zaken waarbij
joden betrokken waren behandelde.18

Onder leiding van Wölk ontwikkelde de Aussenstelle
Rotterdam zich tot een wreed en gevreesd instituut. Het
opsommen van alle door hen gepleegde misdaden zou een
lange droevige, maar zeker ook incomplete lijst opleveren,
want in september 1944 hebben leden van de Aussenstelle
het volledige archief vernietigd. Via de verklaringen uit
het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr) en
de (weinige) bewaard gebleven documenten is het toch
enigszins mogelijk een beeld te scheppen over de werk-
zaamheden en organisatie. De enige die iets over de vroege
periode schreef was J.W. Hoffmann. Zijn uitgebreide ver-
weerschrift bestond uit twee schoolschriften. Hoffmann,
bijgenaamd ‘De Bokser’, was misschien wel één van de
beruchtste en wreedste medewerkers van de Aussenstelle
Rotterdam. Als Sachbearbeiter was hij belast met het
oprollen van het verzet. Een collega van hem, W. Schlein,
omschreef hem, als de grootste sadist, niet alleen van de
Rotterdamse Aussenstelle, maar van heel Nederland.
Volgens Schlein had Hoffmann aan vrijwel alle razzia’s
meegedaan en hield ook zonder orders, onder zijn eigen
verantwoordelijkheid razzia’s. In de laatste maanden van
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de bezetting had hij maar een gedachte: ‘hoe krijg ik de onder-
grondse klein?’ Hij had voor de bestrijding van de ‘terroristen’
alles over en elk middel scheen hem daartoe geschikt. Verder
zou Hoffmann van Wölk opdrachten gekregen hebben, om ten
koste van welke methode dan ook, arrestanten tot bekente-
nissen te dwingen. Wölk gaf evenwel zijn orders nooit recht-
streeks, maar een goed verstaander, zoals Hoffmann er een was,
begreep volkomen wat Wölk bedoelde.19 Na de bevrijding
stond boven een artikel: ‘Eis tegen Hans Hoffmann, tiran van
Rotterdam, doodstraf’. In hetzelfde artikel werd hij door de
procureur-fiscaal, die de doodstraf eiste, een beestmens
genoemd. Hij zou tientallen mensen doodgeschoten hebben en
hij had vele Nederlanders zwaar mishandeld.20 Wie was deze
Hoffmann?

De op 22 mei 1904 in Duisburg geboren Hoffmann werd op
28 mei 1940 na de capitulatie van het Nederlandse leger en de
instelling van een burgerlijke bezettingsbestuur in Nederland
gedetacheerd. Zijn standplaats was vanaf juni 1940 Rotterdam.
Hoffmann was Kriminalassistent en geüniformeerd als ss-Haupt-
scharführer, zonder echter lid te zijn van de ss. Tot het tijdstip
van het uitbreken van de oorlog met Rusland deed hij slechts
dienst als politieman, met als taak zich in elk opzicht op de
hoogte te stellen van de plaatselijke situatie. Daarna werd hij
ingedeeld bij de afdeling die belast was met de bestrijding van
communistische-, terroristische- en sabotagegroepen. Leider
van deze afdeling was eerst Vehres, later Schöning en daarna tot

aan de capitulatie Burghoff.21

Hoffmann verklaarde na de bevrijding hoe het kwam dat de Aussenstelle Rotterdam 
zo’n slechte naam gekregen had. Vanaf juni 1940 tot de zomer van 1941 zou het bureau in
Rotterdam geleid zijn door commissaris Laudorf. Deze beroepspolitieman was zakelijk en
leidde het bureau vanuit een zuiver politiestandpunt. Hij werd tot groot leedwezen van alle
oudere politiemannen vervangen door Moller, een sd-man zonder politieopleiding of
ervaring. Bij Moller’s intrede werd gezegd dat het personeel van de Rotterdamse Aussenstelle
niets presteerde, zodat door hem de totale personeelsbezetting door elkaar gegooid werd.
Beroepspolitiemannen van de Sipo moesten van dit ogenblik af sd-werk (informatie- en
inlichtingendienst) verrichten en sd-mannen zonder politionele opleiding, werden belast
met politiewerk (Sipo). Volgens Hoffmann kreeg de Aussenstelle vanaf dit tijdstip een
slechte naam, omdat deze sd-mannen vanwege hun gebrek aan politie-ervaring geneigd
waren hun toevlucht te nemen tot mishandelingen. Onmiddellijk nadat Wölk in dienst
getreden was, werd vastgesteld dat hij zijn commando en bevoegdheden met alle gestreng-
heid doorvoerde. Oude beroepspolitiemannen met twintig en meer dienstjaren werden als
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loopjongen behandeld en tot steeds meer activiteit opgezweept. Om aan de bevelen de
nodige nadruk te verschaffen, zou het personeel bijna dagelijks bedreigd zijn met krijgs-
raadstraffen van het ss- und Polizeigericht no x. Werd bijvoorbeeld een Nederlander gearres-
teerd, die men verdacht van illegale activiteiten, dan eiste Wölk in een onmogelijk korte tijd
een rapport over de doorgevoerde verhoren, waardoor verschillende beambten bij deze ver-
horen ontoelaatbare middelen toepasten, om daardoor zo snel mogelijk tot resultaten te
komen. Daarbij kwam als hoofdfactor dat juist in deze tijd vanuit Engeland de illegaliteit tot
grotere activiteit werd aangespoord. Hierdoor ontstond van beide zijden een opgezweepte
activiteit, die wel tot harde botsingen moest leiden, hetgeen dan ook niet uitbleef. Tot zover
was de verklaring van Hoffmann nog enigszins geloofwaardig, maar dit gaat waarschijnlijk
niet op voor het vervolg.22

Hoffmann verklaarde dat hij en zijn collega’s door samenloop van omstandigheden
genoodzaakt waren, tegen wil en dank en met alle hardheid de strijd in te gaan. Als oud
politiemannen stuitte hun dit tegen de borst, doch hieraan konden en mochten zij zich niet
onttrekken, omdat deze strijd uiteindelijk niet gericht was tegen hen persoonlijk, noch tegen
het nationaalsocialisme als zodanig, doch vooral, en dit moest als politieman en soldaat het
zwaarste wegen, tegen het vaderland. Zo zag Hoffmann het als zijn plicht deze harde strijd
tot het bittere einde uit te vechten, ook al plaatste deze strijd hem soms voor innerlijke
conflicten als mens en als politieman. Aan de verhoren van de gearresteerde communisten
namen praktisch alle beambten van het bureau deel, omdat soms dertig tot veertig arres-
tanten in het Haagseveer waren ingesloten. Wanneer bij deze verhoren sommige arrestanten
door andere beambten, die minder politionele ervaring hadden, te hard werden aangepakt,
dan geschiedde dit niet uit kwelzucht, doch alleen en uitsluitend om een einde te maken aan
deze terreuractiviteit. Dat kon slechts leiden tot onnodige en veelal onschuldige offers,
omdat volgens de bestaande bevelen immers op iedere actie een tegenactie in de vorm van
represailles moest volgen, vooral op aandringen en door toedoen van de zuiver militaire
autoriteiten. Hoffmann gaf als voorbeeld de bomaanslag op het spoorwegviaduct bij het
Delftsche Poortstation in 1942. De daders werden via de radio en pers opgeroepen zich te
melden, omdat anders als represaille gijzelaars (dus onschuldigen) zouden worden gefusilleerd.
De daders meldden zich niet en konden ook niet opgespoord worden. Vijf vooraanstaande
mannen werden daarop als represaille gefusilleerd. Om dergelijke harde maatregelen te
voorkomen waren zij als beambten van de Sipo verplicht iedere verzetsactiviteit te breken en
sabotagedaden en aanslagen zo mogelijk te verhinderen, aldus de verklaring van Hoffmann.23

Verscherpt verhoor

Hoffmann gaf het mishandelen van arrestanten tijdens de verhoren toe, maar ontkende
hieraan meegedaan te hebben. Hij vergat hierbij dat een verschärfte Vernehmung (verscherpt
verhoor) was toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden was voldaan. Volgens de voor-
schriften, die in juni 1937 officieel waren vastgelegd, bestond verscherpt verhoor uit maximaal
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25 stokslagen op het achterwerk van de arrestant. Vanaf de
tiende slag moest er een arts aanwezig zijn en omdat men
bang was voor persoonlijke rancune, mochten de stokslagen
niet worden toegediend door de ambtenaar die het onder-
zoek uitvoerde.24 Een bijlage uit het dossier van Hoffmann
geeft echter een heel ander beeld over zijn gedragingen
tijdens de bezetting. Hierin worden in het kort 24 zaken
behandeld waarin zijn naam genoemd wordt en waarbij hij
tenminste twintig arrestanten mishandeld zou hebben.
Bovendien was Hoffmann bij een aantal zaken geweest,
waarbij veertien doden gevallen waren. Meestal was buiten
het slachtoffer niemand getuige van de daadwerkelijke mis-
handeling, maar wel van het uiteindelijke resultaat. Bij de
arrestatie van de communist Speksnijder, op 9 januari 1943,

was van beide sprake. Een politieagent had gezien dat Hoff-
mann het slachtoffer mishandelde. Een getuige liet weten,
dat het wel leek of de man met een stier gevochten had.25

Hoffmann was niet de enige die, al dan niet met toe-
stemming, gebruik maakte van het verscherpt verhoor.
Degene die hier openlijk voor uitkwam was K.C.F.H.
Richter, geboren op 21 juli 1908 in Hamburg. Hij werd half
december 1941 bevorderd tot Kriminal Oberassistent en over-
geplaatst naar de Aussenstelle Rotterdam. De eerder
geciteerde Schlein schreef dat Richter sinds 1942 in Holland
was en altijd bij de Gestapo gediend had met als opdracht de
diverse ‘Widerstandsorganisationen’ te bestrijden. Richter was

volgens Schlein een sadist en evenals Hoffmann had hij voor degenen die in zijn handen
vielen altijd de doodstraf gevraagd. In de maanden voor september 1944 werden de executies
op Kralingen nog niet door de Orpo uitgevoerd. Deze was hier eerst in November 1944 mee
belast. In die eerste maanden waren de standrechtelijk ter dood veroordeelden door Richter,
M. Kohlen, Hoffmann en H.F.J. Schumacher persoonlijk gefusilleerd.26

Het eerste wat Richter verklaarde was, dat hoewel hij het sd-teken op zijn mouw droeg, hij
niet tot deze dienst behoorde, maar tot de Sipo. Richter verklaarde verder nog via de BdS uit
Den Haag bevel gekregen te hebben voor verschärfte Vernehmung van twee mannen, omdat zij
een onvoldoende en niet geloofwaardige verklaring hadden afgelegd. De arrestanten A.
Breukelaar en J. Krop waren op 30 oktober 1942 na verraad in een woning aan de Heemskerk-
straat in Den Haag gearresteerd. Zij waren lid van ‘Vrij Nederland’. Verschärfte Vernehmung kon
volgens Richter inhouden; plaatsing in een verduisterde cel, langdurige verhoren, verminderde
voeding en stokslagen. Kortom bijna alles wat iemand tot een bekentenis kon dwingen was
geoorloofd. De ondervrager kreeg alleen het bevel. De toe te passen middelen kon hij zelf
bepalen.27
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In feite was deze uitspraak van
Richter juist, want in juni 1942 was
de regeling met betrekking tot het
toepassen van geweld verruimd en
vereenvoudigd. Het maximum
aantal stokslagen werd afgeschaft
en pas vanaf de 21ste stokslag moest
een arts aanwezig zijn. Indien een
arrestant een communist, marxist,
Jehovah’s Getuige, saboteur,
terrorist, lid van een verzets-
organisatie, geheim agent, asociaal
dan wel een ‘werkschuwe’ Poolse
of Russische dwangarbeider was,
mocht de BdS beslissen of er ver-
scherpt verhoord werd en wat voor
maatregelen dan gebruikt mochten
worden. Behoorde een arrestant
niet tot de genoemde categorieën, dan moest eerst toestemming aan
de chef van de Sipo und sd in Berlijn worden gevraagd.28

Richter verklaarde dat hij met zijn collega Kohlen een van de
gevangenen meermalen stokslagen had toegediend. De andere had
hij wegens gezichtsuitslag gespaard, maar hij wist niet of zijn collega
hem mishandeld had. Richter zag in de stokslagen geen mishandeling.
Een ander slachtoffer verklaarde dat hij tijdens de bezetting, na zijn
arrestatie, was meegenomen naar de kelder van de Aussenstelle.
Daar werden hem door Richter en de eerder genoemde Kohlen de
handboeien omgedaan en vervolgens werd hij opgehangen aan een
steunijzer van de centrale verwarming. Na de bevrijding had hij nog
steeds een grote bult tussen de schouderbladen, waaraan de doktoren niets meer konden doen. 

Kohlen, geboren op 14 augustus 1910 in Wegberg, gaf eveneens toe met een gummistok
geslagen te hebben. Op 28 mei 1940 kwam hij naar Nederland en na een verblijf van drie
weken in Utrecht werd Rotterdam zijn vaste standplaats. Hij behoorde tot de vaste kern van
de Aussenstelle Rotterdam. Aanvankelijk was Kohlen in de ss-rang van Oberscharführer
aangesteld als Kriminalassistent. In 1942 werd hij bevorderd tot Hauptscharführer en
Kriminaloberassistent. Ook hij verklaarde dat, hoewel hij een uniform met het sd-teken op de
mouw droeg, hij niet bij de sd werkzaam was geweest.29 De bedoeling om met de aanpassing
van de uniformen naar buiten te laten zien dat er eenheid bestond tussen de Sipo en de sd,
was een valse voorstelling van de daadwerkelijke (werk)verhoudingen. Zoals uit de
verklaringen blijkt wilden de Sipo-medewerkers niet geassocieerd worden met de sd.
Bovendien waren de werkzaamheden in eerste instantie strikt gescheiden.30
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In het laatste bezettingsjaar werd deze scheiding tussen Sipo und sd losgelaten, want
omdat in september 1944 het vergaren van inlichtingen niet meer zo belangrijk gevonden
werd, werd de sd opgeheven, waarna nagenoeg alle medewerkers bij razzia’s en arrestaties
werden ingeschakeld.31

Wölk kreeg in juli 1944 bevel om deel te nemen aan een grote bespreking bij de BdS
Schöngarth. Wölk meende dat deze bespreking in Zwolle of Westerbork had plaatsgevonden.
Tijdens de bespreking gaf Schöngarth een overzicht over de veranderde toestand en over
nieuwe bevelen die door de Führer en het oppercommando van de Wehrmacht gegeven waren.
Deze bevelen had Wölk persoonlijk nooit gezien. Door Schöngarth werd medegedeeld dat de
Gerichtbarkeit in Nederland opgeheven werd en de gerechten hun werkzaamheden staakten.
De Aussendienststellenleiter (Postenführers en hun plaatsvervangers) van de Sipo kregen alle
volmachten op het zogenaamde executieve terrein. Dit wilde zeggen dat de taak van de
Aussendienststellenleiter, die tot dan toe beperkt was tot het opsporen, arresteren en ver-
horen van politieke tegenstanders, werd uitgebreid. Feitelijk kwam het er volgens Wölk op
neer dat iedere Aussendienststellenleiter, na ieder geval uitvoerig te hebben onderzocht, aan
de hand van de toen geldende wetten en de algemeen bekende praktijken van de voorheen
werkzame rechtbanken ook het vonnis kon vellen. In de praktijk kwam het erop neer dat
Aussendienststellenleiters in alle gevallen waarop de doodstraf stond, zelfstandig moesten en
konden beslissen. Deze bevoegdheid was ook gegeven aan de plaatsvervangers van de
Aussendienststellenleiters. De plaatsvervanger van Wölk op executief terrein was Burghoff.
Wölk verklaarde dat hij deze bevoegdheid echter niet graag had willen uitoefenen, omdat dit
een te zware verantwoording was. In alle gevallen had hij, zo lang hij nog een behoorlijke
verbinding per telefoon of telex met de BdS had, aan hem de beslissing overgelaten. Het
bevel van Schöngarth van 11 september 1944 betreffende ‘Bekämpfung von Terroristen und
Saboteure’ was bij Wölk bekend, en was hem destijds per telex toegezonden. Door Deppner
werd hij korte tijd na de ontvangst van bedoeld bevel erop gewezen, dit zogenaamde
Niedermachungsbefehl op de dienstappels voortdurend aan alle ambtenaren van zijn dienst
mondeling bekend te maken. Zo bestonden er twee bevelen, het eerste (Führerbefehl) voor
Nederlandse personen, die gearresteerd waren en waarvan het oordeel over deze personen
aan de Aussendienststellenleiter was overgelaten en het tweede (Niedermachungsbefehl van
Schöngarth) betreffende alle Nederlandse personen die zich aan bepaalde in dat bevel
genoemde feiten hadden schuldig gemaakt en ter plaatse tijdens, of kort na de arrestatie
onmiddellijk moesten worden doodgeschoten. De beslissing werd aan de beambte van de
Sipo, die ter plaatse was, overgelaten. Over al deze gevallen werd rapport uitgebracht aan de
BdS. Het laatstgenoemde bevel was volgens Wölk nimmer opgeheven. Toen Rauter weer
‘Gerichtsherr’ werd, werd de bevoegdheid voor de Aussendienststellenleiters, gedeeltelijk
ingetrokken. In plaats hiervan werd het zogenaamde ‘Verfahren Sonderbehandlung’ ingevoerd.
Dit hield in, dat alle personen die voordien wegens het door hen gepleegde strafbare feit,
door het gerecht of later door de Aussendienststellenleiter ter dood veroordeeld konden
worden, nu moesten worden opgegeven aan de BdS. Dit geschiedde door een kort telex-
bericht, waarin was vermeld; personalia, strafbaar feit, resultaat van het onderzoek en het
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verhoor, bewijsmateriaal en bekentenis of ontkentenis van verdachte. Hierop kreeg Wölk
van Deppner, chef van de afdeling iv van de BdS, een telexbericht over dat wat over de
betreffende verdachte beslist was. Dit geschiedde in naam van Rauter. Was de beslissing
Sonderbehandlung (dit betekende doodstraf) dan werd de verdachte niet direct doodgeschoten
en ook geen executiebevel gegeven, maar de verdachte werd op een bijzondere lijst geplaatst.
Deze lijsten werden bij Wölk’s dienst bijgehouden door Burghoff en correspondeerden met
een soortgelijke lijst, die bij de BdS berustte. Gebeurde er ergens in het gebied van de
Aussenstelle Rotterdam een sabotage- of terreurdaad, die naar de mening van de hogere
autoriteit (Rauter) represaille noodzakelijk maakte, dan werden de personen die op die
lijsten voorkwamen door de BdS aangewezen. Wölk kreeg dan opdracht om een bepaald
aantal van deze mensen voor executie over te geven aan majoor Scholz van de Orpo.32

Door deze richtlijnen had de bezetter een middel in handen om de verzetsdaden met nog
hardere hand te vergelden. Zoals Richter verklaarde, vond het voltrekken van de doodstraf in
eerste instantie plaats door eigen medewerkers. Later werden hiervoor vanuit de Orpo
executiepelotons samengesteld.33 Een geliefde plek voor het terechtstellen van tegenstanders
was de schietbaan in Kralingen. In de periode van 21 september 1944 tot en met 24 december
1944 werden daar 38 Nederlanders gefusilleerd.34 (zie bijlage 3)

Een van de executies, waarbij leden van de Aussenstelle betrokken waren, vond plaats op
14 september. ’s Avonds was verzetsman A. Struik in zijn woning aan de Saftlevenstraat 8a
door de Duitsers gearresteerd, omdat tijdens een huiszoeking illegale geschriften, stafkaarten
en stempels in de zijkamer van zijn woning waren gevonden. De ochtend daarop kwam een
vriend van Struik, W. Bulk, bij de vrouw van Struik op bezoek en demonteerde op haar
verzoek de illegale radio, die de dochter van Bulk wegbracht. Kort daarop verschenen drie
rechercheurs van Groep 10 aan de woning en verrichtten nogmaals een huiszoeking, waarbij
men een achtergebleven onderdeel van de radio vond. Bij de fouillering van Bulk werd een
schroevendraaier aangetroffen en dit was voldoende bewijs om hem te arresteren. De drie
rechercheurs van Groep 10 bleven in de woning wachten. Uit hun gesprekken kon mevrouw
Struik opmaken dat zij nog meer personen verwachtten. Dit was inderdaad het geval, want
omstreeks het middaguur kwam een collega van haar man, W. Faassen, aan de woning, met
de mededeling dat aan de bevrijding van haar man gewerkt werd. Hij had echter de drie
aanwezige rechercheurs niet gezien, door wie hij dan ook direct werd gearresteerd. Bij de
fouillering werd een illegaal blaadje gevonden. Nog diezelfde avond werd een executie-
peloton samengesteld, die bestond uit de sd’ers Burghoff, Richter, H. Engelshoven, Kohlen
en Darmstädter, die de drie mannen in de tuin van de Aussenstelle aan de Heemraadssingel
doodschoten. Waarschijnlijk wilden de Duitsers het risico van een eventuele bevrijdingsactie
hierdoor voorkomen.35

Bij de executie van 21 september 1944 speelde de Rotterdamse politie al dan niet bewust
een pijnlijke rol. Die dag waren op de Schietbaan in Kralingen drie verzetsmensen
gefusilleerd. De politie, die opdracht had gekregen om de lijken op te halen en naar de
begraafplaats Crooswijk te brengen, constateerde dat een van hen nog tekenen van leven gaf.
Na overleg met de wachtcommandant werd het zwaargewonde slachtoffer overgebracht naar
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het Zuiderziekenhuis, terwijl men tevens de sd in kennis stelde. Het bleek te gaan om J.J.M.
van der Loo, die volgens het dossier van de sd kort tevoren uit het door de geallieerde
troepen bezette gebied gekomen was en zich aan wapensmokkel schuldig had gemaakt.
Burghoff, degene die al eerder bezwaar had gemaakt tegen het uitvoeren van fusillades door
de leden van de Aussenstelle, kreeg van Wölk opdracht een vuurpeloton samen te stellen en
nog dezelfde dag voor het fusilleren van Van der Loo zorg te dragen. Hoewel Burghoff van
oordeel was dat het ten tweede male fusilleren van een zwaargewonde onmenselijk was, had
hij hiertegen niet geprotesteerd, maar wel tegen het feit dat hij de fouten van anderen moest
opknappen. Hij ging ’s middags met enkele ondergeschikte sd-mannen naar het Zuider-
ziekenhuis om het slachtoffer op te halen. Een verpleegster, die bezwaar maakte tegen het
weghalen van de zwaargewonde Van der Loo, kreeg de mededeling van Burghoff dat zij hem
naar een militair ziekenhuis zouden overbrengen. Van der Loo werd naar een gereedstaande
auto gedragen en direct overgebracht naar de schietbaan in Kralingen. Daar werd Van der
Loo, die niet meer kon staan, op de grond gelegd, waarna Burghoff één van zijn mannen
bevel gaf Van der Loo dood te schieten. Door middel van een vuurstoot uit een machine-
pistool werd de fout van de vorige dag alsnog hersteld. Later kreeg de Rotterdamse politie het
verwijt dat zij mede verantwoordelijk was voor de dood van Van der Loo, omdat zij de sd –
volgens voorschrift – had ingelicht.36

Aussendienststelle wordt Einsatzkommando

Na september 1944 werd de benaming Aussendienststelle in
Einsatzkommando (ek) gewijzigd. Volgens een personeelslijst
bestond het ek Rotterdam uit ongeveer veertig medewerkers
van de Aussendienststelle. Het ek stond onder leiding van
Wölk. De Polizeiposten werden Aussenkommandos. Het
aantal Einsatz- en Aussenkommandos werd vergroot. Uit
Frankrijk en België gevluchte Sipo- und sd-medewerkers
werden over de Nederlandse commando’s verdeeld. Ook in
Rotterdam werd kort een Aussenkommando (Sonderkommando)
gestationeerd, waar het was ondergebracht op een woonboot
in Rotterdam-Zuid.37 Dit Kommando, officieel aangeduid als
z.b.V. (zur besonderen Verwendung) Kommando 14 der Sipo und
sd, werd aangevoerd door ss-Hauptsturmführer E. Kronberger
en bestond uit ongeveer dertig tot veertig medewerkers. Het
merendeel van deze manschappen had in gelijke functies
dienst gedaan in het Franse Rijsel (Lille), doch door de
algemene terugtocht van de Wehrmacht was het Kommando
zwervende geworden. Via Duitsland werd de Nederlandse
bodem betreden en na korte tijd in allerlei steden, waaronder
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Deventer en Almelo, vertoefd te hebben, werd het Kommando naar Rotterdam over-
geplaatst. Ook daar is het slechts korte tijd gebleven, want ongeveer midden oktober 1944

werd Heerenveen de nieuwe standplaats. Volgens het dossier hebben de manschappen in
deze plaats flink huisgehouden. Toen Heerenveen op 15 april 1945 door de Canadese troepen
bevrijd werd, keerde het Kommando terug naar Rotterdam, waar het voor het grootste
gedeelte in krijgsgevangenschap geraakte.38

Hoffmann verklaarde dat de Sipo na de landing in Normandië in zijn geheel organisatorisch
werd ondergebracht bij de Waffen-ss. In Utrecht onderzocht een stafarts de leden van het
Einsatzkommando Rotterdam. Allen kregen hun bloedgroep op de linkerbovenarm
getatoeëerd. Vanaf dat moment werden ze ondergebracht bij de Heeresgruppe b van General-
oberst J. Blaskowitz en stonden zij onder commando van de Kampfkommandant der Festung
Rotterdam, generaal Kistner.39

Op 1 april 1945 werd ss-Hauptsturmführer en Kriminalkommissar H.E.K. Krüger, geboren
op 1 juli 1909 in Posen, benoemd tot leider van afdeling iv en tevens tot plaatsvervangend
leider van het Einsatzkommando Rotterdam. Bij zijn overplaatsing naar Nederland, eind
maart 1945, kreeg Krüger van de BdS, Schöngarth, het bevel de dienst van de Sipo in
Rotterdam weer in goede banen te leiden. Volgens Krüger was het van meet af aan zijn
streven om alles te ordenen en om tegenover Nederlanders zakelijk en correct op te treden.
In zijn houding tegenover de bevolking had hij zich slechts laten leiden door nuchtere
menselijke en rechtskundige, onaantastbare overwegingen.40

Wölk werd op 30 april 1945 overgeplaatst naar Schoonhoven. Enkele weken voor de
bevrijding vond er nog een wijziging in de leiding plaats. Op bevel van Schöngarth werd 
O. Gerbig belast met de leiding van het Einsatzkommando Rotterdam.41

Onder vuur

Voor het verzet vormde de Aussenstelle Rotterdam een steeds grotere bedreiging. Op 2 juli
1942 werd in of bij de Aussenstelle een primitieve tijdbom gevonden, bestaande uit een
granaat met uurwerk. Of het een poging tot een serieuze aanslag betrof was niet vast te
stellen, want de dader(s) bleven onbekend.42 Waarschijnlijk zullen de gebruikers van het
pand aan de Heemraadssingel 226 er niet van onder de indruk geweest zijn, want in de jaren
die volgden gingen zij zonder mededogen door met hun terreurdaden.

Volgens W.H. Kuik, werkzaam bij het Fahndungskommando, had er in de zomer van
1944 in de poffertjeskraam aan de Coolsingel een bespreking plaatsgevonden met de onder-
grondse beweging, waarin besloten werd tot een aanval op het gebouw van de Aussenstelle.
Kuik had over dit plan met zijn collega Schoonus gesproken, die dit aan de sd doorgegeven
zou hebben. Een ander lid van het Fahndungskommando verklaarde dat op een zekere
middag nagenoeg het hele Fahndungskommando in groepjes van de Heemraadssingel 219

naar de Aussenstelle aan de Heemraadssingel 226 was gegaan. Op het tijdstip waarop de
leden van de Sipo und sd normaal gesproken naar huis gingen, kwam nu het personeel van
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het Fahndungskommando naar buiten,
zodat de indruk gewekt kon worden, dat
gezien het aantal personen dat het
gebouw verliet, zo goed als niemand van
de Sipo und sd meer aanwezig zou zijn.
In werkelijkheid was het voltallige
personeel achtergebleven om eventuele
overvallers op te vangen. Ondanks alle
voorbereidingen vond de overval niet
plaats.43

Hoewel begin september 1944 even
gedacht werd dat de bevrijding nabij was,
bleek het tegendeel waar. Als nooit
tevoren sloeg de bezetter om zich heen.
Vanuit de Aussenstelle werd een verbeten
strijd gevoerd tegen het verzet. Naar
aanleiding van de grote Novemberrazzia
waren diverse verzetsstrijders in handen
van de sd gevallen. Het verzet was bang
dat hierdoor nog meerdere arrestaties
zouden volgen. Vandaar het verzoek aan
Londen om via een luchtaanval het
gebouw en de archieven van de Aussen-
stelle te vernietigen. Op 29 november
1944 stegen vanaf het vliegveld Deurne
een aantal Typhoon jachtbommen-
werpers op met als doel Heemraadssingel
226 Rotterdam. Het moest een precisie-
aanval worden, waardoor het aantal
burgerslachtoffers beperkt zou blijven.
Het liep anders dan gepland. Een aantal
bommen kwam op verkeerde plaatsen
terecht en hoewel het eigenlijke doel
zwaar beschadigd werd, bleef de totale

vernieling uit. De opgave van het aantal dodelijke slachtoffers liep uiteen van 45 tot 64.44

Het bureau van de afdeling Drankwet van de Rotterdamse politie, gevestigd aan de
Mathenesserlaan 290 (de oude woning van Boelstra), viel onder de gebouwen, die door de
bommen geraakt werden. Vijf van de op dat moment in het gebouw aanwezige politie-
functionarissen kwamen hierbij om het leven. Vier van hen, S.C. Banning, L. den Butter,
T.J. van der Kroft en P. Stroomberg staan vermeld op het herdenkingsmonument in de hal
van het hoofdbureau.45 Het vijfde slachtoffer, D. de Visser, staat niet op het monument
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vermeld, omdat hij enige tijd dienst had
gedaan bij Groep 10 en daardoor niet zuiver
genoeg bevonden was.46

Op het moment van de aanval zat een
aantal gevangenen in het daarvoor bestemde
arrestantenlokaal van de Aussenstelle. 
Of het verzet en de Geallieerden hiervan op
de hoogte waren is niet bekend. Sieber en
Hoffmann verklaarden na de bevrijding over
het bombardement en de bevrijding van de
gevangenen. Sieber bevond zich toen de
aanval op de Dienststelle los barstte op de
kamer welke gelegen was onder het arres-
tantenverblijf. Ineens vlogen de ruiten aan
scherven. Sieber begreep dat ze met een
ernstige aanval te maken hadden en ging
direct naar buiten. In de Schietbaanlaan,
welke vlak bij de Dienststelle gelegen was,
was een school door een bom getroffen. 
De kinderen van die school liepen radeloos
op straat rond. Sieber bracht verschillende
van die kinderen in een nabij gelegen schuil-
kelder in veiligheid en zag dat Hoffmann
daar ook mee bezig was. Toen ze daarmee
klaar waren dacht Sieber ineens aan de
gevangenen die opgesloten zaten in de boven
zijn eigen kamer gelegen arrestantenkamer.
Dit waren gevangenen van Hoffmann en
samen met hem is Sieber naar boven gegaan om de ongeveer negen arrestanten te bevrijden.47

Tengevolge van het bombardement was de Aussenstelle zwaar beschadigd, waardoor
pand 219 aan de overzijde betrokken werd. Volgens een personeelslijst, die na het vertrek van
Wölk in april 1945 is opgemaakt, was de Van Vollenhovenstraat 62 toen het dienstadres. 
De kelder was afgesloten door middel van traliewerk en werd gebruikt als cel. Aangenomen
kan worden dat vanuit dit pand al langer werkzaamheden verricht werden, want hoewel het
de dienstwoning van Wölk was, moest een aantal Rotterdammers die door de Sipo ontboden
waren zich daar melden. 

Het bombardement had weinig effect gehad, want de jacht op verzetsmensen bleef
onverminderd doorgaan, terwijl tevens het grootste gedeelte van het archief bewaard gebleven
was. Het verzet loerde op een kans om alsnog het uitgebreide archief te vernietigen en enkele
arrestanten te bevrijden. Deze gelegenheid deed zich voor op 21 december 1944. Die avond
zouden de meeste beambten in het Kasino van de Aussenstelle aan de Heemraadssingel 157
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aanwezig zijn voor de viering van het jaarlijkse ‘Joelfeest’. Maar liefst 75 manschappen van
verschillende knokploegen (kp) waren samengebracht om de overval tot een goed eind te
brengen. Toch ging het mis. Volgens het plan zouden kleine groepjes het pand binnenvallen,
terwijl anderen buiten voor afdekking zorgden en het Kasino in de gaten hielden. Een buiten-
staander was omgekocht om vanaf het Kasino oliebollen naar pand 219 te brengen. Wanneer
de wacht hiervoor de deur geopend had, zouden een aantal kp’ers volgen. Omdat de man
met de oliebollen te lang treuzelde en een van de bewakers een pistool probeerde te pakken,
werd deze direct neergeschoten. Door het lawaai dachten de dekkings-ploegen dat de overval
mislukt was en begonnen direct op het pand te vuren. De kp’ers moesten onverrichter zake
de aftocht blazen. Onder hen waren alleen enkele gewonden te betreuren.48 Bij de tegen-
partij lag dat anders. Nadat het schieten opgehouden was, ging Burghoff met meerdere
collega’s naar de Dienststelle. Daar bleek hem toen, dat één sd-beambte, één Gefreiter van de
Wehrmacht en één voorbijganger gedood waren en dat een telegrafist van de Aussenstelle
zwaar gewond was.

Nog diezelfde avond deelde Wölk aan Burghoff mee, dat in opdracht van de BdS tien
Nederlanders als represaille moesten worden gefusilleerd. Burghoff gaf daarop aan Wölk een
lijst met namen van Nederlanders, die gevangen zaten, omdat zij zich in de ogen van de
bezetter schuldig hadden gemaakt aan tegen de Duitsers gerichte misdrijven, en die deswege
naar het oordeel van de BdS voor de doodstraf in aanmerking kwamen. Burghoff kreeg
opdracht een vuurpeloton samen te stellen en hierover het commando te voeren.
Gewoonlijk werden toentertijd executies uitgevoerd door de Orpo, maar omdat het hier een
overval op een dienstgebouw van de Sipo und sd betrof, moest eigen personeel voor de
executie zorgdragen. Burghoff had vooraf de dossiers van de te fusilleren personen ingezien
en hem viel het op, dat het hier Nederlanders betrof, die reeds enige tijd gevangen werden
gehouden en dus niet betrokken konden zijn geweest bij de overval. Tevens bleek dat van
deze personen zes of zeven zich schuldig hadden gemaakt aan het plegen van roofovervallen
in Duits uniform, terwijl de overigen illegale werkers waren, die niet terechtgestaan hadden,
doch dat op hen het ‘Sondergerichtsverfahren’ werd toegepast. De volgende ochtend, 22 decem-
ber 1944, bleek dat een van de te fusilleren personen onvindbaar was. Wölk gaf toen aan
Burghoff opdracht de overige negen (zie Bijlage 3) te fusilleren. Na een executiepeloton te
hebben samengesteld en de nodige bevelen te hebben gegeven, ging Burghoff naar de schiet-
baan in Kralingen. Daar trof hij het door hem samengestelde vuurpeloton en de negen te
fusilleren personen aan. Vervolgens heeft dit vuurpeloton op zijn bevel met hun vuur-
wapens een salvo gelost op de negen personen, die daarop ter aarde stortten. Daarna had
Burghoff op aanwijzing van de aanwezige arts aan enige hunner het genadeschot gegeven.
Naar zijn mening was deze represaillemaatregel volkenrechtelijk geoorloofd, omdat het hier
een overval op een dienstgebouw van de bezetter betrof, waarbij enige Duitsers waren
gedood of gewond. Bovendien waren deze represaillemaatregelen gericht tegen civiele
verzetslieden en rovers.49
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6.2 rotterdamse politiemensen en verklikkers in dienst 
van de bezetter

Vanwege de taalbarrière en het gemis aan kennis van de bevolking en plaatselijke situatie
werd detachering van politiemensen bij de Aussenstelle noodzakelijk geacht. Daarnaast
werden (betaalde) verklikkers als informatiebron gebruikt, terwijl anderen onder druk of 
in ruil voor hun vrijheid informatie verstrekten.

Dienen bij de Aussenstelle

Een gering aantal personeelsleden van het Rotterdamse politiekorps werd rechtstreeks bij
afdeling v (Kriminalpolizei) van de Aussenstelle geplaatst. Dit waren meestal leden van
Groep 10 of degenen die aantoonbaar sympathie hadden voor het nationaalsocialisme.
G.H.A. Heideman was een van hen en werd hiervoor na de bezetting ter verantwoording
geroepen. Heideman was op 1 februari 1929 als agent tweede klas bij het Rotterdamse
politiekorps aangesteld. Direct na de capitulatie van het Nederlandse leger in 1940 begonnen
voor hem en andere collega’s van de Vreemdelingendienst de moeilijkheden. Nauwelijks had
de Sipo und sd haar intrek in het gebouw aan het Westplein 12 genomen, of Heideman kreeg
op een avond van zijn inspecteur opdracht om zich de volgende morgen om 06.00 uur te
melden bij het bureau van de Sipo und sd, teneinde deze behulpzaam te zijn bij de arrestatie
van gezochte communisten, die in Rotterdam woonachtig zouden zijn. Met Heideman
werden, naar hij meende, nog een zevental leden van de Vreemdelingendienst aangewezen.
Geen van hen voelde veel voor deze opdracht en zij maakten dit dan ook aan de inspecteur
kenbaar. Dit hielp echter niet, want ze kregen te horen dat zij aan deze opdracht hadden te
voldoen en daarmee was de kous af.

Samen met zijn collega’s heeft Heideman zich dan ook op het aangegeven tijdstip bij de
Aussenstelle gemeld, waar zij als gidsen werden ingedeeld. De actie verliep zonder succes,
omdat niemand aangetroffen werd. Voor Heideman was het hiermee nog niet gedaan, want
spoedig ontstond bij de afdeling Vreemdelingendienst een te veel aan beambten, waardoor
Heideman met nog twee collega’s tijdelijk bij de Economische Opsporingsdienst geplaatst werd.

Op een dag in januari 1941 werd Heidemans chef, inspecteur J.L. Krans, opgebeld door de
Untersturmführer Bracht van de Sipo. Krans kreeg de opdracht twee van zijn beambten naar
de Aussenstelle te sturen. Daar zouden ze een opdracht van economische aard ontvangen.
Heideman werd samen met zijn collega H. de Leeuw door Krans hiervoor aangewezen. Bij
Bracht gekomen stelde deze hen een zogenaamde vertrouwensman voor die beweerde, dat
hij daags tevoren van een zekere Van der H., een worstenfabrikant uit Groot Ammers, een
partij van dertien vaten gezouten vlees, almede een partij worst tegen zwarthandelsprijzen
aangeboden had gekregen. Nadat beide politiefunctionarissen van dit feit kennis hadden
genomen, droeg Bracht hen op een onderzoek in te stellen en van het resultaat moest bij
hem verslag uitgebracht worden. Het onderzoek had de inbeslagname van dertien vaten
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gezouten vlees, ongeveer vijfduizend kilo worst en de aan-
houding van de verdachte tot gevolg. Dit was voor Heide-
man het tweede contact met de Aussenstelle Rotterdam en
dit zou voor hem zeer verstrekkende gevolgen hebben. 
Op 25 maart 1941 werd Heideman wederom bij Krans ont-
boden. Deze ontving hem met de woorden: ‘Heideman ik
heb slecht nieuws voor je, jij moet je morgen vroeg om 09.00

uur melden bij de chef van de Aussenstelle, Obersturmführer
Moller. Deze heeft je opgevorderd en de waarnemend hoofd-
commissaris de heer Roszbach heeft je aangewezen daar
dienst te gaan doen. Je collega J. Kok is eveneens aangewezen
en moet zich gelijktijdig met jou melden. Kok wordt bij de
Gestapo geplaatst en jij bij de Justitiedienst der sd.’
Heideman ondernam nog pogingen om er onderuit te komen,
maar dit lukte hem niet. Krans zei tegen hem dat hij liever
Heideman op deze post had zitten dan een nsb’er en dat hij
wist dat Heideman een kerel van karakter was en zich als
katholiek nooit zou laten overhalen om lid te worden van de
nsb. Zoals Heideman later verklaarde meldde hij zich dan
ook op 26 maart 1941 met een bezwaard hart bij Moller.
Vervolgens werd hij aan de reeds genoemde Bracht toe-
gevoegd, die hem als eerste vroeg, hoe hij tegenover politiek
stond, of hij er een godsdienst op na hield en of hij

georganiseerd was. Heideman antwoordde dat hij zich nooit met politiek had bemoeid en
daar volkomen neutraal tegenover stond. Verder zei hij dat hij zijn geloof als Rooms
Katholiek beleefde en vanzelfsprekend bij de desbetreffende politiebond georganiseerd was.
Bracht gaf hem als zijn mening te kennen dat, indien hij wat in het leven wilde bereiken en
bevordering bij de politie wilde maken, in de nabije toekomst er goed aan zou doen uit de
kerk te treden en zijn ontslag uit de organisatie te nemen. Heideman zou hierop geantwoord
hebben dat hij er niet aan dacht zijn geloof te verzaken of met zijn organisatie te breken en
dat hij er geen belang bij had op deze wijze een snelle bevordering na te jagen. Verder zei hij
tegen Bracht dat hij tegen zijn zin en in opdracht bij zijn dienst werd geplaatst, dat hij zou
trachten naar eer en geweten zijn plicht als politieman te vervullen, dat hij zich afzijdig van
hun politiek zou houden en dat hij niets voor de idealen van de nsb voelde. Bracht nam dit
alles van de gemoedelijke zijde op en zei dat Heideman bij hem wel zou wennen en zij het
met elkaar zouden vinden.50

Heideman verklaarde na de bevrijding dat hij in de bijna vier jaren dat hij met Bracht
samenwerkte in hem een buitengewoon goede collega had gevonden, die weliswaar op het
gebied van de vrouwen en de drank zijn zwakheden had, maar die echter in zijn hart een
goede kerel was en zeer vriendschappelijk tegenover het Nederlandse volk stond. Reeds na
niet al te lange tijd genoot Heideman zijn volste vertrouwen en had hij ontdekt dat Bracht in
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werkelijkheid geen volbloed nazi was, ook al wekte hij graag die
indruk naar buiten het wel te zijn. Heideman moest als tolk
optreden bij verhoren die betrekking hadden op criminele of
economische delicten. Door de zogenaamde vertrouwens-
mannen werden partijen zwart goed aangebracht, die te koop
waren aangeboden. Heideman had de taak samen met deze ver-
trouwensmannen de goederen op te sporen. Dit werk was hem niet
vreemd, want bij de Nederlandse politie werd ook wel gebruik
gemaakt van deze verraders, doch niet in die mate als bij de sd.

Omstreeks oktober 1944 werden er in Rotterdam voor het eerst
roofovervallen uitgevoerd door personen, die optraden als sd-
beambten, leden van de Wehrmacht en illegaliteit. Collega’s van het
hoofdbureau stelden alles in het werk om aan deze overvallen, die
in driestheid en aantal dagelijks toenamen, een einde te maken,
echter zonder veel succes.

Het opsporen van deze misdadigers, die op naam van het
verzet overvallen pleegden, kostte Heideman op 9 januari 1945

bijna het leven. Op de hoek van de Teilingerstraat werd hij samen
met onderluitenant G. Graeler, die eveneens bij de Justitiedienst
van de sd gedetacheerd was, neergeschoten door de verzetsmannen
Jos de Killer en een zekere Wiebe F. Na de bevrijding bleek dat de
liquidatie door een vooraanstaande overvaller was opgezet en de
beide verzetsmannen door hem waren gebruikt. Heideman
herstelde in het marinelazaret aan de Westersingel en werd na de bevrijding op grond van
het Zuiveringsbesluit ontslagen.51

In tegenstelling tot Heideman was S. Posthuma bij de bezetter gedetacheerd omdat hij
nsb’er was. Vanwege zijn politieke voorkeur was hij bij Groep 10 geplaatst. Eind augustus
1941 werd Posthuma bij zijn chef, Breugem, geroepen, die hem mededeelde dat hij als tolk bij
de sd geplaatst werd. De keuze was op hem gevallen, omdat hij met een Duitse vrouw
getrouwd was en daardoor de Duitse taal behoorlijk machtig was. Posthuma meldde zich bij
de Aussenstellenleiter Moller, aan wie hij mededeelde, dat hij niet veel voelde voor zijn
detachering bij de sd. Moller antwoordde hierop dat hij daarmee geen rekening kon houden.
Hoewel Posthuma het onprettig vond, zoals hij later verklaarde, had hij zijn detachering
aanvaard en was het niet in hem opgekomen om onder te duiken, ook al, omdat er in die tijd
nog niet gedoken werd. Hij werd toegevoegd aan de politieke afdeling, die onder leiding
stond van de ss-Untersturmführer Vehres. Zijn werk bestond uit het optreden als tolk bij de
verhoren. Toen de verordening betreffende het inleveren van de radiotoestellen in mei 1943

uitkwam, werd Posthuma toegevoegd aan de Sturmscharführer A.K.H. Ebensen, die met de
behandeling van deze zaken belast was. Gedurende de tijd, dat hij bij Ebensen geplaatst was,
had Hoffmann hem wel eens met toestemming van Ebensen opdrachten gegeven, bestaande
in het doen van onderzoeken en het verrichten van aanhoudingen.52
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In mei 1940 verkeerde Posthuma in de veronderstelling dat Nederland niet meer met
Duitsland in oorlog was, terwijl hij later, mede door de houding van het overige
politiepersoneel, nimmer had getwijfeld of hij door zijn werkzaamheden bij de sd in strijd
zou handelen met de belangen van het land. Hoewel achteraf bekeken, zeer naïef, was hij
destijds van mening dat hij door zijn medewerking te verlenen, dit in het belang was tot
handhaving van de openbare rust, orde en veiligheid. Later, door de gewijzigde
omstandigheden, had hij echter het verkeerde van zijn houding ingezien en voor zover het
nog mogelijk was, getracht zijn houding te herzien. Hij stuitte toen echter op velerlei
moeilijkheden.53

Toen Posthuma ook met het ophalen van in overtreding zijnde personen werd belast, was
hij zich ervan bewust dat hij als politieman in vele gezinnen leed veroorzaakte, doch voegde
hieraan toe, dat hij, waar het nog mogelijk was, de helpende hand geboden had. In het
voorjaar van 1943 had Posthuma plannen om onder te duiken, maar hij kon voor zijn vrouw
en kinderen en ook voor hemzelf geen toevluchtsoord vinden. Deze plannen kon hij
natuurlijk niet met iedereen bespreken, doch hij trad daartoe in verbinding met de agent van
politie J.C. van der Lecq, dienstdoende aan het bureau Hoflaan, omdat hij wist dat Van der
Lecq een illegaal werker was. Met Van der Lecq, die tevens een goede vriend van hem was,
besprak Posthuma de mogelijkheid om voor een onderduikadres voor hem en zijn gezin te
zorgen. Van der Lecq, die volgens Posthuma zijn belofte zeker zou zijn nagekomen, werd
echter tengevolge van een schermutseling op de tram met de sd-ambtenaar gearresteerd.54

Van der Lecq had op 14 juli 1942 tijdens een tramrit inderdaad onenigheid gekregen met een
burger. Deze man bleek de sd’er Ehlscheid te zijn. De volgende dag werd Van der Lecq door
de Sipo gearresteerd en weggevoerd naar kamp Amersfoort, waar hij op 31 Augustus 1942 om
het leven kwam.55

De laatste opdracht van Posthuma bij de sd had verstrekkende gevolgen. Op 5 juli 1944

kreeg hij van de sd-ambtenaar Hoffmann opdracht om zich met de Hollandse sd-man
Uittenboogaard naar het stadhuis van Rotterdam te begeven, waar zij de ambtenaren H.J.J.
Klute, H.J. Hensems, H. Kip, J. Wouters en W. de Warle vanwege het verspreiden van
illegale lectuur moesten arresteren. In het stadhuis moest Posthuma bij een door Hoffmann
aangegeven loket nagaan of dit bediend werd door een zekere De Walre. Tevens moest hij
controleren of in de omgeving van De Walre door meerdere ambtenaren gewerkt werd. Het
resultaat moest hij telefonisch aan Hoffmann doorgeven. Posthuma kon zich niet herinneren
of Hoffmann hem toen al gezegd had waar het om ging. Nadat hij in het stadhuis had
vastgesteld dat De Warle inderdaad aan het aangeduide loket aanwezig was en dat alles daar
in volle werking was, had hij vanaf het stadhuis Hoffmann opgebeld, waarop Hoffmann
hem opdracht gaf, behalve de Warle, ook de ambtenaren Klute, Hensems, Kip en Wouters
aan te houden en per arrestantenauto over te brengen naar het gebouw van de sd aan de
Heemraadssingel. Van het verhoor door Hoffmann had Posthuma alleen maar het begin
meegemaakt, waarbij hij bemerkte dat het hier ging om het verspreiden van pamfletten,
waar de Engelse berichten op gestencild stonden. Op last van Hoffmann ging Posthuma met
Uittenboogaard naar de woningen van de gearresteerden voor huiszoeking. Hoffmann had
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verklaard dat hij de zaak voor de verdachten niet zwaar inzag. Tot zijn grote ontsteltenis
vernam Posthuma twaalf dagen later van Hoffmann dat de vijf ambtenaren op 17 juli 1944 op
de Leusderheide gefusilleerd waren als represaillemaatregel voor het liquideren van een
nsb’er. Posthuma verklaarde dat hij dit heel erg vond, zodat hij Hoffmann zijn eerlijke en
open mening zei en hem tevens te kennen gaf dat het zeer misdadig was om iedereen zo
maar neer te schieten.56

Hoffmann bevestigde dat de verklaring van Posthuma in alle opzichten juist was. Hij had
Posthuma inderdaad opdracht gegeven in het stadhuis te controleren of daar bepaalde
ambtenaren, van wie hij de namen tevoren aan hem verstrekt had, aanwezig waren. De
ambtenaren werden al lange tijd verdacht van illegale activiteiten, zoals het verspreiden van
Engelse berichten, vervalsen van persoonsbewijzen en onbevoegd uitreiken van distributie-
bescheiden. Hoffmann had aan Posthuma verteld dat hij de zaak niet zo bijzonder zwaar
inzag, omdat slechts in enkele gevallen de gepleegde feiten bewezen konden worden. In geen
geval had Hoffmann aangenomen dat zij ter dood veroordeeld zouden worden. Hoffmann
had de vrouwen, die bij hem naar hun mannen informeerden, gerustgesteld omdat, hoewel
de gespannen toestand een strengere straf niet uitsloot, geen buitengewone zware straffen
volgen zouden, te oordelen naar vroegere soortgelijke gevallen. Toen een paar weken later
bericht binnengekomen was, dat deze mensen als represaille voor een aanslag op een amb-
tenaar van het Amersfoortse stadhuis waren gefusilleerd, was Posthuma volgens Hoffmann
zeer onder de indruk en zeer boos en verweet Posthuma zichzelf, dat hij aan deze arrestatie
had deelgenomen. Hoffmann had getracht hem gerust te stellen door te zeggen dat hij in zijn
opdracht gehandeld had en er daarom generlei verantwoording voor droeg.57

Wölk probeerde tot het laatste toe de Rotterdamse politie in te schakelen. Op 13 februari
1945 stuurde hij als Führer des Einsatzkommando Rotterdam een namenlijst naar de politie
met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de op de lijst voorkomende personen en bij
aantreffen deze personen over te dragen aan zijn Dienststelle. Twee weken later stuurde
Boelstra een bericht terug, waarin hij aangaf dat de opdracht aan de Nederlandse politie
gezien kon worden als een maatregel tegen de eigen bevolking. Volgens Boelstra had Seyss-
Inquart op 7 januari 1945 in een radiotoespraak verteld dat dergelijke opdrachten niet meer
van de politie verlangd konden worden. Boelstra had de uitgewerkte toespraak bij zijn
bericht gevoegd en vroeg aan Wölk of hij hier rekening mee wilde houden. Wölk hield
inderdaad rekening met het verzoek en gaf geen verdere opdrachten.58

(Betaalde) verklikkers

Degenen waarvan de medewerkers van de Aussenstelle meer te verwachten hadden dan van
de politie en waar zij dan ook veelvuldig gebruik van maakten, waren de (betaalde) ver-
klikkers en gevangengenomen joden of verzetsmensen, die in ruil voor hun (tijdelijke)
vrijheid een verradersrol gingen vervullen. Van der Waals was ongetwijfeld een van de meest
gewetenloze verraders die de bezetting heeft voortgebracht. Door zijn toedoen kon de bezetter
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een groot aantal verzetslieden arresteren, waarvan velen gefusilleerd werden of in concentratie-
kampen om het leven kwamen.

In juli 1943 verscheen over Van der Waals een bericht in de dagbladen, voorzien van de
kop: ‘politieke moord te Rotterdam, tienduizend gulden beloning.’ Volgens het bericht was
in de avonduren van 19 juli 1943, tegen 23.00 uur de Nederlandse staatsburger Anthonis van
der Waals in de Zestienhovenstraat, door verscheidene schoten ernstig gewond geraakt.
Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis was hij aan zijn verwondingen bezweken. De daders
wisten, zonder herkend te zijn, te ontkomen. Op de dode werd een persoonsbewijs
gevonden, op naam van Antoon de Wilde. Het vermoeden bestond dat het slachtoffer zich
soms van de naam Antoon de Wilde had bediend. De bevolking werd aangespoord om mee
te werken aan het opsporingswerk. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die zouden leiden
tot het vinden van de daders, werd een beloning van tienduizend gulden uitgeloofd.59

Bij het DGvP was het bericht over de politieke moordaanslag in de Zestienhovenstraat
pas op 27 juli binnengekomen. Boelstra stuurde per omgaande een telexbericht terug met de
mededeling dat er weinig bekend was, omdat de sd de zaak in handen had. Volgens de
beschikbare gegevens had de sd uit Den Haag in de Zestienhovenstraat actie ondernomen.
De politie en sd van Rotterdam waren onkundig. Vertrouwelijk was Boelstra medegedeeld
dat de verwonde een ‘loodsmannetje’ van de sd was en vermoedelijk op het laatste moment
ontmaskerd was en door minstens twee personen was neergeschoten. De zwaar gewonde was
tijdens vervoer naar Den Haag in een auto van de sd overleden. De Rotterdamse bevolking
stond hier buiten. Het was Boelstra via de Aussenstellenleiter gelukt ervoor te zorgen dat er
op de bevolking geen strafmaatregelen waren toegepast. De aanslag was volgens Boelstra een
zeer delicate aangelegenheid van de sd.60

Boelstra had gelijk, want door het gefingeerde bericht moest het verzet denken dat de
beruchte verrader Van de Waals, alias Antoon de Wilde dood was, zodat hij onder valse
namen zijn verraderswerk elders kon voortzetten. Toch was men in bepaalde kringen al in
een vroeg stadium op de hoogte van de werkzaamheden van Van der Waals en er waren
meermalen pogingen ondernomen om hem om het leven te brengen. Hierbij was een rol
weggelegd voor de beide Rotterdamse politiemannen J. van den Ende en L. Ridderikhoff. 
Er was echter verraad in het spel, waardoor Van den Ende en Ridderikhoff gearresteerd
werden. Van der Waals kon doorgaan met zijn verraderswerk.61

Buiten de coöpererende politiemensen en betaalde verraders werden soms gevangen-
genomen tegenstanders, onder druk van de bezetters, in de richting van een verradersrol
gedwongen. Vooral joden en verzetsmensen werd onmiddellijke invrijheidstelling aan-
geboden wanneer zij anderen aanbrachten. Een voorbeeld betreft de zaak K. Bitter. Deze
voormalige leider van de kp-Zuid viel op 27 oktober 1944 in handen van de bezetter. Om zijn
hachje te redden beloofde hij hen te helpen bij de strijd tegen de illegaliteit. Bitter maakte
deze belofte helaas waar. Door zijn informatie konden veel illegale werkers worden aan-
gehouden. Bitter werd ook betrokken bij de razzia’s van november 1944. Samen met leden
van de Aussenstelle was hij aanwezig op te verzamelplaatsen, om te kijken of er tussen de
opgepakte mannen verzetsstrijders waren. Op 5 januari 1945 eindigde zijn verradersrol,
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omdat hij toen door de illegaliteit geliquideerd werd.62 Aangenomen moet worden dat Bitter
een (bescheiden) dubbelrol gespeeld heeft. In het archief van de Rotterdamse Binnenlandse
Strijdkrachten (bs) bevindt zich een gespreksverslag van 27 december 1944 tussen Bitter en
enkele leden van de illegaliteit. In dit verslag is de hele organisatie van de Aussenstelle
Rotterdam beschreven. De sd zou toen uit 24 medewerkers bestaan en van elke medewerker
is een persoonsbeschrijving aanwezig, waaronder die van Van der Waals. Uit enkele gegevens
is op te maken dat het verzet op de hoogte moet zijn geweest van het contact tussen Bitter en
de sd. Vlak voor Kerstmis was Bitter voor het laatst bij de sd geweest. Hij kreeg toen een
papier te zien waarover de sd zeer verheugd was. Het was een legitimatiebewijs van de
verzetsorganisatie gdn (Geheime Dienst Nederland). Hierop stonden de namen Micky en
Ruitenberg. Deze legitimatiebewijzen werden onder personeel en verraders vermenigvuldigd
en Van der Waals had er al een op zak.63

6.3 ordnungspolizei

Eén van de repressieapparaten waarvan de bezetter zich in Nederland ook bediende was de
Ordnungspolizei (Orpo), vanwege de kleur van het uniform ook wel aangeduid werd als
Grüne Polizei. Over het algemeen trad deze politieorganisatie in bataljonverband op en kwam
in actie als ogenschijnlijk de Nederlandse politie niet meer bij machte was de orde te
handhaven. Tijdens de gehele bezetting zijn er in Nederland verschillende Polizeibataillone
aanwezig geweest. Zij wisselden elkaar geregeld af en waren over het algemeen gelegerd in
kazernes in Den Haag, Amsterdam en Eindhoven. Volgens de Duitse historicus Stefan
Klemp, die onderzoek heeft gedaan naar de Duitse politiebataljons in Nederland, werden in
ons land gedurende de bezetting tenminste zestien van dergelijke bataljons ingezet.64

Het bericht van 19 juli 1940, opgesteld door Tenkink over de inlevering van overcomplete
politiewapens, was een van de eerste keren dat er melding gemaakt werd van de
aanwezigheid van Duitse Polizei bataljons. De Nederlandse politie mocht voor de uitoefening
van haar dienst alleen zijn uitgerust met een pistool of revolver en een sabel of een ander
blank wapen. De overtollige wapens moesten worden ingeleverd bij één van de vier
bataljons. Het Rotterdamse korps en de overige korpsen van de provincies Zuid-Holland en
Zeeland konden hun wapens kwijt bij het in Den Haag gelegerde Polizeibataillon 67. De
provincies Noord-Holland en Utrecht konden terecht bij het Bataillon 41 in Amsterdam,
terwijl de noordelijke provincies de wapens moesten inleveren bij het Bataillon 65 in Zwolle
en de zuidelijken naar Eindhoven moesten, waar het Bataillon 93 ze in ontvangst nam. In
augustus 1940 bestond de totale sterkte van deze vier bataljons uit 580 officieren en 2420

manschappen.65

Uit een brief van medio november 1940, waarin Rauter gelastte dat door de
Gemeentepolitie de bewaking van de spoorbruggen over het Noorderkanaal en over de
Delfshavense Schie onmiddellijk van het Duitse politiebataljon moest worden overgenomen,
bleek dat in Rotterdam manschappen van het reserve politiebataljon 42 gestationeerd waren.
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Het zou hier gaan om de tweede en derde compagnie. De manschappen van deze
compagnieën waren volgens officiële stukken ondergebracht in de Jan Kruijffstraat 4 en de
Bruijnstraat 61.66

Vooral in het begin van de bezetting moesten Rotterdamse agenten van de Speciale
Diensten ’s nachts gezamenlijk met leden van de Orpo surveilleren. Een paar van hen ging
mee in de Duitse auto’s en moesten dan de weg wijzen. Ze traden eveneens op als tolk.
Daarnaast werden gezamenlijk verkeerscontroles gehouden, omdat de verkeersdiscipline van
wielrijdend Nederland volgens de bezetter veel te wensen overliet.67 Eind 1940 werden
enkele Duitse politiebataljons verplaatst en vervangen.68

In april 1941 werden enkele veranderingen doorgevoerd, die hoofdzakelijk betrekking
hadden op het in Rotterdam gestationeerde Duitse politiepersoneel. Beide compagnieën van
het 42ste bataljon vertrokken naar Arnhem. In plaats daarvan werden op 24 april 1941 man-
schappen van de vierde compagnie en een Schützen-Kompanie van het reserve politiebataljon
68, dat Keulen als thuisbasis had, in Rotterdam gestationeerd.69 Het bataljon was op 15

december 1940 naar Nederland gekomen en had eerst Assen als standplaats gehad. Nadat 
het bataljon op 10 juli 1941 naar Amsterdam vertrok en daar werd ingezet bij het ophalen van
joden,70 was er is nog enige tijd een Duits Polizei bataljon in Rotterdam gestationeerd
geweest. De officiële titel van dit bataljon luidde: ‘Polizei Wachbataillon z.b.v. Rotterdam’. 
Zoals uit de vertaling blijkt kon dit bataljon ingezet worden bij bijzondere gebeurtenissen.
Waarschijnlijk is het bataljon omstreeks oktober 1942 naar Rotterdam gezonden in verband
met het oprollen van de verzetsgroep nvm.71

In juli 1943 maakte de BdO in een Sonderbefehl bekend dat de Duitse politie-eenheden
vanwege toename van het aantal sabotage- en terreurdaden, vanaf 19 juli in Nederland
systematischer zouden worden ingezet. Het doel van deze maatregel was het ‘Im Atem halten’
van de gehele bevolking. In samenwerking met de Sipo moesten de Duitse politiebataljons
wekelijks ‘razzia’s’ houden. Ondertussen was de nummering van de bovengenoemde
politiebataljons gewijzigd. Deze verandering betekende bijvoorbeeld voor het Reserve-Polizei-
Bataillon 68 dat het als II. Bataillon was ondergebracht bij het ss-Polizei-Regiment 3. De bataljons
van regiment 3 kregen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland
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toegewezen. Daarnaast waren nog enkele
bataljons van het ss-Polizei-Regiment ‘Todt’
in Nederland gestationeerd, die in de
overige provincies verscherpt toezicht
moesten gaan houden.72

Alle manschappen van de Orpo
vielen onder de BdO, die op zijn beurt
instructies ontving van het ‘Hauptamt

Ordnungspolizei’ in Berlijn.73 De in Nederland gestationeerde BdO’s waren achtereen-
volgens: O. Schumann, Dr. H. Lankenau, H. Mascus, Griep en wederom Mascus.74 Tot mei
1943 gaf de BdO vanuit Den Haag zijn bevelen. Wegens angst voor een geallieerde invasie
werd Den Haag verruild voor Nijmegen. Aan het einde van de bezetting werd een aantal
onderdelen van de BdO verplaatst naar het Duitse Münster-Hiltrup.75

Op 4 mei 1944 bracht de BdO, Generalmajor der Polizei Mascus een bezoek aan het
Rotterdamse hoofdbureau van politie. Omstreeks 10.45 uur ontving Boelstra de generaal.
Allereerst werden de hoofden van dienst voorgesteld, waarna een rondgang door het bureau
volgde. Na de rondgang inspecteerde de generaal de Motorbrigade en de kort daarvoor
heropgerichte Bereden Brigade, die zich inmiddels aan het Doelwater had opgesteld. 
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4 mei 1944. In gezelschap van kolonel Boelstra (midden)
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runentekens onder de linker borstzak zichtbaar zijn.



De toenmalige commandeur van de Ordepolitie, Wonink, meldde de beide korpsen aan de
generaal present. Vervolgens begaf de generaal zich naar het bordes van het stadhuis aan de
Coolsingel, waarbij hij onder andere vergezeld werd door Boelstra, burgemeester Müller en
de verbindingsofficier, majoor Scholz. Terwijl het stafmuziekkorps een pittige mars ten
gehore bracht, defileerde de 1e Politiecompagnie voor de generaal en zijn gezelschap. Tot slot
brachten de generaal nog een bezoek aan het afdelingsbureau Sandelingplein en aan de
kazerne van de 1e Politiecompagnie aan de Westersingel.76

Verbindingsofficier van de BdO

Een andere functionaris van de Duitse politie waarmee de Rotterdamse politie te maken
kreeg, was de verbindingsofficier van de BdO. Majoor Werner was de eerste die in Rotterdam
met deze functie belast werd. Van Roszbach had Werner een kamer in het hoofdbureau tot
zijn beschikking gekregen. Deze kamer lag naast het vertrek van Moerman en Kwast.
Wanneer Werner naar Roszbach moest, liep hij vaak door deze kamer, omdat dit de kortste
weg was en maakte dan een praatje. Men moest tijdens zo’n gesprek opletten met wat men
zei, want Werner was immers een vertegenwoordiger van de bezetter. Inspecteur P. Stroomberg,
die als afdelingcommandant de leiding had over de eerste en vierde afdeling, ondervond
waartoe loslippigheid kon leiden. Kort na het uitbreken van het conflict tussen Duitsland en
Rusland in 1941 vroeg Werner aan Stroomberg hoe aan zijn bureaus de stemming onder het
personeel was. Stroomberg antwoordde dat er met het gewone agentenpersoneel geen
moeilijkheden waren, maar dat er aan de geest van de hulpagenten nogal wat ontbrak.
Stroomberg gaf een voorbeeld en noemde daarbij de naam van hulpagent J. Slotboom,
waarna Werner naar bijzonderheden vroeg. Stroomberg haalde toen enkele passages uit een
rapport aan. Dit rapport was omstreeks juni 1941 opgemaakt inzake anti-Duitse uitlatingen
door Slotboom in de wacht van de eerste afdeling. Werner was zo boos dat hij een voorbeeld
wilde stellen en eiste direct maatregelen. Hij gelastte Stroomberg de hulpagent te laten
arresteren en wilde dat hij meteen ontslagen werd. Tevens verzocht hij toezending van alle
relevante stukken. Na het vertrek van Werner sprak Kwast met Stroomberg over zijn
ongelukkige uitlatingen. Stroomberg was het ermee eens dat hij beter zijn mond had kunnen
houden, maar gaf te kennen dat de zaak nog wel in orde zou komen. Stroomberg kon echter
niet voorkomen dat Slotboom gearresteerd werd. Hoe de zaak zich verder ontwikkeld heeft
is niet bekend, maar de Rotterdamse politiefunctionarissen kwamen er wel achter dat ze
voorzichtig moesten zijn, wanneer de bezetter in de buurt was.77

Majoor H.G. Scholz

In augustus 1942 nam majoor H.G. Scholz de functie van Werner over. Zijn eerste contact
met de Rotterdamse politie vond plaats tijdens een officiële bijeenkomst in het Beursrestaurant
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aan de Coolsingel. Hoofdinspecteur P.W. Schoemaker was hierbij aanwezig en verklaarde na
de bevrijding dat, toen Scholz majoor Werner opvolgde, Boelstra de superieure politie-
ambtenaren gelastte om op zekere dag te verschijnen in de zogenaamde blauwe zaal van de
Beurs om daar aan Scholz te worden voorgesteld. Bijna alle commissarissen en inspecteurs
waren dan ook aanwezig. Er werd gedronken en wat rookgerei aangeboden. Op een gegeven
moment vroeg Boelstra wie van de heren er voor voelde om te blijven dineren. Schoemaker
zat in een grote kring van collega’s en ging met enkele anderen in op het verzoek van
Boelstra. Volgens Schoemaker accepteerde hij dit verzoek om er voor te zorgen dat Scholz
niet met vooringenomenheid tegenover het Rotterdamse politiekorps zou komen te staan,
want Boelstra had zijn uitnodiging gedaan in aanwezigheid van Scholz en naar Schoemakers
mening zou Scholz zeker onaangenaam gestemd zijn, wanneer niemand van de aanwezigen
was gebleven. Er werd op het diner veel gesproken over de zogenaamde kameraadschap.
Getracht werd om een zo gunstig mogelijke verhouding te scheppen tussen Scholz en de
Rotterdamse politie. Andere politieambtenaren hadden geruime tijd met Werner, de
voorganger van Scholz, op behoorlijke wijze kunnen samenwerken, omdat Werner een
gemoedelijke man was. Dat het gesprokene op het diner geen enkele uitwerking gehad had
bleek al spoedig, omdat Scholz een geheel ander type was dan Werner. Met hem was de
verhouding later veel meer gespannen.78

Scholz nam niet zoals Werner zijn intrek in het hoofdbureau. Hij bleef zijn werkzaam-
heden tot 1 maart 1943 verrichten vanuit een pand aan de Koningskade 21 in Den Haag,
waarna hij zijn bureau verplaatste naar de Eendrachtsweg 59 in Rotterdam. Een handvol
medewerkers vergezelde hem.79 Waarschijnlijk vond deze verhuizing plaats, omdat op
dezelfde datum de politie gereorganiseerd werd en de gewestelijke politiepresident eveneens
in Rotterdam gestationeerd werd. Volgens officiële stukken had Scholz de rang van Major der
Gendarmerie en was Verbindungsoffizier des BdO und Kommandeur der Ordnungspolizei Südholland
en Seeland. Vanaf 31 maart 1943 moest een permanente wachtpost geplaatst worden bij het
dienstgebouw van Scholz. Hiervoor werden twee agenten van de Mobiele Brigade aan-
gewezen, waarvan er een zich voor het pand moest ophouden en de andere in de tuin.80

Een zoektocht in de archieven naar gegevens over het functioneren van Scholz in
Rotterdam leverde in eerste instantie niets op. Dit was op zich vreemd, omdat in een groot
aantal naoorlogse verklaringen van Duitsers de naam van Scholz voorkwam. In een proces-
verbaal, dat opgemaakt was naar aanleiding van het terechtstellen van vier Nederlanders
door de Orpo op de Schietbaan in Kralingen, verklaarde Wölk het schriftelijke bevel aan
Scholz gegeven te hebben, die de executie liet voltrekken door een vuurpeloton onder leiding
van Leutnant A. Rest. Van elke terechtstelling werd zo’n proces-verbaal opgemaakt en in geen
een was een verklaring van Scholz opgenomen. Het ontbrekende stukje van de puzzel werd
gevonden in het zeer omvangrijke dossier van Wölk, want daarin bevond zich een summiere
verklaring van Scholz. Het vreemde hieraan was dat Scholz de verklaring pas tussen 9 april
en 12 mei 1976 in zijn woning in de Zuid-Duitse plaats Augsburg ten overstaan van twee
medewerkers van het Bayerische Landeskriminalamt had afgelegd. Scholz was op 28 februari
1906 in Kohlfurt geboren. Na zijn middelbare schooltijd ging hij naar de politieschool en
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werd in 1928 als wachtmeester bij de politie in Wuppertal
geplaatst. In 1930 ging hij in Potsdam naar de hogere politieschool
en werd na het voltooien van deze opleiding bevorderd tot
luitenant. Toen de Duitsers in 1938 Oostenrijk en het Sudeten-
gebiet binnentrokken werd Scholz ingezet bij de Orpo. Vanaf
begin 1941 tot eind augustus 1941 werd hij als commandeur van
het politiebataljon 253 in Noorwegen geplaatst. Na zijn terug-
komst volgde in oktober 1941 zijn bevordering tot Major der
Gendarmerie en werd hij tevens aangesteld tot commandeur van
het regeringsgebied Liegnitz, totdat hij op 5 augustus 1942 naar
Nederland vertrok.81

Omdat het verhoor van Scholz ruim dertig jaar na de
bevrijding plaatsvond, is het logisch dat hij zich de meeste details
niet meer kon of wilde herinneren en niet wist hoe zijn rol er in
het bezette Nederland had uitgezien. Hij verklaarde dat hij
fungeerde als ogen en oren voor de BdO in het gebied dat de
gewestelijke politiepresident onder zijn toezicht had. Alle
bijzondere voorvallen moest hij doorgeven. Hierbij hoorde ook de
houding van de Nederlandse politie, luchtbeschermings-
aangelegenheden en de voorbereiding voor evacuatie van de
burgerbevolking bij een eventuele invasie. Verder wist Scholz zich
nog te herinneren dat hij éénmaal gedwongen als aanklager bij

een standgerecht was opgetreden.82

Op een dag, ergens in 1945, werd hij naar de Aussenstelle geroepen, zonder vooraf op de
hoogte te zijn gebracht van het doel. Ter plaatse hoorde hij pas dat hij als aanklager moest
deelnemen aan een Standgericht. Volgens Scholz hadden de verdachten deelgenomen aan een
illegale staking. Scholz zou direct bezwaar gemaakt hebben tegen de aan hem toebedeelde
rol, maar omdat het een bevel van hogerhand betrof, werd hij verplicht mee te doen. Wölk
was bij het Standgericht als rechter opgetreden. Volgens de verklaring van Schlein werden in
de kamer van Wölk op de Aussenstelle regelmatig standgerechten gehouden, waarbij altijd
Gestapo-ambtenaren en andere officieren aanwezig waren. Dit waren Siemon, Hoffmann,
K.G.B. Wörlein én Scholz van de Orpo.83

Scholz kon zich wel herinneren dat hij bij een aantal vergeldingacties aanwezig was
geweest, maar hij ontkende ten stelligste na een bepaalde aanslag zo’n actie geëist te hebben.
Volgens eigen zeggen had hij een plan opgezet om het verzet via een persbericht op te roepen
met hun aanslagen te stoppen, zodat represaillemaatregelen niet meer nodig waren. Dit plan
was echter door Wölk afgekeurd. Daarnaast zou hij een hoofdrol gespeeld hebben bij het
laten stopzetten van de vernielingen in de havens. Deze daad werd echter door meerdere
hoge Duitse functionarissen geclaimd.84
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Steunpunt Rotterdam

Na de vele jodenmaatregelen, het opnieuw wegvoeren van de
militairen in krijgsgevangenschap en het oppakken van mannen
voor de arbeidsinzet waren de verzetsactiviteiten toegenomen.
Omdat de Nederlandse politie in de ogen van de bezetter faalde
en regelmatig met de verzetslieden samenwerkte besloot de BdO
om met ingang van 15 september 1943 bij alle vijf verbindings-
officieren van de Duitse politie zogenaamde Stützpunkte (steun-
punten) in te richten. Elk steunpunt moest bestaan uit één
onderofficier en 27 manschappen van de Orpo, die ervoor
moesten zorgen dat de bezettingsmacht haar taak ongestoord kon
voortzetten. De mannen van het steunpunt werden ingezet voor
de meest voorkomende werkzaamheden, zoals persoonsbewijs-
controle, verkeerscontrole, opsporen van ondergedoken Neder-
landse politieagenten, joden en arbeidsplichtigen, en moesten
samenwerken met de Sipo.85 Om de acht weken volgden alle
manschappen van het steunpunt een verplichte tien daagse
opleiding bij het ss-Polizei Regiment 3. Zij moesten zich dan be-
kwamen in gevecht op korte afstand, pantserafweer en andere
gevechtshandelingen. Het in Rotterdam aan de Mathenesserdijk
gevestigde steunpunt stond onder commando van Rest.

Scholz verklaarde niets met het steunpunt te maken te hebben, omdat dit een zelfstandig
onderdeel was. Dit strookte echter niet met de gegevens uit het organisatiebevel van de BdO,
omdat daarin vermeld stond dat het steunpunt juist ressorteerde onder de verbindings-
officier. Toen de overvallen door het verzet toenamen huurde Scholz het pand naast zijn
bureau en verhuisde het steunpunt van de Mathenesserdijk naar de Eendrachtsweg. Beide
gebouwen werden door prikkeldraadversperringen afgezet.86

De leden van de Orpo leidden een goed leven. Na diensttijd at, dronk, feestte en hoerde
ieder naar zijn believen, terwijl de Rotterdamse bevolking langzaam verhongerde. Scholz was
een fervent jager. Voor de vele jachtpartijen was een grote hoeveelheid benzine nodig. Op
last van Scholz was een speciaal commando samengesteld, met het doel bij verscheidene
brandweergarages en luchtbeschermingsinstanties vaten benzine in beslag te nemen.
Hierdoor konden brandweerwagens bij eventueel alarm niet meer uitrukken, omdat ze geen
benzine hadden.87

De Rotterdamse politie had regelmatig contact met het bureau van Scholz. Dit contact
werd geïntensiveerd toen K.J. Müller eind maart 1944 werd aangewezen als verbindings-
officier tussen het hoofdbureau en het bureau van de Orpo aan Eendrachtsweg 59.88 Scholz
bemoeide zich, vooral in het laatste jaar van de bezetting, in toenemende mate met het
Rotterdamse politiekorps. Medewerkers van zijn bureau verzochten geregeld politie-
personeel te sturen voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Begin oktober 1944

274

Alfred Rest, geb. 17

november 1906 in
Rondsdorf Wuppertal.



moesten bijvoorbeeld onmiddellijk een aantal politieagenten naar het Diaconessen-
ziekenhuis aan de Westersingel gezonden worden om daar nieuwsgierigen op een afstand 
te houden, die keken naar het leegmaken van het ziekenhuis. Een motorpatrouille en
personeel van de eerste afdeling verwijderden het publiek en hielden toezicht. Op 15 en 16

januari 1945 moesten op last van Scholz steeds om 10.00 uur één officier en honderd man van
de Rotterdamse politie naar de ‘Pferdemusterungsplatz’ aan de Bentincklaan gestuurd worden
en zich daar melden bij ‘Kriegsgerichtrat’ dr. Köbelmeijer. Deze politiefunctionarissen
moesten behulpzaam zijn bij het vorderen van paarden. Scholz ontbood eveneens
Rotterdamse agenten aan zijn bureau die tijdens een incident niet of niet op de juiste wijze
hadden opgetreden. De agenten J.C. Verhagen en J. Koers, die in de avond van 4 januari 1945

bij een overval in de 2e Rosestraat ontwapend waren, moesten bij hem komen. De maand
daarop moest hoofdinspecteur Bontenbal van de Zedenpolitie zich bij Scholz melden, omdat
twee meisjes, die tijdens een actie door de Duitse politie waren aangehouden, in het bezit
waren van een door Bontenbal afgegeven bewijs om langs de kortste weg naar huis te gaan.
Aangezien de Duitsers tijdens de spertijd strenge controles hielden zal Scholz niet blij
geweest zijn met deze actie van Bontenbal.89 Scholz bemoeide zich zelfs met de bevordering
van politiepersoneel. De inspecteurs W. Goudswaard en C.M.J. van der Weijden werden in
juli 1943 niet bevorderd omdat zij door Scholz ‘nog niet voldoende politiek gerijpt werden
geacht.’ In augustus 1943 ondernam Boelstra nogmaals een poging. In een brief aan Scholz
schreef hij dat Van der Weijden een strenge en harde officier was, die op het politieke vlak
onverschillig was en niet sympathiek tegenover de nsb stond. Van der Weijden was echter
volkomen loyaal en ‘Bei Aktionen im Auftrage des sd z.B. Judenverhaftungen hat V.d. Weijden sich
immer auf gezeichenet bewährt.’ Van der Weijden werd alsnog bevorderd tot kapitein der
Staatspolitie.90

Aan het einde van de bezetting was het vertrouwen van de Duitse autoriteiten in de
Rotterdamse politie waarschijnlijk tot het nulpunt gedaald, want op 2 april 1945 (tweede
paasdag) berichtte Hanegraaf aan de districtscommandanten van de districten een, twee en
drie, dat de Orpo vanaf dat moment controles ging houden op burgers, Duitse militairen en
politieambtenaren. Iedere politieambtenaar moest aan deze controle medewerking
verlenen.91

6.4 nederlandse politieagenten stappen over naar 
de ordnungspolizei

Begin oktober 1943 kreeg Boelstra van de directeur-generaal van Politie de mededeling dat
aan het bureau van de BdO in Nijmegen voor onbepaalde tijd 25 chauffeurs gedetacheerd
moesten worden. Het gewest Rotterdam moest hiervoor vier man leveren. Boelstra voldeed
aan de opdracht en stuurde twee wachtmeesters van de Verkeersbrigade der Marechaussee
Den Haag, één wachtmeester van de Staatspolitie Den Haag en één burgerchauffeur van de
Staatspolitie Rotterdam naar Nijmegen. Deze laatste werd teruggestuurd, omdat hij geen

275



uniform en wapen droeg.92 Een jaar later konden Nederlandse politieagenten dienst nemen
bij de Orpo. Waarschijnlijk was hiervoor een schrijven naar alle korpsen in het gewest
Rotterdam gezonden, want op 16 september 1944 ontving Boelstra van de politie Rijswijk de
mededeling dat daar geen (onder)officieren en manschappen aanwezig waren, die zich als
vrijwilliger bij de Duitse politie wensten op te geven.93

In eerste instantie bevond zich in de archieven geen enkel document, waaruit bleek dat
Nederlandse politieagenten aan de oproep gevolg hadden gegeven en bij de Orpo gedetacheerd
waren geweest. Een interview met voormalig politieambtenaar J. Sondermeijer bevatte de
eerste aanwijzingen, waaruit bleek dat detachering wel plaatsgevonden had. Deze voor-
malige politieman was tijdens de bezetting werkzaam geweest als rechercheur. Op maandag
12 maart 1945, de dag van een executie op het Hofplein en de Pleinweg, bevond hij zich op de
eerste etage van het hoofdbureau. Omstreeks 09.15 uur zag hij een groot aantal manschappen
van de Orpo verschillende straten in de omgeving van het hoofdbureau afzetten. Omdat hij
dacht, dat dit in verband zou kunnen staan met een razzia op het in het hoofdbureau aan-
wezige politiepersoneel, begaf hij zich naar de tweede etage van het gebouw en verborg zich
daar in een bijkeukentje. In dat vertrek bevond zich een raam dat uitzicht had op het Hof-
plein. Omdat Sondermeijer toch nieuwsgierig was, ging hij op een tafel staan om te kunnen
zien wat er buiten allemaal gebeurde. Vanaf die plaats was hij getuige van een executie. 
Na de bevrijding werd hij er nogmaals mee geconfronteerd, omdat hij als mede-werker van
de Politieke Opsporingsdienst belast was met het verhoren van de leden van het executie-
peloton. Volgens Sondermeijer waren enkele leden van dit peloton voormalige Rotterdamse
politieagenten geweest en noemde de naam van Eppe O.94

Kiezen tussen leven en dood

In september 1944 werd de aan de Westersingel gelegen Politiecompagnie Rotterdam op-
geheven.95 Net als de anderen van het bataljon konden ook degenen die lid waren van de
nsb kiezen voor dienstneming bij de Rotterdamse politie. Na een gesprek met de com-
mandant, opperluitenant J.A.K. Suk, kozen circa zes wachtmeesters voor een vrijwillige
plaatsing bij de Orpo in Rotterdam. Suk had hen dit aangeraden, vanwege de mogelijke
bezetting van Nederland door de Geallieerden, waarbij het gerucht ging dat zij meedogenloos
optraden tegen het foute deel van de bevolking. Willem K. behoorde tot de zes wacht-
meesters die naar de Duitse politie overstapte. Hij verklaarde na de bevrijding dat hij uit een
gezin kwam, dat de nationaalsocialistische beginselen toegedaan was. Zijn ouders waren
beiden lid van de nsb en zijn broer was bij de Landstorm Nederland. Daarom was hij zelf in
april 1944 ook toegetreden tot de nsb. Toen de Politiecompagnie in september 1944 werd
opgeheven had K. zich vrijwillig verbonden bij de Orpo in Rotterdam. Met de anderen werd
hij tewerkgesteld bij het Rotterdamse steunpunt van de Orpo. Zij waren daar ingekwartierd
en werden daar ook gevoed. Bij zijn indiensttreding bij de Orpo werd K. in een Duits politie-
uniform gestoken en bewapend met een karabijn, terwijl hij tevens een pistool van de
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Nederlandse politie bezat. Omstreeks 21 september 1944 had hij samen met
de anderen de eed van trouw gezworen op Hitler, den Führer aller Germanen.
Luitenant Rest sprak de eedsformule uit, welke zij woord voor woord her-
haalden, terwijl zij de Duitse groet brachten. Verder had K. op een blad
papier, waarop de eedsformule voorkwam, zijn handtekening geplaatst. Rest
had hen bij die gelegenheid toegesproken en gewezen op het gewicht van de
eed. Het werk bestond onder meer uit het patrouillelopen op straat, terwijl
de patrouilles, die steeds onder het commando van een Duitser stonden,
tevens huiszoekingen en arrestaties verrichtten. De huiszoekingen en de
arrestaties hadden mede betrekking op verboden wapenbezit, illegale bladen
en illegale strijders.96

Wachtmeester Eppe O. verklaarde dat hun werk bestond uit patrouille-
diensten per fiets en te voet, terwijl zij samen met Duitse collega’s gebruikt
werden in de strijd tegen de verzetsbeweging. O. had zelf deel uitgemaakt van
patrouilles die mensen van de verzetsbeweging hadden aangehouden, evenals
van patrouilles die wapens en verboden geschriften inbeslaggenomen
hadden.97

De zes van het politiebataljon Rotterdam afkomstige politiemannen
waren niet de enige Nederlanders die naar de Duitse politie waren over-
gelopen. Volgens een opgave van Scholz waren er in de maand september 1944

in totaal twintig Nederlanders bij de Orpo in Rotterdam geplaatst, waaronder
de korpschef van de Gemeentepolitie Dordrecht, A.J. Verlooij en de directeur

van het Dordtse postkantoor W. Spieksma. Verlooij had Spieksma
in september 1943 leren kennen. Later was er tussen Spieksma en
hem een goede vriendschap ontstaan. Verlooij wist dat Spieksma
pro-Duits was en had begrepen, dat hij met de nsb of enige

nevenorganisatie in verbinding stond. In september 1944 hadden
ze afgesproken bij elkaar te blijven, omdat hun vrouwen zich in

Duitsland bevonden. Naar aanleiding van een telefonische mede-
deling van Scholz, dat de mogelijkheid niet uitgesloten was, dat Verlooij

bij de Duitse politie gedetacheerd zou worden, had Verlooij deze zaak
met Spieksma besproken. Naar aanleiding van deze bespreking had

Verlooij op verzoek van Spieksma Scholz gevraagd of Spieksma ook in
Duitse politiedienst kon komen. Scholz had hierin toegestemd en gezegd dat

Spieksma in de rang van wachtmeester in dienst kon komen. Toen Verlooij zich later op
bevel van Scholz meldde was Spieksma met hem meegegaan en had zich vrijwillig bij de
Duitse politie gemeld. Spieksma kreeg administratieve werkzaamheden bij het bureau van
Scholz.98

De overige Nederlandse leden van het Duitse bataljon waren afkomstig uit de politie-
korpsen Gorinchem, Oud-Beijerland, Gouda, Zwijndrecht en Delft. Deze Nederlandse
manschappen werden hetzelfde gekleed, bewapend en verzorgd als hun Duitse collega’s.
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Volgens Spieksma bleef de ptt uit Dordrecht negentig procent van zijn normale inkomen
uitbetalen, zijnde ƒ 309,- per maand, terwijl hij van de Duitse politie per tien dagen nog ƒ 16, -
zogenaamd Wehrsold kreeg uitbetaald. De overigen kregen eveneens hun salaris via hun
voormalige werkgever en ontvingen daarnaast ook het Wehrsold. Het maandsalaris van de
Rotterdamse wachtmeesters lag aanmerkelijk lager dan dat van Spieksma. Zij ontvingen niet
meer dan ƒ 110,45 per maand.99

In de winter 1944/45 werden alle Nederlandse wachtmeesters van het Stützpunkt
ingekwartierd in het schoolgebouw van de Gendarmeriecompagnie aan de Witte de With-
straat en volgden daar enige tijd een militaire opleiding. Ze kregen onder andere onderricht
in het gebruik van machinegeweren en de Panzerfaust. Deze opleiding was nodig, omdat de
Duitse autoriteiten van plan waren de Orpo te gebruiken bij de verdediging van de vesting
Holland tegen een eventuele aanval van de naderende Geallieerde legers.100

Op 13 januari 1945 kregen enkele Nederlandse en Duitse manschappen van het steunpunt
opdracht om ’s avonds de wacht te betrekken bij een in de Boezem liggend schip. Volgens de
mededeling van Rest was er op dit schip een grote hoeveelheid wapens, springstof en munitie
gevonden. De gegevens waren inderdaad juist, want de oude tjalk ‘De Drie Gebroeders’ was
door de kp-Rotterdam gebruikt als centraal wapenmagazijn. De bezetter was bang dat het
verzet actie zou ondernemen om de wapens te heroveren. Op de bewuste avond waren de
kp’ers J. Hendrikse en N. Koers aanwezig voor de bewaking. Bij de inval door de Duitsers was
Koers gevangen genomen. Hij werd op 20 februari 1945 bij een represaillemaatregel op de
Coolsingel doodgeschoten.101 Hendrikse had zich kunnen verbergen. Nadat de man-
schappen van de Orpo op hun post stonden en enige tijd gewacht hadden totdat het donker
geworden was, hoorde de Nederlander N.C.S. Vroom, lid van het Duitse commando,
gestommel, waarna plotseling een vuurgevecht ontstond. Hendrikse, die getracht had te
vluchten, kwam hierbij om het leven. Vroom had zelf geen karabijn bij zich, omdat hij als
hulpchauffeur was meegegaan. Hij had van Rivieroberwachtmeister Lau opdracht gekregen om
bij hem te blijven. Nadat de laatste schoten geklonken hadden, werd in de buurt van de
plaats waar Lau en Vroom gestaan hadden een stengun op de grond aangetroffen. Onderzoek
wees uit dat het wapen geladen was, maar wegens een storing geweigerd had. De Duitse
leden van het commando brachten na afloop verslag uit bij Rest, waarbij zij naar voren
brachten dat Lau groot gevaar gelopen had en een andere Rivieroberwachtmeister een ‘terrorist’
had doodgeschoten. Enkele weken later kregen beiden voor hun moedige daad het Kriegs-
verdienstkreuz en twee weken verlof. De Nederlanders begonnen hierover onder elkaar te
‘kankeren’ en vroegen aan Vroom waarom hij niet zijn mond had opengedaan, want hij had
aan dezelfde gevaren bloot gestaan. Vroom antwoordde hierop dat het kruis hem niets kon
schelen, maar dat hij de veertien dagen verlof wel wilde hebben. Het morren had succes
gehad, want bij de lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Hitler had Vroom
alsnog zijn kruis gekregen. De veertien dagen verlof had hij nimmer ontvangen. Het leven
van een landgenoot was in dit geval waarschijnlijk minder waard dan twee weken verlof.102

De Nederlandse leden van de Orpo werden eveneens ingezet bij razzia’s, zoals in Delft en
de grote novemberrazzia van Rotterdam. Hierbij werden ze telkens gebruikt voor het
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afzetten van straten. Een van hen verklaarde dat hij op één van die dagen in Rotterdam met
een andere Nederlandse collega aangehouden Nederlanders met een vrachtauto naar het
Feyenoordstadion had gebracht.103

De Nederlanders moesten dus dezelfde werkzaamheden verrichten als hun Duitse
collega’s. Hierbij werd geen enkele uitzondering gemaakt, ook niet voor het deelnemen aan
de gevreesde executiepelotons.

De executiepelotons van de Ordnungspolizei

Zoals eerder vermeld hadden de Duitse autoriteiten eind juli 1944 scherpere maatregelen
afgekondigd voor de bestrijding van terroristen en saboteurs in de door hen bezette gebieden.
Degenen die als zodanig werden opgepakt kregen meestal de doodstraf. Na de bevrijding
onderzocht de Rotterdamse Recherche hoeveel personen door de Duitsers geëxecuteerd
waren. Uit een naar aanleiding van dit onderzoek opgemaakt rapport blijkt dat tussen 7
september 1944 en 3 april 1945 op 29 verschillende plaatsen 155 personen standrechtelijk
werden doodgeschoten. (Voor slachtoffers, plaats terechtstelling en reden zie bijlage 3). 
In eerste instantie werden de represaillemaatregelen door de Aussendienststelle Rotterdam
uitgevoerd. Uit de leden van de Sipo und sd werd dan het executiepeloton samengesteld.
Burghoff maakte hiertegen bezwaar. Wölk liet weten dat hij reeds een uitvoerig rapport naar
de BdS verzonden had, waarin hij tot uitdrukking had gebracht dat het voor zijn beambten
een zielsconfict zou opleveren om dergelijke executies uit te voeren en dat zij daarmee het
krediet, hetwelk zij hier en daar nog hadden, volkomen zouden verspelen.104 In september
1944 beslisten de Duitse autoriteiten dat terechtstellingen voortaan uitgevoerd moesten
worden door executiepelotons van de Orpo. Soms werd van deze maatregel afgeweken en
werd de executie alsnog door leden van de Aussenstelle Rotterdam voltrokken.

Volgens een verklaring van Rest was hij met zijn executiepeloton van de Orpo bij vijftien
terechtstellingen betrokken geweest, waaronder één in Delft en drie in de Scheveningse
Duinen. Hierbij werden in totaal 133 Nederlanders doodgeschoten. De eerste keer dat het
executiepeloton van de Orpo in actie kwam was op woensdag 27 september 1944. Die dag
werden op de schietbaan in Kralingen drie mannen gefusilleerd. Wölk werd na de bevrijding
over deze zaak gehoord. Van Hoffmann, die de Sachbearbeiter in deze zaak was, ontving hij
een rapport over deze drie mannen. Het rapport bevatte de verhoren. Voor zover Wölk zich
nog kon herinneren, ging het over drie personen, die wapens in hun bezit hadden en bij
Nederlandse burgers op naam van de Sipo geplunderd hadden. Wölk had de processen-
verbaal, met een schrijven van hem, doorgezonden naar de BdS in Den Haag met verzoek ter
verdere behandeling. De Befehlshaber lichtte Rauter over de zaak in en na enkele dagen
kreeg Wölk bevel de mannen te doden. Rauter had deze mannen op grond van de Ausnahme-
zustand ter dood veroordeeld. Voor een ter dood veroordeling was het voldoende dat men
onder het mom van de Sipo geplunderd had. Daarbij speelde het geen rol, of de dader in het
bezit was van een wapen. Bovendien stond in dit bevel, dat de veroordeelden aan de Orpo
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overgegeven moesten worden, die tevens de executie had uit te voeren. De originele bevelen
gaf Wölk vervolgens door aan Scholz. Een van de ter dood veroordeelde mannen had twee
dagen eerder geprobeerd een alleenstaande vrouw in haar woning te overvallen. De overval
mislukte en hij werd door burgers aangehouden. Nadat hij overgedragen was aan de politie
bleek dat de man een vals sd legitimatiebewijs bij zich had. Bij de politie wilde de verdachte
geen verklaring afleggen, maar verzocht of zij hem wilden overdragen aan de Sipo. Aan dit
verzoek werd voldaan. Daar bekende hij wel en verraadde tevens beide mededaders, die
regelmatig met hem op roverspad gingen. Deze eerlijkheid werd niet beloond. Enige dagen
later kreeg Hoffmann het bevel om naar de schietbaan aan de Kralingseweg in Rotterdam te
gaan, omdat de drie mannen ter dood veroordeeld waren en het vonnis op de schietbaan zou
worden voltrokken. Hoffmann voldeed aan het bevel en ging naar de schietbaan, voor zover
hij zich kon herinneren, tezamen met het vuurpeloton, onder bevel van Rest, en de drie ter
dood veroordeelde mannen, die reeds aan de Orpo overgegeven waren. Op de schietbaan
aangekomen liet Rest de drie mannen opstellen en plaatste tegenover hen het vuurpeloton.
Nadat alles opgesteld was, las Hoffmann, voor zover dat mogelijk was in de Nederlandse taal,
het vonnis voor. Het vonnis luidde ongeveer: ‘Op grond van de bestaande wetten betreffende
standgerechten, bent u door de Höhere ss- und Polizeiführer ter dood veroordeeld wegens
het plegen van overvallen. Het vonnis wordt thans voltrokken.’ Daarna gaf Rest het vuur-
peloton de nodige bevelen en dit voltrok de executie. Na het vuursalvo zag Hoffmann de drie
ter dood veroordeelde mannen ter aarde storten, waarna Rest de genadeschoten zou hebben
gegeven.105

Bij de volgende terechtstellingen was Rest telkens commandant van het executiepeloton
en gaf zelf steeds de genadeschoten. Rest was sinds 1928 actief bij de Schutzpolizei werkzaam.
Na de politieschool doorlopen de hebben, werd hij overgeplaatst naar Wuppertal en vanaf 18

november 1940 gedetacheerd in Straatsburg. Nadat hij een cursus had gevolgd, werd Rest in
mei 1944 bevorderd tot Rievierleutnant en een maand later als Stützpunktführer toegewezen aan
Scholz in Rotterdam. Zijn commando bestond daar toen uit 28 man en was hoofdzakelijk het
uitvoerende machtsmiddel van Scholz, van wie hij bijna altijd gedetailleerde opdrachten
ontving en dus niet, zoals Scholz later zou verklaren, onafhankelijk opereerde.106

De terechtstellingen vonden op den duur vooral plaats op de plek waar het misdrijf tegen
de bezettende macht gepleegd was. Ter afschrikking moesten de lijken enige tijd op straat
blijven liggen. De eerste in deze reeks vond op 24 oktober 1944 plaats na de geslaagde overval
op het Gevangeniswezen. (Zie hoofdstuk 10.4)

Het verzet had ondertussen ervaren hoe de bezetter reageerde op een gepleegde aanslag.
Dit weerhield hen niet om op 19 februari 1945 weer toe te slaan. Een Nederlandse ss-man, die
post naar het postkantoor aan de Coolsingel bracht, werd neergeschoten. Omdat de bezetter
er vanuit ging dat de aanslag uit de hoek van de illegaliteit kwam, werden de volgende dag op
de Coolsingel tien vermeende verzetsstrijders, die reeds in de gevangenis zaten, terechtgesteld.

Een van de zwartste dagen in de reeks van terechtstellingen was maandag 12 maart 1945.
Op die dag werden zowel op het Hofplein als op de Pleinweg twintig Nederlanders dood-
geschoten. Een aanslag van de week daarvoor was mede de aanleiding geweest van dit drama.
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Op 5 maart 1945 waren in Rotterdam-Zuid op de hoek Goereese-
straat/Pleinweg een Duitse beambte van de sd Röhmer en de
Nederlandse ss-er Koster doodgeschoten. Hoewel het voor de
hand lag dat dit het werk was van het verzet, scheen dat deze
keer niet het geval te zijn geweest. Deze aanslag was waarschijn-
lijk door een betrapte fietsendief gepleegd.

De volgende dag ontving de leiding van de kp-Zuid infor-
matie dat vermoedelijk op de plaats van de aanslag vijftig
mensen gefusilleerd zouden worden. In de vroege ochtend van 
7 maart gingen vijftien zwaar bewapende kp’ers erop uit om het
vuurpeloton van de Duitse politie aan te vallen. De mannen
stelden zich verdekt op, maar er gebeurde niets. Dezelfde actie
werd de volgende dag herhaald. Ook toen vond er geen
represaille plaats en de kp was van mening dat het daarna niet
meer zou gebeuren, omdat de bezetter meestal direct na een
aanslag met tegenmaatregelen kwam.107 Volgens Wölk was het
ook niet de bedoeling geweest om maatregelen te nemen. In het
bericht aan de BdS had hij erop gewezen dat hij de dood van de
beide beambten zag als een openlijke gevechtshandeling en
daarom verzocht hij de Befehlshaber geen represaillemaatregel
te nemen. Toen echter enkele dagen later op het Hofplein een
lid van de Orpo werd doodgeschoten, gelastten de Duitse auto-
riteiten dat er op die plek direct twintig Nederlanders dood-
geschoten moesten worden en dat deze maatregel eveneens 
gold voor de Pleinweg. Rest, die ook nu weer commandant van
het executiepeloton was, verklaarde dat, nadat de schoten
geklonken hadden en het executiepeloton afgemarcheerd was,

de ontzielde lichamen van de slachtoffers achter gebleven waren.108 (zie bijlage 4) Op beide
plaatsen moesten de lijken onder bewaking van de Nederlandse politie de hele dag blijven
liggen, zodat iedere voorbijganger kon zien dat de bezetter geen enkele tegenstand tolereerde.
Onder de twintig slachtoffers van de Pleinweg bevonden zich drie politiemannen. Eén van
hen was de Haagse rechercheur F. Reitsma. De andere twee, C. van den Broek en F. Lam,
waren beiden werkzaam geweest bij de Rotterdamse politie en hadden deelgenomen aan
verzetsactiviteiten. Het vermoeden bestaat dat de toenmalige commandeur van de Orde-
politie, J.C. Tetenburg, een rol gespeeld heeft bij de aanhouding van Lam. Voor het verzet
was Tetenburg een zeer gevaarlijke tegenstander geworden, zodat men besloot maatregelen 
te nemen.109 Op 31 maart 1945 verliet de majoor het politiebureau Hoflaan. Op het moment
dat hij op zijn motorfiets wilde wegrijden passeerden twee wielrijders, waarvan er één enkele
malen in de richting van Tetenburg schoot. Tetenburg werd door twee kogels in het hoofd
geraakt en overleed ter plaatse.

Na de aanslag werden direct alle politieafdelingen en (Duitse) instanties gewaarschuwd.110
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werd op 31 maart 1945 nabij het politiebureau
Hoflaan door het verzet doodgeschoten.



Wölk kreeg via Scholz bericht dat de Nederlandse politiebeambte majoor Tetenburg tijdens
de uitoefening van zijn dienst door illegale werkers op straat voor het politiebureau aan de
Hoflaan was doodgeschoten. Scholz beschouwde Tetenburg als een directe medewerker van
de Wehrmacht en had daarom het gebeuren direct gemeld aan Rauter, waarbij Scholz had
verzocht, strenge represaillemaatregelen te nemen. Enkele dagen later belde Scholz Wölk op
en deelde hem mede, dat hij van Rauter het bevel had ontvangen, om als represaille op de
plaats van de aanslag twintig reeds ter dood veroordeelde Nederlanders door de Orpo te laten
doodschieten. Voor deze twintig Nederlanders moest de dienst van Wölk zorgen. Burghoff
kreeg van Wölk opdracht om hem de dossiers voor te leggen van twintig arrestanten tegen
wie ‘Sonderbehandlung’ (doodstraf) was uitgesproken.111 Burghoff voldeed hieraan en leverde
uit voorraad de gevraagde dossiers, waaronder die van de verzetsstrijder uit Heijplaat, A. den
Toom. Op 3 april 1945 vond aan de Hoflaan het zoveelste drama plaats. Twintig Nederlanders
werden door het vuurpeloton van Rest van het leven beroofd en daarna aan de Rotterdamse
politie overgedragen. Wederom moesten de lichamen een dag blijven liggen. De Nederlandse
leden van de Orpo werden verplicht om ook aan dit executiepeloton mee te doen, zodat zij
wederom op hun eigen landgenoten moesten schieten. Het Nederlandse lid van het
executiepeloton, Eppe O., legde na de bezetting een schokkende verklaring af, waarin hij
verklaarde dat hij zelf deel had uitgemaakt van de executiepelotons, die in maart en april 1945

bij drie gelegenheden telkens twintig Nederlanders hadden neergeschoten, namelijk op het
Hofplein, de Pleinweg en de Hoflaan. De pelotons bestonden bij die gelegenheden uit
veertig man. Bij zijn weten had nooit één van de Nederlandse wachtmeesters geweigerd of
geprotesteerd om aan een vuurpeloton deel te nemen. Wel had O. vaak tegen de Duitse
manschappen van het steunpunt gezegd dat men Nederlanders niet op Nederlanders moest
laten schieten. De Duitsers, met wie hij hierover sprak, waren het daarmee eens en O. wist, dat
Rest er ook zo over dacht. O. zag in, dat hij slecht gehandeld had tegenover zijn vaderland en
tegenover de Nederlanders, die hij had neergeschoten en hij had daarover diep berouw. O.
merkte nog op dat hij pas achttien jaar was toen hij in dienst trad bij de Orpo. In een latere
verklaring gaf O. toe aan nog drie executies te hebben deelgenomen.112

De verklaringen van de overige Nederlanders kwamen nagenoeg overeen. Willem K. was
eveneens bij circa zeven terechtstellingen betrokken geweest en verklaarde hoe het peloton 
te werk was gegaan. Volgens K. bedroeg de afstand tussen het peloton en de slachtoffers
ongeveer vijf meter. Op ieder slachtoffer werd door twee manschappen van het peloton
geschoten. Zij hadden opdracht om op de hartstreek aan te leggen. Het peloton werd telkens
gecommandeerd door Rest. Hij commandeerde het peloton direct na het salvo rechtsom-
keert te maken. Na terugkomst in het Stützpunkt kreeg elk lid van het vuurpeloton een glas
jenever. De afstand tussen het peloton en de slachtoffers was zo klein, dat het volgens K.
geen kunst was om de slachtoffers te raken. Op de vraag of K. er geen bezwaar tegen had
gehad om bij deze executies betrokken te zijn geweest, antwoordde hij dat dit inderdaad het
geval was, maar dat zij pas toen zij van het Stützpunkt afmarcheerden wisten dat de executie
zou plaatsvinden.113

De medewerking aan executies door de voormalige Nederlandse politiemannen bleef
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niet beperkt tot Rotterdam. Dirk Willem Jan L. had altijd gedacht dat de oorlog tussen
Nederland en Duitsland met de capitulatie van Nederland was afgelopen. Zijn vader was
sinds 1933 lid van de nsb. Zelf was hij in 1942 lid geworden, omdat de beginselen hem
aantrokken. Hij bekende dat hij in Rotterdam in september 1944, terwijl hij Nederlander
was, vrijwillig was toegetreden tot de Orpo. Hij beschouwde deze politie niet als Duitse
krijgsdienst, maar als Duitse staatsdienst. L. wist ook niet dat delen van de Orpo aan het
front vochten. Hij bekende verder dat hij tussen oktober 1944 en mei 1945 in Rotterdam,
opzettelijk, en vrijwillig ten voordele van de Duitsers, als wachtmeester bij de Orpo, deel had
uitgemaakt van een vuurpeloton. Hij had daardoor tezamen en in vereniging met enige
Nederlandse en Duitse collega’s op het Hofplein, de Hoflaan, de Pleinweg en op de Schiet-
baan aan de Kralingseweg, Nederlanders, die door of vanwege het Duits burgerlijk of militair
gezag waren gearresteerd, doodgeschoten. L. wist niet of die Nederlanders een strafproces
achter de rug hadden. Wel werd hen voor de executie aan de Hoflaan medegedeeld, dat het
een represaillemaatregel betrof. Behalve bij vorengenoemde executies was hij in het najaar
van 1944 ook nog tweemaal betrokken geweest bij executies in Scheveningen en had daar zelfs
nog meegeholpen om voor de slachtoffers een graf te delven. Naar schatting had hij mee-
gewerkt aan de executie van ruim zeventig Nederlanders.114

6.5 overige politie-eenheden in rotterdam

De Orpo was een Duitse politiemacht die mede de orde in Nederland moest handhaven.
Voor de handhaving van de orde en discipline binnen de verschillende Duitse legereenheden
waren speciale politie-eenheden verantwoordelijk, die ook in Nederland gestationeerd werden.

Feldgendarmerie

Elk onderdeel van het Duitse leger had haar eigen militaire politie-eenheid, waarvan de
Luftwaffe Feldgendarmerie de kleinste organisatie was. De manschappen van deze eenheid
deden alleen dienst bij de grondtroepen van de Duitse luchtmacht. De Duitse landmacht-
onderdelen konden beschikken over de Heer Feldgendarmerie. Met deze laatste politie-
eenheid had de Rotterdamse politie het meest te maken. Over het algemeen droegen de
militaire politieagenten het uniform van het onderdeel waarbij ze dienden. De enige ver-
schillen waren de kleur van het Duitse politie-embleem op de linkermouw en de rang-
onderscheidingstekens, maar het meest opvallende detail was wel de borstplaat.115 Deze
plaat, in de vorm van een halve maan, was voorzien van een grove ketting en werd om de
hals gedragen. Hierdoor kregen de leden van de Feldgendarmerie al snel de bijnaam;
‘kettinghonden’.

Het bureau van de chef van de Feldgendarmeriekommandantur voor Noord-Frankrijk,
België en Nederland was in Brussel gevestigd. Nederland was verdeeld in de drie
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Feldkommandanturen Nord, West en Sud. De Feldkommandantur
Utrecht omvatte het gebied Noord-Holland, Zuid-
Holland, Utrecht en Gelderland, in welk gebied de
Wehrmachts- en Ortskommandanturen gevestigd waren. 
De afdeling Feldgendarmerie, behorende tot de Wehr-
machtskommandantur bedroeg meestal 26 tot 40 man 

en de afdeling Feldgendarmerie behorende tot de Orts-
kommandantur varieerde van 8 tot 16 man. 
De Feldgendarmerie was de opsporingsdienst voor gedeser-
teerde militairen en hield controles op straat, in treinen
en lokaliteiten en was daarnaast belast met het opsporen
van geslachtszieke vrouwen, het begeleiden van

gevangenentransporten naar gerechten, het ver-
richten van onderzoeken in strafzaken binnen 
de Wehrmacht, hield verkeerscontroles en trad als
verkeersregelaar op bij verplaatsing van troepen. 
De Feldgendarmerie kwam pas met burgers in aan-
raking wanneer een feit begaan was tegen de Wehr-

macht of een feit in samenwerking met militairen van
de Wehrmacht gepleegd was.116

Vanwege de krappe personeelsbezetting bij de Duitse
(politie)instanties moest de Rotterdamse politie regelmatig

assistentie verlenen.117 Volgens de dag- en nachtrapporten was
vooral het rondbrengen van ontbiedingen, waarin burgers werd
aangezegd om zich op een bepaalde dag en tijd te vervoegen bij de
Sipo, Feldgendarmerie of Duitse rechtbank, een veel voorkomende
taak en dit bezorgde de politie geen al te beste naam, omdat zij

vooral door deze activiteiten werd gezien als een verlengstuk van de bezetter.118 Het over-
brengen van arrestanten voor de Feldgendarmerie was een andere taak waarmee de politie
werd opgezadeld, zoals op 2 november 1942, toen twee agenten van het bureau Sandeling-
plein moesten assisteren bij de aanhouding van een Duitse deserteur en die door hen ver-
volgens vanaf de Veerlaan 54 moest worden overgebracht naar het Huis van Bewaring.119

In september 1943 kreeg de Rotterdamse politie van Rauter een zogenaamd Einsatzbefehl. 
Dit hield in dat op 26 en 27 september 1943 een aantal agenten opdracht kreeg om de Feld-
gendarmerie te assisteren. Zij moesten beide dagen in verschillende straten in het westen en
centrum van de stad posten betrekken, in verband met het passeren van auto’s met Duitse
officieren.120

Soms werd de Duitse politie ook zonder voorafgaand verzoek of bij toeval geholpen. 
Dit laatste gebeurde eind september 1943, nadat surveillerende agenten zagen dat een man
een pak in het water van de Waalhaven gooide. Na enig viswerk bleek het pak een Duits
uniform te bevatten en de man, die geprobeerd had zich ervan te ontdoen, een Duitse
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deserteur was. De man werd hierop overgegeven aan de Feldgendarmerie waardoor zijn lot
bezegeld was, want op desertie stond in de meeste gevallen de doodstraf of strafoverplaatsing
naar het Oostfront, wat meestal hetzelfde resultaat had.121 In september 1944 droeg de Feld-
gendarmerie vier Franse meisjes aan de Vreemdelingendienst over. Deze meisjes waren met
een Duits militair onderdeel meegereisd. De Vreemdelingendienst moest de terugkeer naar
Frankrijk regelen.122

In het laatste jaar van de bezetting en vooral na september 1944 groeide het aantal mis-
drijven, waarbij Duitse militairen betrokken waren. Ook zij zagen het einde naderen en
wilden zich nog op alle mogelijke manieren bevoordelen of het karige rantsoen aanvullen.
Op 15 oktober 1944 pleegden Duitse militairen een overval op een zuivelwinkel aan de
Houtlaan. De melding kwam via de Feldgendarmerie bij de politie binnen, die het onder-
zoek aan de Recherche overdroeg, omdat de buren na de overval kazen en andere levens-
middelen uit de winkel hadden weggenomen. Diezelfde dag kreeg de Rotterdamse politie
nog enkele malen met de Feldgendarmerie te maken. Allereerst kwam omstreeks 20.00 uur
het verzoek binnen of de politie de volgende dag zes politiemannen kon leveren voor het
uitvoeren van een actie. Zij moesten zich om 07.30 uur bij de Feldgendarmerie melden. 
De reden van de actie werd niet genoemd. Dit gold wel voor het verzoek dat anderhalf uur
later gedaan werd. Hierbij ging het om twintig politiemannen, die zich die nacht om 03.00

uur moesten melden aan het bureau Charlois voor een gezamenlijke controle met de Feld-
gendarmerie op valse autopapieren.123

Ondanks al deze verzoeken maakten de Rotterdamse agenten geregeld dankbaar gebruik
van de Feldgendarmerie. Tijdens interviews gaven enkelen zelfs toe soms blij te zijn geweest
met de aanwezigheid van deze militaire politiemannen. Vooral bij problemen in de uit-
gaansgelegenheden kwam de samenwerking vaak goed van pas. Wanneer Nederlandse
agenten bijvoorbeeld probeerden Duitse militairen uit cafés te verwijderen lukte dit vaak
niet, omdat de militairen zeiden niets met hen te maken te hebben. Werd hierna de hulp van
de Feldgendarmerie ingeroepen, dan was het probleem spoedig opgelost. Vaak was dreigen
met de Feldgendarmerie al voldoende. Eén van de geïnterviewden had eens aan een lid van
de Feldgendarmerie gevraagd waarom zij zoveel invloed hadden op de Duitse militairen. 
Hij kreeg toen te horen dat dit te maken had met hun positie binnen de Duitse krijgsmacht.
Elk lid van de Feldgendarmerie stond tijdens de uitoefening van zijn dienst één rang boven
degene waarmee hij te maken had, waardoor het kon gebeuren dat een officier bevelen
moest opvolgen van iemand, die normaal gesproken een lagere rang had dan hemzelf.

Op 27 december 1944 waren drie personen, waarvan er één het uniform van de Wehr-
macht droeg, de woning aan het Middellandplein 38b binnengedrongen. De politie werd van
dit feit op de hoogte gebracht, waarna een opperwachtmeester en wachtmeester ter plaatse
een onderzoek instelden en drie personen aantroffen. De Duitse militair zei dat hij in op-
dracht van zijn meerdere een huiszoeking verrichtte, omdat de bewoner als zwarte handelaar
bekend stond. De Feldgendarmerie was inmiddels ook gewaarschuwd. Hoewel de burgers
konden ontkomen, hadden de politiemannen kans gezien de militair te bewegen om mee te
gaan naar het bureau. Onderweg zag de militair de Feldgendarmerie en nam direct de benen.
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De opperwachtmeester schoot op de vluchtende militair, maar de Feldgendarmerie schoot
daarop op hem, waarbij de politieman niet geraakt werd. De militair kon ontkomen en na
onderzoek bleek dat een geldkistje, met daarin een geldbedrag van ƒ 15.000,- vermist werd.
De Feldgendarmerie nam vervolgens het onderzoek over.124

Om het contact tussen de Feldgendarmerie en de Rotterdamse politie tot stand te brengen
en te houden, werd met ingang van augustus 1940 agent B. de Rave vanuit het korps bij de
Feldgendarmerie gedetacheerd. De Rave verklaarde na de bevrijding dat dit niet op vrijwillige
basis gebeurd was. De verzoeken om terug te mogen keren naar zijn oude werkplek werden
telkens afgewezen. Het huwelijk met een Duitse vrouw en zijn kennis van de Duitse taal waren
waarschijnlijk de oorzaak van zijn detachering. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk
uit het optreden als tolk en uit administratief werk. De Rave was onder andere belast met het
in- en uitschrijven van arrestanten in het daarvoor bestemde arrestantenboek. Volgens eigen
zeggen werd hij hierdoor in de gelegenheid gesteld personen in vrijheid te krijgen. Eenmaal in
de week stelde de commandant van de Feldgendarmerie, Stube, vast wie voor vrijlating in
aanmerking kwam en plaatste dan een kruisje achter de desbetreffende namen. De Rave
plaatste zelf af en toe ook kruisjes achter de namen en schreef hierna de ontslagbriefjes, die hij
op de juiste momenten liet ondertekenen door de commandant. Vier weken voor de bevrijding
werd de fraude ontdekt, waarna De Rave direct ontslagen werd.

Dit was niet voor het eerst dat men kritiek had op zijn functioneren. In 1942 werd De Rave
in het Amsterdamse Carlton hotel als verdachte voor het Luftwaffekriegsgericht gedaagd,
omdat hij als tolk van het Kriegsgericht op de Noordsingel door onjuiste voorstelling van
zaken een veroordeling bewerkstelligd had van een Duitse soldaat, die iemand in Putters-
hoek had doodgeschoten. De Rave werd vrijgesproken, maar gebruikte het geval om van de
functie als onbezoldigde tolk voor het Kriegsgericht ontheven te worden. Het tolkenwerk
werd overgenomen door H.S. Ehrismann, die als administratief ambtenaar werkzaam was 
bij het vertaalbureau van de Rotterdamse politie. Ehrismann moest onder andere optreden
als tolk bij het Marinekriegsgericht, hetwelk werd gehouden aan de Heemraadssingel 317. 
De zaken welke daar werden behandeld, waren tegen leden van de Kriegsmarine gericht, die
zich op de een of ander wijze ten opzichte van Nederlandse burgers misdragen hadden.
Ehrismann moest de getuigenverklaringen van Nederlandse burgers vertalen. Na de bevrijding
moesten De Rave en Ehrismann zich verantwoorden voor de Zuiveringscommissie. 
Na onderzoek kwam de commissie tot de conclusie dat het optreden van Ehrismann als tolk
kon worden beschouwd als een gewone werkzaamheid, welke hij uit hoofde van zijn dienst
moest vervullen. Vandaar adviseerde de commissie geen zuiveringsmaatregelen tegen hem te
nemen.125 Bij De Rave lag dat iets anders. Over hem was één schriftelijke klacht binnen-
gekomen, die was opgesteld door zijn buurvrouw en betrekking had op vermeende contacten
met hoge Duitse officieren en daarnaast dat de functie bij de Feldgendarmerie hem geen
windeieren gelegd zou hebben. De Rave weerlegde in een uitgebreid rapport alle beschul-
digingen en was van mening dat zijn buren, waarmee hij in onmin leefde, wraak op hem
wilden nemen. Volgens de Zuiveringscommissie bleek uit de stukken niet, dat De Rave zich
politiek niet op het juiste standpunt gesteld zou hebben. Gezien zijn moeilijke positie tijdens
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de bezetting en het feit dat tegen hem van geen enkele andere zijde een klacht was ingediend,
waren zij van oordeel, dat tegen hem geen maatregelen genomen moesten worden.126

Geheime Feldpolizei

Een andere militaire politie-eenheid waarmee de politie te maken kon krijgen was de
Geheime Feldpolizei (gfp). Deze militaire inlichtingendienst was op 21 juli 1939 in opdracht
van Generaloberst W. Keitel, chef van het Oberkommando der Wehrmacht (okw), geformeerd.127

Het doel en de taak van de gfp was beveiliging van het front tegen spionage en sabotage. 
De gfp trad daarom ook alleen maar op in een strook achter het front. Er bestonden twee
afdelingen van de gfp namelijk de gfp-Luftwaffe en de gfp-Heeres. De gfp-Luftwaffe beveiligde
de troepen van de luchtmacht, waartoe de eigenlijke vliegdienst, de luchtafweer en de
valschermtroepen behoorden, terwijl de gfp-Heeres de overige afdelingen van het Duitse
leger beveiligde. Normaal gesproken was de gfp een geheel zelfstandig werkende organisatie
en had dan ook niets te maken met de Sipo of de sd. De bevelen voor de gfp kwamen
rechtstreeks van de hogere leiding van de gfp. Indien door de gfp een onderzoek was in-
gesteld werd het betreffende proces-verbaal gezonden naar het okw en nadat bij het okw was
nagegaan of in andere sectoren van het front sabotage of spionage had plaatsgevonden, hetwelk
met de in het proces-verbaal omschreven feiten verband hield, dan werd het proces-verbaal
weer teruggezonden naar de gfp, die het daarna met de verdachten ter beschikking stelde van
de Sipo onder wie het desbetreffende gebied ressorteerde. Voor de in Nederland gestationeerde
eenheden van de Wehrmacht was de gfp-gruppe 9 verantwoordelijk. De staf van deze groep
bevond zich in Scheveningen en was ondergebracht bij de Abwehrstelle Holland.128

Volgens de rapporten kreeg de Rotterdamse politie in het begin van de bezetting te
maken met manschappen van de gfp. Dit is begrijpelijk, omdat Rotterdam tegen alle ver-
wachtingen in frontgebied was geworden. Voor de Vreemdelingendienst werd op 16 juni 1940

nog een zeeman van de gfp overgenomen, maar dit was een uitzondering want enkele
maanden na de capitulatie van het Nederlandse leger was de gfp niet meer actief.129 BdS
Harster had half september 1940 een voorstel bij Heydrich ingediend om in verband met het
toenemend aantal nieuwe legereenheden de gfp opnieuw in Nederland in te zetten.
Heydrich antwoordde dat zolang Nederland onder burgerbestuur stond en niet opnieuw tot
frontgebied benoemd was, de gfp geen enkele bevoegdheid had. Alleen ter voorbereiding op
de invasie in Engeland mochten ze zich binnen de troepen ophouden.130 Tot het naderen
van het front, eind 1944, werd daarom weinig vernomen van deze geheime politie-eenheid.
De eerste berichten over de aanwezigheid van de gfp komen uit Dordrecht, waar eind
november 1944 zes á zeven leden van de Geheime Feldpolizei 743 Luftwaffe gestationeerd
werden. Deze situatie duurde kort, want midden december kregen zij bevel om naar Utrecht
te gaan. Uit een rapport van de Recherche blijkt de aanwezigheid van de gfp in de omgeving
van Rotterdam. Op maandag 22 januari 1945 verschenen bij een veehouder aan de Ringdijk
130 in Rotterdam-Schiebroek een drietal in burger geklede personen, die namens de directie
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van de Twentse bank boter en andere levensmiddelen kwamen opeisen. Toen de veehouder
hieraan niet wilde voldoen, trokken twee personen een pistool en bedreigden de veehouder
hiermee. De veehouder zag kans om naar de stal te vluchten, maar werd door het tweetal, dat
in het bezit was van een vuurwapen, gevolgd en ingehaald. De derde persoon had inmiddels
de vrouw van de veehouder met een gummistok mishandeld. Op haar hulpgeroep was een
buurman afgekomen en deze had een van de overvallers met een hamer neergeslagen. Nadat
de politie gewaarschuwd was konden twee agenten van het bureau Straatweg een van de
overvallers aanhouden. De eveneens ter plaatste verschenen gfp arresteerde de neergeslagen
man. De derde man kon ontkomen. De beide gearresteerde mannen werden door de gfp in
bewaring gesteld en de zaak werd verder door hen behandeld.131

Marine-Küsten-Polizei

Hoewel de Rotterdamse haven door de bezetting veel van haar glans verloren had, was zij
voor de Kriegsmarine belangrijk. In de Waalhaven verrees onder andere een basis voor
snelboten en onderzeeërs. Voor beveiliging en toezicht waren speciale onderdelen in de
haven gestationeerd. Begin 1940 werd een groot aantal beambten en reservisten van de
Wasserschutzpolizei overgeplaatst naar de Kriegsmarine. Hiermee werd het derde politie-
onderdeel van de Duitse krijgsmacht, de Marine-Küsten-Polizei (mkp), samengesteld.132

Ongeveer 35 officieren en 650 wachtmeesters werden verdeeld over de in Noorwegen,
Denemarken, Nederland, België en Frankrijk gevestigde Küsten- und Hafenüberwachungs-
stellen. De sterkte van de mkp was gering in vergelijking met die van de Feldgendarmerie bij
het Duitse leger, want dit laatste onderdeel was opgebouwd uit 280 officieren en 7879 wacht-
meesters.133 De mkp was belast met de veiligheid in de kustgebieden en hield daarnaast
toezicht op het gedrag en discipline van het marinepersoneel. Hierdoor was de mkp in feite
de Feldgendarmerie van de Kriegsmarine. In Rotterdam was aan de Veerkade 7 de Hafenüber-
wachungsstelle gevestigd, waaraan hoogstwaarschijnlijk ook een aantal manschappen van de
mkp verbonden was. Op 9 juni 1943 rapporteerden de opperwachtmeesters P. de Schipper en
J.M. van Hal van het bureau Oostervantstraat dat zij omstreeks 01.30 uur in café Hudson-
straat de caféhouder op verzoek van de Streifendienst der Deutsche Kriegsmarine hadden aan-
gehouden, omdat hij ondeugdelijke sterke drank (houtgeest) aan Duitse matrozen zou
hebben verkocht, die daardoor ziek zouden zijn geworden. Vanaf dat pand werd de café-
houder overgebracht naar het hoofdbureau en ter beschikking gesteld van de Feld-
gendarmerie.134 Waarschijnlijk werd met de Streifendienst de mkp bedoeld of maakte daar
deel van uit, want de leden van de mkp droegen het uniform van de Kriegsmarine, met als
herkenningsteken een mouwband met daarop de tekst ‘Marine-Küsten-Polizei’ en een
borstplaat, die van dezelfde tekst voorzien was. Omdat de mkp hoofdzakelijk vanaf het land
opereerde en toezicht vanaf het water eveneens noodzakelijk was, werd naast de Nederlandse
politie te water de Duitse Wasserschutzpolizei in Nederland gestationeerd.135
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Wasserschutzpolizei

In augustus 1941 werden dertig
politiebeambten van de
Wasserschutzpolizei (wsp)
Hamburg naar Rotterdam
overgeplaatst en daar als
Wasserschutzkommando
Niederlande gestationeerd. 
De vloot bestond uit twee
patrouilleboten. Het bureau 
van de wsp was gevestigd aan 
de Veerkade 7, waar ook de
Hafenüberwachungsstelle en het
Deutsche Seemannsamt kantoor
hielden. De wsp was onderdeel
van de Orpo en in feite Orpo op
water. Major der Polizei K. Jakob
had de leiding over de Hafen-
überwachungsstelle Rotterdam en
was chef van alle wsp-beambten
in Nederland. Hij was sinds 1933

werkzaam bij de Hafen- und
Schiffahrtpolizei in Hamburg.
Rivierleutnant J. Zacher was sinds
1921 werkzaam bij de water-
politie in Hamburg. Hij werd
belast met de leiding van het
wsp-bureau Rotterdam en het
Deutsche Seemannsamt. De
manschappen hadden 24 uur
dienst en 24 uur vrij. Naast
patrouillediensten op de Maas
en in de haven bestonden de
werkzaamheden hoofdzakelijk
uit bewakingsdiensten van de in
de haven liggende marineschepen ter voorkoming van sabotage en controle op binnen-
komende en uitgaande Duitse schepen. Buiten Rotterdam had de wsp- steunpunten in
Dordrecht, Zwolle, Groningen en Delfzijl. Tot oktober 1944 was de wsp in Rotterdam actief.
Hierna werd het Kommando verdeeld over Zwolle en Groningen.136 
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1942. Bureau van de ‘Wasserschutzpolizei’ en het ‘Seemannsamt’
aan de Veerkade 7.
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Wachtpost van de ‘Wasserschutzpolizei’ voor de ingang
aan de Veerkade.

Patrouillevaartuig
van de ‘Wasser-
schutzpolizei’ in 
de Rotterdamse
haven. aan de
Veerkade.

Gerhard Schubert werd in augustus 1941 op 21-jarige
leeftijd als lid van de Hamburgse ‘Wasserschutz-
polizei’ overgeplaatst naar Rotterdam.



hoofdstuk  7

gelijkschakeling

[…] Die gesloten kaarsrechte rijen, gelijkmatig stappende mannen
met hun fiere, flinke houding het hoofd opgeheven, de borst vooruit,
zeggen het publiek iets. Die mannen hebben dit alles in een harde
school geleerd en doorleefd. Toch zal geen hunner zeggen, dat van
wien ook één haar is gekrenkt, of dat de eer van één hunner is
aangerand. Maar als zij straks ingezet zullen worden, kennen zij één
feit, dat waardevol voor hen is geworden, n.l. onze spreuk: ‘Mijn eer
heet trouw’. Trouw aan het Vaderland, trouw aan het Volk, trouw
aan de Overheid, trouw aan den eed. Met die mannen kan men een
toekomst bouwen, want zij weten wat gehoorzamen is, wat dienen
beteekent en wat offeren zeggen wil. 

(Het p.o.b. te Schalkhaar, door J.F. de Buck, majoor der Marechaussee, hoofd
van de afdeling opleiding bij het Politie-Opleidingsbataljon. Uit: cpf Nieuws,
orgaan van de Centrale Politie Federatie, nr. 11, 22 augustus 1942) 



7.1 politieonderwijs gecentraliseerd

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de politieopleiding in Nederland
nagenoeg niet georganiseerd. De Marechaussee en Rijksveldwacht hadden ieder een eigen
opleidingsinstituut, terwijl de politiebond ‘Sint Michaël’ een politievakschool had gesticht in
’s-Hertogenbosch. In Hilversum was nog een kleine politieschool gevestigd waar een gering
aantal studenten voor de Gemeentepolitie terecht kon. De grote steden hadden hun eigen
opleiding. De politieopleiding verdiende dus de nodige aandacht.1 Tijdens de vergadering
van procureurs-generaal van half september 1940 kregen de aanwezigen te horen dat de
opleiding van de politie centraal en in Duitse zin - militair - georganiseerd moest worden.2

Vanuit dezelfde vergadering werd anderhalve maand later de vraag gesteld of de opleidings-
school van de rijksveldwachters, die toen nog in Amsterdam gevestigd was, bij die van de
Marechaussee gevoegd zou worden en of het dan ter wille van de uniformiteit niet beter zou
zijn, die opleiding maar meteen stop te zetten. De inspecteur-generaal van de Nederlandse
politie, De Koningh, adviseerde dit voorlopig nog niet te doen. De opleiding van rijksveld-
wachters kon doorgaan totdat alles voor een centrale opleidingsschool geregeld was. Het was
wel de bedoeling dat de scholen in Amsterdam en Apeldoorn hetzelfde programma kregen.3

In Rotterdam werden voor de Duitse inval behalve opleidingscursussen, die zes tot acht
maanden duurden, ook herhalingscursussen gegeven, bedoeld voor iedereen die bij wilde
blijven in theoretische politievakken. Bovendien werden bevorderingscursussen gehouden
voor majoors en brigadiers. Verder werden voor het hele personeel vrijwillige taal- en
ontwikkelingscursussen gegeven. De gedemobiliseerde militairen die in het begin van de
bezetting bij de Rotterdamse politie waren geplaatst, kregen als laatsten een opleiding binnen
het korps. De bevorderings-, herhalings- en ontwikkelingscursussen kwamen zo goed als
geheel te vervallen. Uitzondering was de verplichte Duitse taalcursus. Vanaf begin oktober
1940 was elke politieman, beneden de rang van adjunct-inspecteur, verplicht de Duitse lessen
bij te wonen. Na acht lessen kreeg men een extra vrije dag. Voor het personeel dienstdoende
aan de rechter Maasoever, werd de cursus gegeven in een lokaal op de derde etage van het
hoofdbureau en voor degenen aan de linker Maasoever in het gymnastieklokaal van het
bureau Sandelingplein. Dat het volgen van de lessen niet vrijblijvend was ondervond agent
G.J. Hofsink. Hij kreeg vier uur strafdienst, omdat hij tijdens de lessen onvoldoende
interesse getoond had.4 Degenen die slaagden kregen één dag extra verlof.

De Februaristaking had nogmaals aangetoond dat de Nederlandse politie niet actief en
loyaal genoeg wilde optreden bij grote ordeverstoringen. ‘Rückhaltloser Einsatz für den
neuzeitlichen Aufbau des niederländischen Staates und loyale Einstellung zur Besatzungsmacht sind
Grundbedingung’, waren volgens de BdO, Schumann, de eisen waaraan kandidaten voor een
baan bij de politie zouden moeten voldoen.5
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Politie-Opleidingsbataljon Schalkhaar

Eind maart 1941 kreeg de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie van de BdO
opdracht een ‘Polizei-Lehrbataillon’ op te richten, zodat het bataljon dienst kon doen als
opleidingsinstituut voor gekazerneerde politie-eenheden, voor de nog op te richten ‘staatliche
Schutzpolizei’ en voor de ‘gesamten Nachwuchs der niederländischen Polizei’.

Rauter formuleerde de eisen waaraan nieuw politiepersoneel moest voldoen.6 In een
latere oproep tot sollicitatie stond één van die eisen vermeld, ‘volkomen bereidheid tot
medewerking aan de opbouw van de Nederlandse Staat ook onder de huidige omstandigheden,
evenals een loyale houding tegenover de bezettende macht.’ Dit gold voor manschappen en
adspirant officieren en men moest minstens vijf jaar in dienst blijven.7 Op 2 mei 1941 meldde
de BdO dat vacatures bij de Nederlandse politie alleen vervuld mochten worden door
personen die bij het Politie-Opleidingsbataljon (pob) in Schalkhaar waren opgeleid. Iemand
die vanaf dat moment nog ambitie had om bij te politie te gaan werken moest in ieder geval
loyaal zijn en kon voor het volgen van een opleiding alleen nog maar terecht in het nabij
Deventer gelegen dorpje Schalkhaar, waar net buiten de bebouwde kom de Westenberg-
kazerne lag en waarin het pob gevestigd werd. In deze kazerne zouden de Nederlandse
politiemannen in nationaalsocialistische geest en naar Duits model geschoold moeten worden.8

Volgens Rauter was het de bedoelding om alle adspiranten na hun opleiding in Gesloten
Eenheden te plaatsen. Tot ongeveer hun 27e verjaardag zouden ze bij deze eenheden blijven,
waarna ze de gelegenheid kregen om naar een politiekorps over te stappen. Langs deze weg
zou de gehele Nederlandse politie nieuw bloed toegevoegd krijgen.9

De nieuwe voorschriften waren voor een aantal jonge mannen van 18 tot 23 jaar, die nog
steeds als boden bij de Rotterdamse politie dienden een probleem, omdat Rotterdam geen
eigen politieopleiding mocht hebben. Voor de bezetting konden boden, wanneer voldaan
was aan alle lichamelijke en ontwikkelingseisen, vanaf hun 21e jaar op een cursus geplaatst
worden. Na de cursus en na gebleken geschiktheid konden ze tot agent van politie benoemd
worden. Roszbach legde dit probleem voor aan de inspecteur-generaal. Van hem kreeg Roszbach
bericht dat het bedoelde personeel, voor zover het aan de eisen voldeed, een verzoek kon
indienen bij de commandant van de IIe divisie Marechaussee in Den Haag tot plaatsing bij
het op te richten opleidingsbataljon. De verzoeken moesten zo spoedige mogelijk worden
ingediend, omdat de eerste werving aanstaande was. Enkele dagen later stuurde Roszbach
zestien sollicitaties naar de commandant in Den Haag. De verzoeken tot plaatsing in het
politieopleidingbataljon werden echter direct teruggestuurd, met de toevoeging dat ze op de
gebruikelijke wijze moesten worden ingediend. Ze moesten namelijk voorzien zijn van een
tweetal ingevulde vragenlijsten en een eigenhandig geschreven levensloop. Daarbij liet de
commandant van de Marechaussee weten dat de aanmelding voor de eerste opleiding al was
gesloten en de verzoekers voor een tweede opleiding in aanmerking konden komen. Omstreeks
maart 1942 moesten de boden een formulier ondertekenen, waarin de vraag gesteld werd of
zij van plan waren te solliciteren bij het opleidingsbataljon of bode wilden blijven. Het
merendeel solliciteerde, omdat ze immers bij de politie gekomen waren om agent te worden.10
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Begin juli 1941 arriveerden de eerste 431 rekruten in Schalkhaar.11 Ondertussen ging het
werven van nieuw personeel door. Begin augustus 1941 maakten de wervingscommissies, die
gevestigd waren in Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Arnhem en Den Bosch de
resultaten bekend van de keuringen voor het pob. Van de 4122 sollicitanten verschenen er
309 niet of wilden op het laatste moment niet gekeurd worden, waardoor 3813 sollicitanten
overbleven. Uiteindelijk werden slechts 671 kandidaten goedgekeurd. Vanwege de kans op
uitzending naar Duitsland voor de arbeidsinzet bleef de groep, die voor een opleiding in
Schalkhaar in aanmerking wilde komen, groeien.12

De eerste groep in Schalkaar opgeleide agenten arriveerde op 4 maart 1942 in Amsterdam
en ging daar dienst doen in de zogenaamde Gesloten Eenheden, beter bekend als het
Politiebataljon Amsterdam (pba).13 Amsterdam had al vanaf mei 1941 de beschikking over
een gekazerneerde eenheid. Deze eenheid, die in opdracht van de BdO was samengesteld,
bestond hoofdzakelijk uit voormalige beroepsmilitairen. Omdat de bezettingautoriteiten
voor het ophalen en deporteren van de Amsterdamse joden betrouwbaar politiepersoneel
nodig had, was de oude eenheid op de ochtend van 4 maart naar Schalkhaar vertrokken.
Onderweg zouden de beide treinen elkaar zelfs gekruist zijn.14 Dat het nieuwe pba, in
tegenstelling tot de oude eenheid, uit voor de bezetter betrouwbare manschappen bestond,
blijkt uit de personeelskaarten, want op nagenoeg elke kaart staat vermeld dat de betrokkene
lid was van het Rechtsfront, nsb en/of ss.15 De verschillen waren direct bij aankomst te zien
en te horen. Onder begeleiding van de muziekkapel marcheerden de nieuwe gehelmde en
gelaarsde politiesoldaten zingend door de stad op weg naar hun onderkomen.16 Menig
Amsterdammer zal hen hierdoor geassocieerd hebben met de Duitse politiebataljons. Al snel
zou duidelijk worden dat niet alleen de uiterlijke vertoning aan de wensen van de
bezettingsautoriteiten voldeed, want vanwege het brute optreden bij de jodenrazzia’s werden
de leden van het pba aangeduid als brave moffenknechten en handlangers van de Duitse
politie.17 Volgens Rauter hadden de nieuwe gesloten eenheden van de Nederlandse politie bij
het ophalen van de joden uitstekend werk verricht. Zij arresteerden dag en nacht honderden
joden. Het enige probleem hierbij was, dat enkele politieagenten zich hier en daar vergrepen
aan joodse goederen.18

Vooral door het optreden van het pba werden op den duur alle in Schalkhaar opgeleide
agenten beschouwd als brute collaborateurs. In ’t Veld vroeg zich al af of deze conclusie
terecht was.19 Een wetenschappelijke studie20 waarin getracht werd het negatieve imago van
de ‘Schalkhaarders’ enigszins op te poetsen, werd nogal bekritiseerd en soms vakkundig
onderuit gehaald.21

De groep Schalkhaarders die op 4 maart 1942 in Amsterdam aankwamen konden over het
algemeen zonder twijfel als brute collaborateurs, brave moffenknechten en handlangers van
de Duitse politie beschouwd worden. Voor latere groepen gold dit op den duur niet meer,
want onder degenen die in Schalkhaar werden opgeleid bevonden zich steeds minder
nationaalsocialisten.22

In tegenstelling tot Den Haag, waar op 13 oktober 1942 eveneens een Politiecompagnie
geplaatst werd,23 zou Rotterdam pas in februari 1944 de beschikking krijgen over een

295



Politiecompagnie. De hoofdcommissaris van Rotterdam kreeg van Broersen wel het verzoek
om met ingang van 23 maart 1942 drie inspecteurs aan te wijzen die geschikt waren om als
leidinggevende bij het pob in Schalkhaar gedetacheerd te worden. In verband met uit-
breiding van de capaciteit zouden zeshonderd politieadspiranten gedurende vijf á zes maan-
den worden opgeleid en hiervoor waren zeven officieren beneden de rang van kapitein
nodig. De Marechaussee zou twee officieren leveren. Het was tevens de bedoeling dat van
deze lichting een deel als Gesloten Eenheid omstreeks september in Rotterdam gestationeerd
zou worden. Naar aanleiding van het verzoek berichtte de commandeur van de Ordepolitie,
Moerman, dat enige geschikte agenten in Schalkhaar gedetacheerd konden worden om met
deze eenheid als kader naar Rotterdam terug te keren. Gegadigden moesten militair zijn
geweest en konden zich schriftelijk bij hem melden. Het bericht werd enkele dagen later
ingetrokken.24 Of de drie officieren naar Schalkhaar gezonden zijn is niet bekend. Half mei
werd wel een adjunct-inspecteur uit Rotterdam, die aldaar belast was met de leiding van de
afdeling Ontwikkeling en Bibliotheek, toegevoegd aan het hoofd opleiding van het pob.25

Ondertussen was begin oktober 1942 in Schalkhaar de zogenaamde Germaanse groet
ingevoerd en iedere leerling moest de eed afleggen, waarin onder andere was opgenomen:
‘zal verordeningen van de Rijkscommissaris en Duitse organen nakomen en zal mij ont-
houden van elke handeling, gericht tegen het Duitse Rijk of Duitse Weermacht.’26

Veel agenten beweerden achteraf dat zij tijdens de bezetting niet wisten wat er in Schalk-
haar gebeurde. Voor de trouwe bioscoopbezoekers ging deze bewering niet op, want Boelstra
maakte namelijk in een nota bekend dat in de week van 30 juni 1942 in het voorprogramma
van de voorstellingen in de bioscopen Capitol, Harmonie, Luxor en Victoria een filmpje
vertoond werd over het pob. Dit filmpje gaf volgens Boelstra een aardig beeld van hetgeen de
rekruten in Schalkhaar leerden en presteerden.27 Hoewel de voorprogramma’s vaak gebruikt
werden voor propagandadoeleinden en daarom meestal niet bewust bekeken werden, had
men kunnen weten wat er zich in Schalkhaar afspeelde.

De eerder genoemde boden waren de eerste adspirant-agenten die vanuit Rotterdam naar
Schalkhaar vertrokken. De opleiding startte daar half november 1942. Zij behoorden tot de
derde grote leergang. Het merendeel kwam na de opleiding bij de politiebataljons Amster-
dam, Den Haag of Eindhoven terecht. Een klein aantal werd in de loop van 1944 bij de 1e

Politiecompagnie Rotterdam geplaatst. Precies één maand voordat de boden aan hun
opleiding in Schalkhaar begonnen, waren dertig aan het pob afgestudeerde politieagenten,
overeenkomstig de wens van de BdO, in Rotterdam geplaatst. Deze groep was bestemd voor
de gewone politiedienst en werd verdeeld over de bureaus Oostervantstraat, Boezemsingel en
Sandelingplein.28 Slechts twee van hen waren in Rotterdam geboren. Van de rest lag de
geboortegrond over het gehele land verspreid. Hoewel deze groep in Schalkhaar hun
opleiding had gehad, kregen ze in Rotterdam vervolgonderwijs. Inspecteur A.M. Dales van
de afdeling Opleiding schreef in maart 1943 een rapport over deze groep Schalkhaarders,
waaruit bleek dat hun lichamelijke conditie slecht was, waarvoor diverse oorzaken werden
aangevoerd. De lichamelijke opvoeding was dan ook zeer intensief ter hand genomen, met
merkbare gunstige resultaten. Klachten over vermoeidheid, spierpijnen en andere
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ongemakken waren spoedig verdwenen en de animo en waardering voor sport was toe-
genomen. In de veronderstelling dat deze mannen in Schalkhaar de nodige kennis zouden
hebben opgedaan en dat met een aanvullende opleiding zou kunnen worden volstaan, werd
aanvankelijk getracht deze aanvullende opleiding te combineren met praktische dienst. Hun
kennis bleek evenwel onrustbarend gering, zodat op 2 januari 1943 een volledige cursus werd
opgezet, waaraan diverse leerkrachten meewerkten. Hoezeer ook door ieder van hen
getracht was de stof zakelijk te houden, ontdaan van alle geleerdheid, waren de resultaten
over het geheel genomen niet bijster bevredigend te noemen. Er waren zeer goedwillende
krachten, die serieus geprobeerd hadden zich aan de Rotterdamse toestanden aan te passen;
er waren er ook die zich niet hadden gebeterd. Dales wist heel zeker dat wanneer deze man-
nen naar de maatstaf, welke vroeger voor jonge agenten werd aangelegd, waren gemeten, 
een groot percentage niet zou zijn toegelaten, hetzij wegens hun lichamelijke ongeschiktheid,
hetzij wegens antecedenten of om de eenvoudige reden dat hun onbekwaamheid bij het
toelatingsexamen zou zijn gebleken.29

Nadat deze groep examen had afgelegd bleek, dat vier van hen op grond van gebrekkige
theoretische kennis en hun geestelijke eigenschappen, niet geschikt waren voor een baan bij
de politie en werden ontslagen. Tijdens de bezetting zouden nog negen agenten van deze
groep, onder andere wegens overplaatsing naar een ander korps of onderduiken, al dan niet
eervol ontslagen worden.30

Dat de in Schalkhaar opgeleide politiemannen weinig vakkennis hadden opgedaan is
niet verwonderlijk, aangezien militaire vorming belangrijker gevonden werd. Schalkhaar
moest immers politiesoldaten afleveren.31

Hoewel de komst van een politiebataljon naar Rotterdam op zich liet wachten, zodat 
het personeelstekort niet direct kon worden opgelost, werden op 15 maart 1943 twintig
Rotterdamse agenten naar Schalkhaar gestuurd voor het volgen van een cursus voor groeps-
commandant.32 De agenten kwamen na enige tijd zonder manschappen terug naar
Rotterdam, waardoor de sterkte van het korps nog steeds niet was aangevuld. Daarom kreeg
het Rotterdamse korps, ondanks het feit dat de gehele politieopleiding naar Schalkhaar ver-
plaatst was, toestemming om zelf een aantal hulpagenten tot agent op te leiden. Hulpagent
J.F.D. Sieber behoorde tot deze groep. Hij was in 1942 aangesteld en deed dienst aan het
bureau Hoflaan. Inspecteur Vasbinder had zich al een keer afgevraagd waarom zulke jonge
mannen niet solliciteerden naar een volwaardige baan bij de politie. Sieber had hierop
geantwoord dat zij dan naar Schalkhaar moesten en dat zij daar niets voor voelden. Vasbinder
zei dat het niet zeker was dat men voor een opleiding naar Schalkhaar moest. Deze opmerking
had Sieber aan het twijfelen gebracht en hij schreef een sollicitatiebrief. Hij werd opgeroepen
voor een medische keuring in Utrecht, die hij zonder problemen doorkwam. Daarna moest
hij voor een commissie van zes man verschijnen, waaronder twee leden van de Orpo. Een van
die commissieleden vroeg hem of hij een meerdere op straat zou groeten, door zijn arm om-
hoog te steken. Sieber antwoordde dat hij alleen de militaire groet zou brengen. Drie weken
later kreeg hij van Vasbinder bericht dat hij niet ‘arisch’ genoeg was en dat hij daarom was
afgewezen. Zijn collega P. Grootenboer, waarmee hij naar Utrecht was geweest, werd wel
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goedgekeurd, want die was blond en had blauwe ogen, waardoor hij wel in het plaatje paste.
Grootenboer ging echter ook niet. Na enkele maanden kreeg Sieber via Vasbinder de
mededeling dat hij samen met een aantal andere hulpagenten bij de politie kon komen en
dat ze dan in Rotterdam een opleiding kregen van drie maanden. Na het volgen van de
spoedcursus kreeg de groep van ongeveer twintig man een bevestiging dat die cursus met
goed gevolg was doorlopen. Hierna volgde een aanstelling bij de Speciale Diensten aan het
hoofdbureau, in de rang van wachtmeester.33

Gedurende de gehele bezetting bestond er behoefte aan nieuw personeel. Dit onderwerp
stond ook op de agenda tijdens een vergadering van de commandeurs der Ordepolitie op 7
juli 1942. Uit het rapport, dat naar aanleiding van deze vergadering was opgemaakt, bleek dat
de Rotterdamse Ordepolitie tweehonderdtachtig man tekort kwam. Het gevolg was, dat het
personeel overbelast werd met allerlei taken en daardoor niet toekwam aan de reguliere
opdrachten van bewaking of surveillance. Weliswaar werden in september twee politie-
compagnieën uit Schalkhaar verwacht, maar deze waren niet bedoeld om in de straatdienst
te worden ingeschakeld en misten trouwens de vereiste opleiding. Volgens Boelstra was een
eigen opleiding voorlopig de oplossing. De betrokkenen zouden na strenge selectie op
arbeidscontract kunnen worden aangenomen, met de mogelijkheid om de meest geschikten
op den duur in vaste dienst te nemen. Deze opgeleide agenten zouden dan kunnen worden
ingezet voor eenvoudige diensten, zoals het bewaken van gebouwen, emplacementen of
kolentreinen. Hierdoor werd de kern van de Ordepolitie ontlast en konden diensten vervuld
worden, waaraan men op dat moment niet toekwam. In het resumé wordt vermeld dat er
onverwijld aanvulling moest komen, waarbij in de eerste plaats behoefte bestond aan
politieagenten en niet aan politiesoldaten. Broersen, waaraan het rapport gezonden was,
antwoordde dat hij deze kwestie met de bevoegde Duitse autoriteiten besproken had. Daaruit
was naar voren gekomen dat de bezetter in het kader van de politiereorganisatie bezwaren
had tegen de Rotterdamse opleiding. Na beëindiging van de cursus in Schalkhaar kon
Rotterdam rekenen op een gesloten eenheid, die bij eventuele ordeverstoringen zou kunnen
worden ingezet. Daarboven kon men binnen zeer afzienbare tijd de beschikking krijgen over
een aantal opgeleide mannen van de vhp. Maatregelen tot uitbreiding van de capaciteit van
het Politieopleidingbataljon in Schalkhaar waren in voorbereiding, om snel in het tekort aan
politiepersoneel te voorzien.34

Op last van de directeur-generaal van Politie moest het gezamenlijk personeel van de
Rotterdamse en Haagse stafmuziekkorpsen van 14 mei 1943 tot 12 juni 1943 gedetacheerd
worden bij het pob voor het volgen van een cursus. Boelstra gaf aan dat het Rotterdamse
stafmuziekkorps op de zondagen 16 en 23 mei 1943 voor de radio in Hilversum moest spelen.
Hij wilde dit graag laten doorgaan.35

Nadat het stafmuziekkorps van de detachering bij het pob in Rotterdam was teruggekeerd,
schreef Boelstra aan de directeur-generaal dat hem ter ore was gekomen dat het muziekkorps
in Schalkhaar een zeer goed figuur had geslagen. Vooral de opperwachtmeester-tamboermaître
en zijn tamboers en pijpers hadden de bewondering van de kapelmeesters van de Haagse en
Amsterdamse muziekkorpsen opgewekt.
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Deze tamboers en pijpers waren nog steeds als arbeidscontractant-hulpagent in dienst en
werden als zodanig bezoldigd. In Schalkhaar had men gepoogd, onder aanbieding van een
vaste aanstelling in de rang van (opper) wachtmeester, de tamboers en pijpers te bewegen
naar een ander politiemuziekkorps over te gaan. Boelstra vroeg hierop of de dertien man
bevorderd mochten worden tot wachtmeester. Hieraan werd per 1 juli 1943 voldaan.36

Vanwege toename van het aantal bewakingsobjecten bleef Boelstra verzoeken om
personeel uit Schalkhaar. Half juni 1943 zond hij een telexbericht naar de directeur-generaal
met het verzoek om zestig politiemannen uit Schalkhaar, omdat hij niet in staat was de
bewaking van arbeidsbureaus zelf te verzorgen. Twee weken later kreeg hij bericht dat in
verband met de vele aanvragen slechts elf man uit Schalkhaar ter beschikking gesteld konden
worden. De directeur-generaal had daarom de BdO verzocht personeel vrij te maken van
eenheden die bij het grenswachtregiment ‘Cluever’ waren ingedeeld. Dit verzoek werd
afgewezen, onder mededeling dat er ruggespraak was gehouden met Scholz, die van mening
was dat Rotterdam in staat geacht moest worden het probleem zelf op te lossen. Voorts werd
in het antwoord gewezen op de taak van de plaatselijke leiding, die door een doelmatige
indeling van de dienst, de veiligheid van de bureaus voor arbeidsbemiddeling moest
garanderen.37

Met ingang van 1 september 1943 werd Wonink op last van de directeur-generaal voor
drie maanden bij pob Schalkhaar gedetacheerd, om daar als hospitant aan de militaire
opleiding deel te nemen en als politievakleraar onderwijs te geven. Hierna zou hij drie
maanden tewerkgesteld worden bij de Politie-Officiersschool (pos) in Apeldoorn. Eén maand
later kreeg Boelstra wederom bericht om iemand in Schalkhaar te detacheren. Het ging nu
om een militaire scholingscursus voor jongere officieren, die twee maanden zou gaan duren.
Inspecteur K. Arbeider werd voor deze cursus aangewezen.38 Op dinsdag 28 september 1943

kreeg Arbeider via inspecteur J.J. de Jonge bericht dat hij door het commando Ordepolitie
was aangewezen voor een tweemaandelijkse detachering bij het pob in Schalkhaar. Hij moest
zich op 1 oktober per eerste gelegenheid daarheen begeven. Deze mededeling trof Arbeider
zeer, zodat hij nog diezelfde dag contact opnam met het commando. De plaatsvervangend
commandeur, Kwast, bevestigde de aan De Jonge verstrekte opdracht en zei, in antwoord op
Arbeiders verweer, dat er aan de beslissing niets te veranderen viel en dat hij zich op 1 oktober
in Schalkhaar moest melden. Na eerst met zijn vrouw en ook met enkele collega’s de kwestie
van al of niet gaan uitvoerig te hebben besproken, had Arbeider zich, zeer tegen zijn zin, naar
Schalkhaar begeven. Bij aankomst bleek dat er met hem nog een zestal collega’s voor dezelfde
detachering aangekomen waren. Geen van hen was lid van de nsb of sympathiserend met deze
beweging, zodat spoedig tussen hen een nauw contact en een grote solidariteit ontstond.
Gedurende de detachering sliep Arbeider, evenals de anderen, in een pension in Deventer.
Overdag (van plm. 07.30 tot 17.00 uur) bevonden zij zich in de kazerne, na 17.00 uur waren
zij vrij en vertrokken dan met de meeste spoed naar het pension. Het lesrooster had
gedurende de beide maanden bestaan uit: ‘s morgens theorie over exercitie, wapenleer en
sport en ‘s middags het bijwonen van exercities. De theorie werd in de officierskantine
gegeven door een instructeur (officier), die na enige lessen eenmaal getracht had deze door
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de groep in de praktijk te laten brengen, hetgeen een fiasco werd.39 Na de uitzending van
Arbeider hebben de bezettingsautoriteiten en het DGvP geen pogingen meer gedaan om
inspecteurs uit Rotterdam naar Schalkhaar te sturen en in Duitse geest op te voeden.40

Een grote groep jonge mannen beschouwde Schalkhaar als de enige mogelijkheid om
niet voor de arbeidsinzet naar Duitsland te worden gezonden. G. van den Biesheuvel werkte
vanaf zijn kinderjaren als distillateurknecht bij de firma Henkes aan de Voorhaven in
Rotterdam. In de loop van de bezetting kwamen telkens Duitse ambtenaren de loonstaten
van de fabriek bekijken en werd hij steeds aangewezen voor de arbeidsinzet in Duitsland,
omdat hij tot de jongsten behoorde. Herhaaldelijk kreeg hij naar aanleiding van dat bezoek
een oproep van het Gewestelijk Arbeidsbureau om zich te melden voor Duitsland, maar hij
deed dit nooit. Tenslotte kreeg Van den Biesheuvel een zogenaamde laatste waarschuwing,
waaruit bleek, dat wanneer hij niet verscheen, hij zou worden opgehaald. Juist op dat
moment vond het bombardement van 31 maart 1943 plaats, waarbij zijn hele woning
verwoest werd. Dit was voor hem een motief om uitstel voor Duitsland aan te vragen,
hetgeen hem voor een maand verleend werd. Ten einde raad solliciteerde Van den Biesheuvel
voor een betrekking bij de politie en wist dat hij dan naar Schalkhaar moest. Op 12 april 1944

kwam hij in Schalkhaar aan en was daar nog op Dolle Dinsdag. Alle adspiranten werden
voor de keus gesteld om te worden afgevoerd voor arbeidsinzet naar Duitsland of dienst
nemen bij de Orpo, waarbij bevordering in het vooruitzicht werd gesteld. De commandant,
die wel nsb’er was, maar toch met hen te doen had, schreef alle politiekorpsen aan om te
trachten de adspiranten nog bij de Nederlandse politie onder te brengen, maar dit lukte niet
meer. De adspiranten werden in een barak opgesloten en bleven achter het prikkeldraad
gevangen, onder bewaking van leden van de Arbeitskontrolldienst (akd), die inmiddels in het
Duitse groene uniform gestoken waren. Deze lieden hadden consigne om bij ontvluchting te
schieten. Ondanks het gevaar had Van den Biesheuvel samen met enkele collega’s kans
gezien om tijdens een luchtgevecht boven het kamp te ontvluchten. Van den Biesheuvel
begaf zich onmiddellijk naar Rotterdam en meldde zich daar bij de politie. Op 1 oktober 1944

werd hij aangesteld als wachtmeester en tewerkgesteld aan het bureau Oostervantstraat. Na
enkele dagen volgde overplaatsing naar het Bureau Rochussenstraat. Daar diende hij totdat
hij bij de grote razzia van november 1944 werd opgepakt en alsnog naar Duitsland werd
afgevoerd.41

In het najaar van 1942 kwam het verbod om verder op te leiden voor de politiediploma’s.
Voor inspecteur Hazewinkel had deze maatregel consequenties, want hij was in september
1941 begonnen met de opleiding van een viertal jongelui voor het examen tot verkrijging van
het diploma van kandidaat-inspecteur van politie. Hazewinkel had in Den Haag in het
bureau van Broersen gesproken met de chef van de afdeling onderwijs, die hem mededeelde
dat nog geen definitieve beslissing was genomen en hem de raad gaf zijn opleiding gewoon
voort te zetten. In januari 1943 hadden zijn leerlingen Broersen geschreven en gevraagd tot
een examen te worden toegelaten. Omdat een verdere opleiding, indien geen examen werd
gehouden, weinig praktisch nut had, wilde men graag weten of en zo ja, wanneer een
examen werd gehouden. De directeur-generaal antwoordde dat er geen examens voor het
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inspecteursdiploma meer werden afgenomen en hun opleiding daarom zinloos was.42

Adspirant Officieren konden alleen nog maar terecht bij de pos in Apeldoorn, die evenals de
school in Schalkhaar op Duitse leest geschoeid was.

Politie-Officiersschool

Voor de bezetting kon het inspecteursdiploma alleen door zelfstudie via een examen bij
enkele politiebonden verkregen worden. Tijdens de vergadering van procureurs-generaal op
18 oktober 1940 was Mr. J.G.C.H. Dubois (Den Bosch) van mening dat dit soort opleidingen
moest verdwijnen en daarvoor in de plaats een gecentraliseerde en geüniformeerde opleiding
moest komen, waar men een erkend rijkspolitiediploma kon krijgen. Op de vraag hoe dit bij
de Marechaussee geregeld was, antwoordde De Koningh dat, wanneer iemand zich bij de
opleiding aan het depot en bij het eskadron bijzonder onderscheiden had, hij dan voor een
hogere rang naar de school in Apeldoorn ging, voor het volgen van een kaderopleiding. Aan
de school in Apeldoorn werd dan voor die kaderopleiding een klas gevormd.43 Met ingang
van 6 januari 1941 werd als afzonderlijk onderdeel van het depot Marechaussee aan de
Zwolseweg in Apeldoorn de School voor Opleiding tot Officier der Marechaussee (soom)
opgericht. Vanaf 31 juli 1942 werd in dezelfde kazerne de Politie-Officiersschool (pos)

gevestigd. Nadat in januari 1943 het ‘Centraal Israëlitisch
krankzinnigengesticht’ in het Apeldoornse Bos op zeer
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hardhandige wijze ontruimd was en patiënten en personeel waren weggevoerd, betrok de
pos de gebouwen van het Paedagogium Achisomog.44 Ook nu moesten uit verschillende
korpsen politiemensen naar Apeldoorn gezonden worden om opgeleid te worden tot
politieofficier. Vanuit Rotterdam werden op 25 januari 1943 twintig politiemannen in
Apeldoorn gedetacheerd.45 A. van Ballegooijen, werkzaam als brigadier bij de Mobiele
Brigade, was een van hen. 

In januari 1943 werd hij door zijn chef, inspecteur Ardon, gevraagd of hij in aanmerking
wenste te komen voor bevordering tot onderluitenant. Ardon deelde daarbij mee dat er een
cursus van drie maanden in Apeldoorn aan vooraf zou gaan. Het eerste antwoord van Van
Ballegooijen luidde: ‘ik denk er niet over, want dat is niets voor mij.’ Ardon zei daarop: 
‘Je moet niet direct afwijzen; wij zullen er morgen wel eens met z’n allen over praten.’ 
De volgende dag vond er een gesprek plaats tussen Ardon en de brigadiers van de Mobiele
Brigade J. Kempink, Lamers, N. van den Berg, Visser en Van Ballegooijen, waarbij de vraag
naar voren kwam of er politiek aan te pas zou komen en of ze met de hand omhoog moesten
staan. Ardon informeerde daaromtrent in het bijzijn van de brigadiers telefonisch bij
Moerman en kreeg toen het antwoord dat er helemaal geen politiek aan te pas zou komen.
Ardon vroeg hierna nog of de groep lichamelijke of huiselijke bezwaren tegen eventuele
uitzending had. Alleen Visser zei dat hij wegens ziekte van zijn vrouw niet van huis kon.
Nadat Ardon gezegd had dat een weigering het gevolg zou hebben, dat de groep zich bij
voorbaat tot minderwaardig verklaarde en dan verder overal buiten kwam te staan, stemde
iedere brigadier de volgende dag schriftelijk toe. Zij deden dit, omdat zij Ardon volledig
vertrouwden. Op zaterdag 23 januari werd Van Ballegooijen met negentien collega’s bij
Moerman ontboden. Hij deelde hen mede dat zij de maandag daarop zouden worden
uitgezonden naar de cursus in Apeldoorn. Hij zei dat hen geen prettige tijd te wachten stond,
maar hij kon echter niet precies zeggen wat er in Apeldoorn te koop was, doch hij zei o.a.:
‘Zetten jullie je bezwaren maar opzij, ik ken jullie voldoende om te weten, dat ik vertrouwde
mensen er heen stuur, die ze daar niet kunnen veranderen. Het is een korpsbelang, dat je
gaat, want anders krijg ik die kerels toch en dan weet ik niet meer waar ik aan toe ben.’ 
Na een paar dagen moest in Apeldoorn begonnen worden met het geven van de Germaanse
groet. Van Ballegooijen kon dit niet verkroppen, maar vanwege de vrees om naar een
concentratiekamp te worden gestuurd, had hij niet de moed om te weigeren. Tenslotte begon
hij er lichamelijk zodanig onder te lijden dat men hem daarvoor naar huis moest sturen.46

Volgens Van den Berg had Moerman nog verteld, dat wanneer de twintig onderluitenants
niet uit het eigen korps getrokken konden worden, er dan ongetwijfeld buitenstaanders, die
nsb of sympathiserend waren, in het korps geplaatst zouden worden. Hieruit begreep Van den
Berg dat dit een lastgeving van Duitse zijde was. Moerman had er nog aan toegevoegd dat hij
juist deze groep had uitgekozen, omdat hij er van overtuigd was dat de vorming in Apeldoorn
op hun vaderlandse gevoelens geen invloed zou hebben. Van den Berg beschouwde zijn vertrek
naar Apeldoorn in het belang van de Rotterdamse politie en als een middel om op deze wijze
op de hoogte te komen van de door de bezettende macht toegepaste methoden, waarbij hij
wetenschap zou kunnen opdoen in het belang van zijn illegaal werk. Hij beschouwde zich als
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vooruitgeschoven luisterpost van Moerman, die hij steeds, zowel mondeling als schriftelijk, op
de hoogte stelde op welke wijze de cursus gegeven werd.47 Nadat de opleiding was afgelopen,
werd de volledige groep op 1 mei 1943 bevorderd tot onderluitenant.48

Terwijl de eerste groep nog maar net in Apeldoorn met de opleiding begonnen was
volgde een nieuwe oproep. Broersen wilde nu twee namen van Rotterdamse politiemensen,
die reeds in de officiersrang werkzaam waren. Zij moesten naar de pos voor het volgen van
een twee-maandelijkse cursus. Boelstra wees J.J. Doornbosch en C.D.B. van Leeuwen aan.
Beiden waren inspecteur tweede klas.49 Van Leeuwen legde na de bevrijding een uitgebreide
verklaring af.50 (zie bijlage 5)

Tijdens de septemberdagen van 1944 werd de pos gesloten. Eind februari 1945 was de
wederoprichting van de pos in voorbereiding. Zij die in september 1944 de opleiding volgden,
zouden weer kunnen deelnemen. Of de school ook weer daadwerkelijk in gebruik genomen
is, is niet bekend.51

De gecentraliseerde en vernieuwde politieopleiding was bedoeld om het Nederlandse
politieapparaat langzaam om te vormen naar het Duitse model. Dit was niet het enige middel,
want in een vroeg stadium had de bezetter via propaganda en bijeenkomsten eveneens
geprobeerd de politie te interesseren voor de Nieuwe Orde.

7.2 verplichte vormingsbijeenkomsten en propaganda

De bezetter was zeer gecharmeerd van massavertoningen en redevoeringen, waarbij het
Derde Rijk zichzelf door middel van veel machtsvertoon aanprees. In Duitsland was hiervoor
zelfs een ministerie van propaganda opgericht. Dit ministerie stond onder leiding van
Goebbels. In ons land werd eveneens getracht het volk en de politie op allerlei manieren te
winnen voor de Nieuwe Orde. BdO Schumann had het plan opgevat om door een reeks van
lezingen de verstandhouding tussen de Duitse en Nederlandse politie en de onderlinge
kameraadschap te bevorderen. In verband hiermee hield Schönfelder van de Orpo op 18 april
1941 in het gebouw Odeon aan de Gouvernestraat tweemaal een voordracht, getiteld ‘De
politie en haar taak’. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door officieren van de Duitse en
Nederlandse politie, enkele burgemeesters uit omliggende gemeenten, personeel van de
Rotterdamse politie, door in de omgeving van Rotterdam gestationeerde Marechaussee,
veldwachters en Duitse politieambtenaren.

Volgens Schönfelder was zijn voordracht niet bedoeld om de toehoorders met zijn woorden
lastig te vallen of om bijval te oogsten, noch om frases en afgezaagde leuzen te herhalen,
politieke onderwerpen te behandelen of zijn gedachten op te dringen. De voordracht werd in
de Duitse taal uitgesproken. Voor hen die hem niet geheel hadden kunnen volgen, werd de
voordracht achteraf in gedrukte vorm en in het Nederlands vertaald verspreid. Schönfelder
gaf hierna nog een uiteenzetting over de organisatie van de politie in Duitsland. Na afloop
dankte Roszbach de spreker. Hij wekte de aanwezigen op, zich te richten naar het voorbeeld
van de Führer, het Duitse volk en de Duitse politie, opdat ieder zich bewust zou worden van
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de taak, die hij tegenover de gemeenschap zou hebben te vervullen in de Groot-Germaansche-
Levensruimte, welke zich opnieuw ontwikkelde.52 Een goed toehoorder of een aandachtige
lezer had uit de rede duidelijk kunnen opmaken wat de bezetter met ons land en de politie
van plan was. 

Redevoeringen werden afgewisseld met filmvoorstellingen. Op 13 januari 1942 vond in
Odeon een filmvoorstelling plaats voor het politiepersoneel van het gehele gewest. De film
ging over het werk van de Duitse politie in Nederland. Er vonden drie van dergelijke
voorstellingen plaats.53

Politiepersoneel, dienstdoende en wonende aan de rechter Maasoever, werd op 9 en 10

september 1942 verplicht in het Capitoltheater aan de Nieuwe Binnenweg een film over de
mislukte Britse invasie bij Dieppe (Frankrijk) te gaan bekijken. Het personeel van de linker
Maasoever kon hiervoor terecht op 11 en 12 september 1942 in het Colosseumtheater aan de
Beijerlandselaan. De film duurde vijftien minuten en ieder lid van het politiekorps was
verplicht deze film te zien.54

Op 23 februari 1943 vond wederom in Odeon een filmvoorstelling plaats, die maar liefst
twee uur duurde. Een lid van de Groep 10 was bij de voorstelling aanwezig en maakte nog
dezelfde dag een verslag op. Hij eindigde dit verslag met de opmerking dat hij zich als nationaal-
socialist schaamde tot een korps te behoren waarin zo weinig fatsoen, zelfbeheersing en
discipline aanwezig was. Eerst werd een film gedraaid, waarin onder andere de Grüne Polizei de
paradepas liep. Dit vonden verscheidene aanwezigen blijkbaar zeer komisch, want er werd
hartelijk om gelachen. Vervolgens werd getoond hoe de Duitse politie arme kinderen een
warme maaltijd aanbood. De commentator deelde mee, dat de politiemannen reeds weken
tevoren vrijwillig bonnen hadden gespaard om dit mogelijk te maken. Na deze mededeling
schudde de zaal van het lachen en werd onder andere de opmerking gemaakt: ‘Ja, dat geloven
wij direct.’ Daarna wist de commentator te vertellen dat de Duitse politie niet als vijand in
Holland was gekomen, maar als vriend en helper. Hierop brak, volgens rapporteur, een hoon-
gelach los, vergezeld van de nodige opmerkingen.55

Dergelijke rapporten konden negatief uitpakken. Dit ondervond agent H.H. Kunst
begin februari 1943. Hij was toen verplicht aanwezig bij een voorstelling in het Luxor-theater
aan de Kruiskade. Bij aanvang verscheen Boelstra op het podium en verzocht de aanwezigen,
na de Germaanse groet te hebben gebracht, van hun zitplaatsen op te staan en een minuut
stilte in acht te nemen voor de helden van Stalingrad. Kunst verklaarde na de bevrijdng dat
hij hieraan om principiële redenen niet voldaan had. De volgende dag moest hij zich melden
bij Groep 10, waar hij te horen kreeg dat van zijn gedragingen door een rechercheur van deze
dienst rapport was opgemaakt. Na verloop van enige weken moest hij bij Boelstra komen.
Van hem kreeg Kunst te horen dat hij gestraft zou worden. Enige dagen later kreeg hij
schriftelijk bericht dat hij gestraft was met inhouding van zes vrije dagen vanwege; ‘blijkbaar
opzettelijk niet voldaan aan een bevel van zijn hoofdcommissaris van politie, zij het onder
bijzondere omstandigheden en zich leugenachtig verantwoord.’ Kunst had namelijk verklaard
dat hij het verzoek van Boelstra niet verstaan had en evenmin had begrepen waarom
nagenoeg iedereen in zijn omgeving ging staan.56
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In maart 1944 werden in Odeon nogmaals een aantal vormingsbijeenkomsten gehouden.
In drie dagen werden 2200 leden van de politie, Marechaussee en brandweer ‘gevormd’.
Vooraf werden de groepen getrakteerd op een drie kwartier durend concert, dat verzorgd
werd door het muziekkorps van de politie. Volgens de rapporten waren er geen
wanordelijkheden waargenomen.57

Ingevolge de bevelen van de BdO dienden, zo mogelijk dagelijks gedurende ongeveer tien
minuten, met de politieambtenaren korte besprekingen te worden gehouden over de belang-
rijkste gebeurtenissen op verschillend gebied, zoals deze reeds door middel van de pers en de
radio bekend waren gemaakt. Vooral de artikelen uit het Nationale Dagblad en het Algemeen
Handelsblad genoten de voorkeur. De bedoeling van deze besprekingen was om bij het
personeel belangstelling te wekken voor het wereldgebeuren en de algemene kennis te
verruimen. Zo konden actuele onderwerpen van politieke, militair strategische, economische,
culturele of sociale aard worden aangeroerd. Het lag in het voornemen van de Befehlshaber de
voor de besprekingen meest geschikte punten wekelijks centraal uit te geven. De besprekingen
moesten, behalve op zondag, iedere dag plaatsvinden. Onderwerpen zoals ‘Duitse troepen in
een vruchtbaar gebied’, ‘Europese grooteconomische ruimte’, ‘een tweede front’, ‘nationale
ordening’ en ‘Kaukasusgebied herbergt grote rijkdommen’ kwamen hierbij aan de orde.58

Elke week hielden de inspecteurs dergelijke lezingen en het betrof dus meestal propaganda.
Ook Hitler’s toespraken werden voorgelezen. Iedere afdeling gaf aan de commandeur van de
Ordepolitie op hoeveel personeelsleden de lezingen hadden bijgewoond en de ervaringen die
daarbij waren opgedaan. Volgens het rapport van de hoofdcommissaris was het tijdstip
waarop elke dag de lezingen gehouden werden voor de meeste afdelingen omstreeks 14.00

uur. De uitvoering van de dagelijkse dienst werd door deze lezingen niet gehinderd. Volgens
de docenten was de interesse waarmee het personeel de lezingen volgde over het algemeen
bevredigend. Hoewel dit individueel verschillend was, toonde men de meeste belangstelling
voor de onderwerpen van meer algemene aard, zoals die welke over aardrijkskundige- of
geschiedkundige zaken handelden. De algemene indruk was wel, dat de onderwerpen
betreffende volk, staat en rijk wegens de betrekkelijk moeilijke stof voor een dergelijke korte
uiteenzetting zich minder goed leenden. Omdat de tijd een andere behandeling moeilijk
toeliet, lazen de docenten de onderwerpen grotendeels uit de krant voor, zodat de vraag of
het onderwerp aansloeg veelal afhing van de wijze waarop de schrijver van het artikel zijn
onderwerp had behandeld. Uit propagandistisch oogpunt was het volgens de hoofd-
commissaris aanbevelenswaardig de onderwerpen eenvoudig te houden. Tot deze conclusie
kwam men vooral wanneer men zijn oor te luisteren legde bij de toehoorders. Zij begrepen
vanzelfsprekend dat het hier nationaalsocialistische propaganda betrof en waar een niet
onbelangrijk deel van het personeel de Nieuwe Orde nog steeds niet begreep, was het zeer
gewenst met eenvoudige artikelen van overtuigende kracht voor de dag te komen. Aangezien
de lezingen nog maar kort gehouden werden, kon men nog geen uitspraak doen over het
effect hiervan op het politiepersoneel.59

Op 26 september 1942 werd in het museum Boymans door de Nederlands-Duitse
Kultuurgemeenschap het herfst- en winterseizoen geopend. Prof. dr. H. Krekel van de
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Rijksuniversiteit Leiden zou spreken over ‘hoofdlijnen der Nederlandsche Geschiedenis’.
Spreker zou vooral het tijdperk 1555-1672 behandelen, waarin de Nederlanden zich van het
Duitse rijk afscheidden en beide volken hun eigen weg gingen. Omdat volgens Boelstra de
Rijksgedachte juist op dat moment in het middelpunt van de belangstelling stond, was deze
voordracht zeer actueel. Hij achtte het te behandelen onderwerp van dermate groot belang
voor de politie, dat hij daarom elk lid van zijn korps, voor zover niet door zeer bijzondere
omstandigheden verhinderd, dringend verzocht aanwezig te zijn. Begin maart 1943 deed
Boelstra nogmaals een beroep op zijn ondergeschikten. Op dat moment werd in het stadhuis
de tentoonstelling ‘Herlevend Nederland’ gehouden. Hij achtte het van belang dat het
personeel deze tentoonstelling zoveel mogelijk bezocht. In het bijzonder vestigde hij de
aandacht op een serie anonieme brieven, die onder andere aan Blokzijl waren gezonden en
die wel een heel droevig beeld gaven van de ziekelijke mentaliteit van een gedeelte van het
volk. Het bezoek kon als dienst worden beschouwd. Officieren kregen het verzoek hun
onderhebbend personeel tot een bezoek op te wekken.60

Filmvoorstellingen en voordrachten werden niet voldoende geacht om de politie te bekeren
tot de Nieuwe Orde. Van Broersen ontving de hoofdcommissaris vijfhonderdvijftig exemplaren
van de antisemitische brochure ‘de Beestmensch’. De uitdrukkelijke wens was, dat deze brochure
in het korps zou circuleren, zodat iedere politieambtenaar er kennis van kon nemen.
Op hetzelfde moment werden honderdtwintig exemplaren van de ‘SS Germanische Leithefte’
onder het personeel verspreid. Het doornemen van dit blad was niet vrijblijvend, want door
het stellen van vragen moest gecontroleerd worden of men wist wat erin stond.61

Naast vormingsbijeenkomsten en propaganda was een goede korpsgeest eveneens
belangrijk. Boelstra bracht in een brief naar voren dat Rauter te kennen had gegeven, dat 
het van groot belang was, dat de superieuren van de Marechaussee, staats- en gemeente-
politiekorpsen regelmatig contact hadden met hun manschappen, om ze zowel in kameraad-
schappelijk als in militair opzicht aan zich te binden. In verband hiermee had de waar-
nemend directeur-generaal van Politie bepaald, dat de hierboven genoemde meerderen
periodiek bijeenkomsten moesten beleggen, met het doel de goede korpsgeest van het onder-
geschikt personeel te bevorderen. Boelstra verzocht elk kwartaal een schriftelijk rapport uit
te brengen omtrent de door hen gehouden bijeenkomsten. Hij wees in verband met het
bovenstaande nog eens op de circulaires van Broersen, over opleiding van en toezicht op de
ambtenaren van de uitvoerende dienst (Ordepolitie) van de Nederlandse politie. Voorts
hadden de Duitse autoriteiten laten weten, dat men zich streng aan de groetplicht moest
houden en dat op geen enkele wijze de discipline bij de politie mocht verslappen. Politie-
ambtenaren, die de groetplicht niet nauwgezet in acht namen, van slapheid blijk gaven en
opdrachten onvoldoende uitvoerden, moesten wegens ongeschiktheid voor ontslag worden
voorgedragen. Discipline, kameraadschap en betrokkenheid waren belangrijke elementen
van een goed functionerend politieapparaat.62
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Dag der Nederlandsche politie

Eens was de politie in Duitsland een werktuig in een ondoorzichtig systeem, maar na de
machtsovername was het een van de belangrijkste steunpilaren in de nationaalsocialistische
staat geworden, aldus de toenmalige Reichsinnenminister W. Frick. Om dit aan het volk te
tonen werd op 18 en 19 december 1934 in het nieuwe Duitsland voor het eerst ‘der Tag der
Deutschen Polizei’ georganiseerd. Tijdens deze politiedagen konden burgers zien wat politie-
werk inhield. Daarnaast werden arme kinderen getrakteerd op een maaltijd en vond er een
geld- en levensmiddeleninzameling plaats ten behoeve van Winterhulp. Wegens groot succes
werd besloten er een jaarlijks terugkerend festijn van te maken, maar omdat de Tag der
Deutschen Polizei twee jaar achtereen werd uitgesteld, werd de tweede pas in 1937 gehouden.
Een jaar later kwam de ‘feestdag’ vanwege de politieke omstandigheden te vervallen. Daarna

keerde hij tot en met 1942 jaarlijks terug. Hierbij
gebruikte men regelmatig de slogan: ‘Die Polizei –
dein Freund – dein Helfer’.63

In maart 1942 werd groots aangekondigd dat 
de Orpo een Paasverrassing in petto had. In de
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12 april 1942. Het door Duitse politiemannen
gemaakt speelgoed wordt tentoongesteld. Dit
vond vermoedelijk plaats in de tuin van het
‘Deutsches Haus’ aan de Westzeedijk 145.



week van 1 tot 10 april zouden in Arnhem, Den Haag,
Amsterdam, Tilburg en Rotterdam speelgoedtentoonstellingen
worden gehouden onder het motto ‘voor het kind’. Op deze

exposities waren de duizenden stuks speelgoed te zien, die door Duitse politiemannen in hun
vrije tijd waren vervaardigd. Het was de bedoeling van de BdO om het speelgoed na de
tentoonstelling beschikbaar te stellen van de behoeftige Nederlandse en Duitse jeugd.64

Later in het jaar 1942 vond men dat Nederland eveneens rijp was voor een politiedag,
zodat op 14 november 1942 de ‘Dag der Nederlandsche Politie’ werd gehouden. Het doel van
deze dag was vrijwel hetzelfde als die van de Duitse politie. De saamhorigheid moest
versterkt worden en de politie moest haar paraatheid tonen. Daarnaast moest de politie
demonstreren dat zij helpster van het volk was. Elk politiekorps was vrij om aan de hand van
een aantal onderwerpen de dag in te delen. Op het programma stonden onder meer het
organiseren van een mars door de stad met medewerking van gesloten- en gemotoriseerde
eenheden, muziekprogramma stafmuziek, bezichtiging politiebureaus, bezichtiging kazernes
gesloten eenheden, demonstratie politiehonden, het organiseren van maaltijden voor
minder bedeelde kinderen en het organiseren van een kameraadschapsavond.65

In Rotterdam begon de dag om 08.30 uur met een pleinconcert aan de Heemraadssingel/
Vierambachtsstraat door dertig man van het politiemuziekkorps ‘Hermandad’. Om het half
uur verplaatste het muziekkorps zich naar een andere locatie. Vanaf de Westersingel ver-
trokken omstreeks 8.50 uur tweehonderd man van de Mobiele Brigade voor een mars door
de stad. De route was zeven kilometer lang en voor de muzikale begeleiding zorgde het

308

Later werd het speelgoed aan 
de kinderen uitgedeeld.



beroepsmuziekkorps. Om 10.00 uur defileerde de Mobiele Brigade ter hoogte van het
museum Boymans voor de hoofdcommissaris, gevolgd door ongeveer vijftig voertuigen van
de Motorbrigade. Tijdens de mars, het defilé en de pleinconcerten collecteerden agenten in
uniform voor de Winterhulp. Om 11.00 uur werd in de kamer van de hoofdcommissaris het
‘fonds Peetvaderschap der Rotterdamse politie’ opgericht. De bedoeling van dit fonds was, dat
de politie gedurende de winter van 1942/43 het ‘peetvaderschap’ aanvaardde over een aantal
arme Rotterdamse gezinnen. Het korps zou de mensen gedurende de winter financieel en
materieel steunen. Hierbij werd gedacht aan het verschaffen van huisraad, kleding, dekens
en geld voor het aanschaffen van kolen en andere levensbehoeften. Voor dit doel werd
tijdens de politiedag een kledingactie georganiseerd. Via een bericht in de pers werd aan de
burgerij gevraagd om eens in de kledingkast te kijken of daar nog kinderkleding te vinden
was, die niet meer gebruikt werd. Deze kledingstukken konden de gehele dag bij ieder
politiebureau of posthuis worden ingeleverd. Daarnaast haalden hulpagenten de kleding-
stukken bij de mensen op. De politie zou de ingezamelde kledingstukken verdelen onder 

de armste kinderen.66

Voor deze kinderen werd op 14 november nog
meer georganiseerd. Het hoogtepunt was namelijk
de feestmaaltijd met attractie voor ongeveer
duizend kinderen. In het begin van het jaar hadden
de leden van het korps al een dergelijke actie
georganiseerd. Toen werden ongeveer veertien-
honderd Rotterdamse kinderen, onder toeziend
oog van de hoofdcommissaris en majoor Werner
van de Duitse politie, getrakteerd op een warme
maaltijd, bestaande uit een smakelijke stampot en
een ferme bal gehakt, met als toetje een flink portie
vanille-ijs. Na de maaltijd volgde een rondgang
door de dierentuin, waarbij de dresseur Hagenbeck
succes oogstte met zijn dressuurproeven met de
zeeleeuwen, ijsberen en olifanten. Daarna traden
een goochelaar en twee clowns op, waarna inspec-
teur Moerman met een pedagogische toespraak de
feestelijkheden beëindigde.67

Ook in november werd de gehele verzorging aan
de politie overgelaten. Er waren ongeveer duizend
deelnemerskaarten beschikbaar, die onder het
politiepersoneel werden verkocht. Elke kaart kostte
één gulden. Zij die één of meer kinderen voor hun
rekening wilden nemen, gaven tegelijk met de
storting van het bedrag de naam of namen van 
de betreffende kinderen op, die zij zelf wilden
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aanwijzen. De leeftijd van de kin-
deren moest liggen tussen de zes en
veertien jaar. Op de dag zelf zouden
agenten zorgen voor begeleiding
naar en bediening in de feestzaal.
Omdat de Rivièrahal in de Dier-
gaarde niet beschikbaar was moest
men uitwijken naar het kleinere
Lommerrijk in Hillegersberg,
waardoor de groep in tweeën
gesplitst moest worden. Vanaf 11.30

uur brachten agenten de eerste groep
van vijfhonderd kinderen vanuit de
gehele stad en de geannexeerde
gebieden per tram naar de feestzaal.
Daar werden zij van 12.30 tot 14.30

uur getrakteerd op een stevige
maaltijd en enkele versnaperingen.
De tweede groep was van 15.00 tot
17.00 uur aan de beurt. De kinderen
werden onder toezicht van een agent
in groepjes van tien ingedeeld en na
afloop bij de ouders op het punt van
vertrek afgeleverd.

De bevolking van Rotterdam
kreeg ’s middags gelegenheid om
onder begeleiding van een recher-
cheur het hoofdbureau te bezich-
tigen. De toegangsprijs bedroeg 25

cent en de opbrengst was bestemd
voor de Winterhulp. Ter afsluiting
van de festiviteiten was er voor het
politiepersoneel een korte kameraad-
schappelijke bijeenkomst in Lommer-
rijk.

Vooraf was de bevolking door
een uitgebreide landelijke pro-
pagandacampagne op de hoogte
gebracht. Dit gebeurde door het
aanplakken van zesduizend affiches,
een persconferentie en een artikel in
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14 februari 1942. In verband met ‘de dag der Duitse politie’
schillen politiefunctionarissen onder toeziend oog van
hoofdcommissaris Boelstra aardappelen voor de kinder-
maaltijd in de Rivièrahal.

Majoor Werner (midden) bezoekt op 14 januari 1942 de
Rivièrahal waar ongeveer 1400 kinderen van minder-
vermogenden een warme maaltijd krijgen.



alle landelijke bladen. In verschil-
lende plaatsen werden op de dag zelf
filmopnamen gemaakt, waarvan een
gedeelte in het bioscoopjournaal van
de daaropvolgende week werd ver-
toond.68

Broersen verzamelde vanuit het
gehele land gegevens over de Dag der
Nederlandse politie en legde zijn
bevindingen vast in een verslag.
Hieruit bleek dat bij de collecte voor
de Winterhulp vooral de Marechaus-
see zich had onderscheiden. De
totale opbrengst bedroeg ƒ 39.150,96.
De opbrengst van de Gemeentepolitie
Amsterdam en Rotterdam, respec-
tievelijk ƒ 1521,80 en ƒ 592,58 bleef
beneden de verwachtingen. De
gemeentepolitiekorpsen van
Roosendaal en Nispen en Leerdam
hadden zich zeer onderscheiden.
Daar werd respectievelijk ƒ 189,43 en
ƒ 760,10 opgehaald. In totaal werden
in 46 plaatsen kindermaaltijden
georganiseerd, waaraan 16.862 kin-
deren deelnamen. De kosten werden
in enkele gemeenten, waarbij
speciaal Rotterdam en Nijmegen
genoemd werden, door het politie-
personeel zelf gedragen. In het
verslag werd afzonderlijk gesproken
over de in Rotterdam gehouden
kledinginzameling. Het resultaat
stelde teleur. Geconcludeerd werd
dat de dag ondanks de moeilijke
omstandigheden een groot succes
was geworden en dat het doel bereikt
was. Veel politiemannen hadden
getoond dat zij een groot sociaal
gevoel en organisatorisch talent
bezaten. Het verslag had tot gevolg
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Politieagenten vermaken op 14 januari 1942 de kinderen 
en delen de maaltijden uit.

De Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Neder-
landse politie, mr. L.J. Broersen, controleert de erewacht, 
die gevormd werd door leden van de Mobiele Brigade.
De foto is vermoedelijk genomen op 2 februari 1943 voor
Lommerrijk aan de Straatweg.



dat Broersen in de maand januari of februari 1943 een bezoek zou brengen aan de onder de
zorg van het comité ‘Peetvaderschap’ levende gezinnen. Hij deed dit uit aanmoedigende
overwegingen ten aanzien van de Rotterdamse politiemensen en de overige korpsen en
voorts met propagandistische motieven.69 Dit bezoek vond op 2 februari 1943 plaats, tijdens
de eerste kameraadschapsmiddag van dat jaar. De middag werd geopend met de vertoning
van een film over de politiedag. Na de voorstelling begaven alle aanwezigen zich naar de
Rivièrahal waar aan het gehele personeel een mosselmaaltijd werd aangeboden.
Gevolmachtigde Broersen, burgemeester Müller en hoofdcommissaris Boelstra bezochten in
de tussentijd enkele gezinnen, die onder toezicht stonden van het comité ‘Peetvaderschap’,
waarbij zij zich ervan konden overtuigen dat hier prachtig werk werd gedaan. Daarna begaf
het gezelschap zich ook naar de Rivièrahal.70

Het ‘fonds Peetvaderschap der Rotterdamse politie’ kreeg af en toe ook giften van
burgers. In februari 1943 stortte bijvoorbeeld een dankbare heer ƒ 2,50 op de rekening van dit
fonds, omdat agent D. Wijmen van de Motorbrigade de armband van diens vrouw had
gevonden en terugbezorgd. In de winter 1942-43 verstrekte dit fonds aan 49 gezinnen een
kerstgave. Deze gaven bestonden hoofdzakelijk uit levensmiddelen.71 Op allerlei manieren
werd dus getracht de relatie tussen politie en publiek te verbeteren. Deze pogingen waren
echter gedoemd te mislukken, als het ongedisciplineerd gedrag van politieambtenaren niet
werd aangepakt.

Tucht en Discipline

De tucht en discipline waren bij een aantal Rotterdamse politiefunctionarissen tijdens de
bezetting langzaam verslechterd. Verschillende oorzaken lagen hieraan ten grondslag. De
stijgende voedseltekorten, gebrek aan vertrouwen in de leiding en het toenemende aantal
werkzaamheden voor de bezetter zorgden ervoor dat de politiefunctionaris met steeds
minder interesse en toewijding zijn werk deed. Daarbij moet niet vergeten worden dat
degene die tijdens de bezetting politieman geworden was, dit met een geheel andere intentie
deed dan voor die tijd. De meeste voormalige beroepsmilitairen en hulpagenten zouden
namelijk nooit voor een carrière bij de politie gekozen hebben als de oorlog niet was
uitgebroken.

Wonink, commandeur van de tweede en vijfde afdeling, was het slechte gedrag van een
aantal van zijn ondergeschikten meer dan beu en schreef in 1942 onderstaande brief naar de
hoofdcommissaris.

‘De agent M. is een grote lor. De wijze waarop hij volgens het rapport van majoor
Kievit zijn dienst verricht is schandalig. Het ergste is echter dat hij zijn dienst steeds
op deze wijze verricht. Voor de dienst is M. volkomen waardeloos, ja hij schaadt het
prestige en het aanzien der politie in hoge mate. Het is een dwaasheid dat dergelijke
mensen, die geenszins voor hun taak berekend zijn, in overheidsdienst gehandhaafd
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blijven; een particuliere ondernemer pleegt dergelijke lorren op staande voet te
ontslaan, en terecht. Helaas telt ons korps tal van dergelijke lorren; wil men het korps
op hoger peil brengen, waarop toch ons aller streven dient gericht te zijn, dan dienen
deze mensen binnen de kortst mogelijke tijd uit het korps te worden verwijderd. Waar
het echter nog steeds gemakkelijker is een heipaal uit de grond te trekken, dan een
ambtenaar te ontslaan, vraag ik mij af of het geen aanbeveling verdient voor dergelijke
mensen een strafklasse in het leven te roepen. In deze strafklasse dienen dan geplaatst
te worden agenten, die blijk geven de vereiste capaciteiten voor een normale
agentendienst te missen, dan wel door ernstige vergrijpen blijk hebben gegeven deze
dienst onwaardig te zijn. Aan agenten van deze strafklasse waren dan op te dragen
werkzaamheden van zeer eenvoudige aard, waarop gemakkelijk een scherpe controle
is uit te oefenen, zoals b.v. de bewaking van in cultuur gebrachte gronden, in een
dienstverband als thans geldt voor de hulpagenten, liefst in burgerkleding met een
band om de arm. Mochten zij blijk geven lichamelijk tegen deze dienst niet bestand te
zijn, dan waren zij voor ontslag voor te dragen. Met een bestraffing zonder meer van
deze mensen wordt beoogde doel beslist niet bereikt.’72

Dit wangedrag was eveneens bij de korpsleiding bekend, zodat men begin 1943 een
zogenaamde tuchtklasse instelde. Moerman legde nogmaals uit waarom deze maatregel
noodzakelijk was. Het was hem opgevallen dat de laatste tijd vrij veel strafzaken voor de
Raad van Discipline moesten worden gebracht, waaruit een zeer bedenkelijke mentaliteit
van de betrokken politieambtenaar bleek. Volgens Moerman ging men het verwaarlozen van
de dienst en het veronachtzamen van zijn plicht als iets geheel normaals beschouwen.
Ondanks het verbod om in diensttijd tijdens surveillance particuliere boodschappen te doen,
was het aantal gevallen waarin men dat toch deed nog zeer talrijk. De gevallen waarin van
‘jopperen’ in de meest slechte zin van het woord werd gesproken, namen hand over hand
toe. Omdat in een korte tijd wederom drie agenten ter zake van diefstal en inbraak in arrest
waren gesteld, voelde Moerman zich verplicht zijn ondergeschikten tot de orde te roepen.
Hierna volgde een bericht over de instelling van een tuchtklasse. Hierin werden politie-
functionarissen geplaatst die doorlopend op een slappe of onvoldoende wijze hun dienst
vervulden en bij wie, naar het algemeen oordeel van hun superieuren, gewone correctie-
maatregelen geen effect meer hadden. De agenten, die in de tuchtklasse geplaatst werden,
stonden ter beschikking van de afdelingscommandeur van de eerste en vierde afdeling. 
Als chef trad de inspecteur-chef van het bureau Oostervantstraat op. Tenzij bijzondere
omstandigheden dit nodig maakten, werd gemiddeld 48 uur per week dienst gedaan en 
met bestaande dienstverbanden hield men geen rekening. Straatsurveillance, alsmede het
betrekken van vaste posten was de hoofdzaak. Wachturen waren bijzaak. Plaatsing in de
tuchtklasse werd per dagorder, met vermelding van de naam van de betrokkene, aan het hele
personeel bekend gemaakt, zodat iedereen wist wie er over de schreef was gegaan. Ontslag uit
de tuchtklasse en herplaatsing in de gewone dienst gebeurde alleen indien betrokkene blijk
had gegeven zich blijvend te hebben verbeterd.73
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Rauter had op 26 september 1941 bepaald dat de geüniformeerde ambtenaren van de
Nederlandse politie gedurende de bezettingstijd alle officieren van de Wehrmacht en de
Duitse politie, alsmede alle leiders van de ss, in beginsel de groet moesten brengen.74

Aangezien de gemiddelde politiefunctionaris niet voldeed aan deze bepaling, werd één jaar
later in een nota nogmaals gewezen op de groetplicht. Politieambtenaren kregen scholing in
de verschillende rangen van de bezetter. Toen dit nog steeds geen effect had, werd met
hardere maatregelen gedreigd. Dat het niet bij dreigementen bleef, blijkt uit een door
Boelstra op 28 oktober 1943 geschreven brief aan de directeur-generaal van Politie, betreffende
een voorstel tot bestraffing van de wachtmeesters L. Oost en N. Barsingerhorn, die een
Duitse officier niet gegroet hadden. De straf zou moeten bestaan uit een schorsing voor de
tijd van drie dagen, met inhouding van eenderde van hun bezoldiging gedurende die tijd.

Uit de bij dit voorstel gevoegde stukken moest blijken, dat de behandeling van deze zaak
geen normaal verloop had gehad, om welke reden Boelstra een toelichting gaf. Zoals bekend,
werd gedurende enige tijd door de Duitse verbindingsofficier personeel, dat naar het oordeel
van deze officier niet of zeer onvoldoende zijn plicht deed of een Duitse officier niet groette,
zonder verdere kennisgeving, aan wie dan ook, gevangengenomen en naar Ommen75

gestuurd. Dit was enige dagen voor de afhandeling van de zaak van beide wachtmeesters ook
opperwachtmeester W.F. Snikkers overkomen. Boelstra was van mening dat dergelijke
vergrijpen Nederlandse aangelegenheden waren, die door Nederlandse instanties
afgehandeld moesten worden. Om te voorkomen, dat Oost en Barsingerhorn eventueel
zouden ‘duiken’, had hij hen in arrest gesteld. Deze vorm van vrijheidsbeneming was als straf
niet toegelaten. Boelstra had toch hiervoor gekozen in verband met een gesprek dat hij met
de verbindingsofficier zou hebben. Dit onderhoud had plaatsgevonden op 10 oktober, waarin
de verbindingsofficier de mening van Boelstra deelde, dat een en ander als Nederlandse
aangelegenheid kon worden afgehandeld.76

Boelstra had in zijn schrijven van 9 oktober een schorsingstermijn van acht dagen
gesteld, om te voorkomen dat de verbindingsofficier de zaak naar zich toe zou trekken,
omdat hij de straf onvoldoende vond. Oost en Barsingerhorn waren daarna uit arrest ont-
slagen en voor de Raad van Discipline geleid. Deze raad had de tekortkomingen van beide
wachtmeesters – gezien de daarmede gepaard gaande verwikkelingen – serieus onderzocht 
en had na ampele overwegingen voorgesteld een schorsing voor de tijd van drie dagen, met
inhouding van eenderde van hun bezoldiging gedurende die tijd, in aanmerking nemende,
dat beide wachtmeesters gedurende drieëneenhalve dag in arrest hadden gezeten. Met deze
overweging kon Boelstra het volkomen eens zijn. Een normale schorsing van acht dagen had
hen toch gedurende die tijd verder vrij gelaten, zodat een arrest van drieëneenhalve dag zeker
gelijk te stellen was met een schorsing van acht dagen. De op te leggen straffen moesten toch
niet worden gezien als een vergeldingsactie, doch meer als middel deze wachtmeesters te
verbeteren, zodat zij in de toekomst niet dezelfde fout zouden maken.77 Beiden verklaarden
voor de Raad van Discipline de Duitse officieren, die zij hadden moeten groeten, niet gezien
te hebben.

Naar aanleiding van dit voorval schreef Boelstra ook nog een kort berichtje aan Scholz.
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Volgens Boelstra was het vanzelfsprekend dat deze straffen nog belangrijk zwaarder zouden
zijn uitgevallen, indien hij uit de stukken de overtuiging had gekregen dat er sprake was
geweest van opzettelijk niet groeten met een demonstratief karakter. In dit verband noemde
hij de zaak van de opperwachtmeester Snikkers en benadrukte dat deze aangelegenheden
disciplinair door de Nederlandse bevoegde politie-instanties behoorden te worden
afgehandeld. Zou dit niet het geval zijn en werd incidenteel door de Duitse overheid
ingegrepen dan bestond de kans dat zich een paniekstemming onder de politieambtenaren
zou kunnen ontstaan, waardoor politieambtenaren uit angst zouden onderduiken om zich
zo te ontrekken aan het onderzoek naar bedreven of wellicht vermeende overtredingen,
hetgeen zeker niet bevorderlijk was voor de rust in het korps. De bezetter ging akkoord met
de straf.78

Ze gingen daarentegen niet akkoord met de straf die wachtmeester J. Sijtsma gekregen
had, nadat ze zijn zaak beoordeeld hadden. Sijtsma stond op 17 november 1943, omstreeks
17.00 uur, bij de in aanbouw zijnde vestingmuur aan de Van Vollenhovenstraat, nabij de
Westzeedijk. Hij had daar speciaal tot taak de voetgangers, komende uit de richting van de
Eendrachtsweg, te beletten via het Museumpark, achter de muur om, hun weg in de richting
van de Parksluizen te vervolgen. De Westzeedijk was ter plaatse afgesloten met hekken,
terwijl daarbij Duitse en Hollandse waarschuwingsborden geplaatst waren. Alleen een
gedeelte van het hek van de noordelijk voetstraat was geopend voor het bouwverkeer. 
Tegen 17.00 uur zag Sijtsma een auto van de Wehrmacht passeren en gaf de bestuurder hierop
een stopteken. Terwijl Sijtsma naar de bestuurder liep, stapte een Duitse officier uit. 
Later bleek dit een Marine-Oberstabsarzt te zijn. Deze officier liep in de richting van de muur,
zodat Sijtsma hem op de waarschuwingsborden wees. De officier zei dat hij hem niets kon
verbieden en liep door, waarop Sijtsma hem waarschuwde dat hij zijn weg niet kon ver-
volgen, omdat de voetstraat achter de muur nog niet vrijgemaakt was. De officier draaide
zich om en zei dat hij helemaal niet achter de muur moest zijn, maar in het gebouw dat
daarvoor stond.

De officier maakte later rapport op over het gedrag van Sijtsma, zodat die zich enige
maanden later moest verantwoorden voor de Raad van Discipline. Nadat hij gehoord was,
werd hij gestraft met: ‘beperking van het recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van één
dag’, ter zake van: ‘belast met een post ter bewaking van een weermachtsobject een Duitse
officier op zodanige ontactische wijze op een inrijverbod gewezen, dat het de indruk wekte,
dat hij die officier met woorden krenkte.’ Volgens het rapport van de Duitse officier had
Sijtsma hem niet gegroet en zich Duitsvijandig opgesteld. Daarnaast had de officier direct
aangegeven dat hij in het pand 51 aan de Westzeedijk moest zijn, waar de Hafen- und Stand-
ortarztes gevestigd waren. Hoewel Sijtsma naar aanleiding van deze feiten ontslagen kon
worden, zag Scholz hiervan af, wegens een gunstige beoordeling. Toch vond men een
zwaardere disciplinaire straf op zijn plaats, zodat Sijtsma gestraft werd met zeven dagen zwaar
arrest. Deze gevangenisstraf bracht hij door in een cel van het Gevangeniswezen, op het
hoofdbureau aan het Haagseveer.79 In de gevallen waarbij politieambtenaren gestraft
werden, wordt geen enkele keer melding gemaakt van bijstand of protest van de vakbonden.
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De oorzaak hiervan is dat de vakbonden tijdens de bezetting eveneens gelijkgeschakeld
werden en belangenbehartiging steeds onbelangrijker werd.

7.3 verzuilde vakbonden gereorganiseerd

Bij de reorganisatie van 1941 had de overheid geprobeerd structuur te brengen in de sterk
verzuilde politievakorganisaties. Dit was overbodig, want in het begin van de bezetting werd
vanuit de eigen gelederen het initiatief genomen om te komen tot meer eenheid.

Centrale Politiefederatie

Het hoofdbestuur van de grootste politiebond, de ANPB, had eind juni 1940 het voorstel van
haar president, mr. W.A.J. Visser, burgemeester van de gemeente Zeist, om een fusie van alle
politiebonden te verwezenlijken, aangenomen. Kort daarop vond een vergadering plaats
waarbij vijf van de negen politiebonden vertegenwoordigd waren. Vooral de Bond van
Hoogere Politieambtenaren in Nederland (bhpn) liet het afweten. Tijdens de vergadering
werd het plan gelanceerd om te komen tot een federatieve band tussen de betrokken bonden.
Na overleg in eigen kring werd overgegaan tot oprichting van de Centrale Politie Federatie
(cpf). Spoedig waren alle landelijke politievakbonden bij deze federatie aangesloten. Van
iedere bond namen twee vertegenwoordigers plaats in het bestuur. Het mededelingenblad van
de federatie verscheen om de veertien dagen onder de naam cpf-nieuws. Dit was een van de
weinige bondsbladen die de bezetter toestond. Ook hier had de perscensuur toegeslagen.80

Volgens een officiële mededeling van de Rotterdamse hoofdcommissaris was propaganda
op politiek of vakbewegingsgebied in de wachtlokalen verboden. Zelfs het ter lezing leggen
van geschriften of periodieken op dat gebied was verboden. De weinige toegelaten bladen
moesten wel voorzien zijn van een stempel van de hoofdcommissaris. Na verkregen
toestemming werden de bladen ‘Rechtsfront’ en ‘Storm ss’ toegevoegd aan de lijst met
dagbladen en periodieken die in bureaus en posthuizen ter lezing mochten worden
neergelegd.81

De voorzitter van de cpf, C. Hess, commissaris van politie in Gouda, verzocht schriftelijk
hem te willen doen mededelen, of en zo ja, welke culturele instellingen zich bij het
Rotterdamse korps bevonden. Volgens opgave ging het om de volgende verenigingen:

- Rotterdamse politietoneelclub ‘Ondersteuning’;
- Rotterdamse politie sportvereniging ‘Hermandad’;
- Politiemannenzangvereniging ‘Hermandad’;
- Politieagenten harmonie vereniging ‘Hermandad’.
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Verder nog:
- Het Rotterdams Gemeentepolitiefonds. Dit fonds telde 1496 leden (waaronder 79

gepensioneerden en 22 weduwen van politieambtenaren). Doel was de leden een
vergoeding te geven bij verpleging van gezinsleden in ziekenhuizen, sanatoria en
inrichtingen voor zenuwzieken en krankzinnigen. Bovendien werden jaarlijks zwakke
kinderen van leden naar buiten gezonden.

- Het Fonds uitkering bij overlijden (onderafdeling van de afdeling ‘Rotterdam’ van de 
Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederland). Dit fonds telde 534 leden
(waaronder ruim 200 gepensioneerden). Doel van dit fonds was om bij overlijden van
een deelnemer een geldelijke uitkering van ƒ 300,- te verzekeren aan hun achter-
gebleven weduwen, kinderen of andere nabestaanden.

- Fonds uitkering bij overlijden (onderafdeling van de afdeling Rotterdam van de rk

politiebond St. Michaël). Dit fonds telde 121 leden (onder wie twintig gepensioneer-
den).82

Het verzoek van Hess was niet zonder reden, want volgens een besluit van Broersen van 8

november 1941 werd de cpf de enige organisatie met zeggenschap in aangelegenheden die tot
dusver tot het terrein van de politiebonden, verenigingen en stichtingen behoorden. Het
bestuur van het Rotterdamse Gemeentepolitie Fonds was bang dat de onvermijdelijke toe-
treding tot de cpf nadelige gevolgen kon hebben voor haar leden. Naar de mening van het
bestuur behoorde de sociale zorg voor het politiepersoneel niet tot de taak van een federatie
of bond. Mocht men willen overgaan tot betere sociale verzorging van politieambtenaren in
het algemeen of van bepaalde groepen van deze ambtenaren in het bijzonder, dan lag zulks
naar het oordeel van het bestuur veeleer op de weg van de staat en moest men dit niet
verbinden aan het lidmaatschap van een federatie of bond. Het Rotterdamse fonds was
gesticht toen door het ontnemen van de vrije genees- en heelkundige behandeling aan de
gezinsleden van het politiepersoneel, daaraan behoefte ontstond. Met een zeer klein bedrag
aangevangen, had het fonds in zes jaar tijd, mede door zuinig beheer en voorzichtig beleid,
een kapitaal weten te vergaren, dat aan alle behoeften het hoofd kon bieden. Dit kapitaal was
uiteindelijk door de contributie van de leden, die geen lid van een politieorganisatie behoef-
den te zijn, bijeengebracht. Het bestuur was vrij in het geven van uitbreiding aan de werkings-
sfeer van het fonds, hetgeen dan ook al meermalen was gebeurd. Aansluiting bij de cpf zou
tot gevolg hebben, dat zeer veel leden, die geen lid waren van een bij die federatie aangesloten
vakvereniging, afgevoerd moesten worden als lid van het fonds, dat zij mede hadden helpen
grootmaken.83 

Evenals voor de oprichting van de cpf behartigde de gevestigde politiebonden nog steeds
de belangen van het aangesloten politiepersoneel.84

Het belangrijkste doel van de cpf was om langzaam de federatieve vorm te laten vervallen
en hierna één politiebond te vormen, waarin de politieambtenaren van alle rangen en
dienstvakken verenigd zouden worden. Tijdens bijeenkomsten van de federatie was de
vorming van eenheid het belangrijkste gesprekspunt. Desondanks werd er ook nog enige
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actie ondernomen ten aanzien van de belangenbehartiging. Op het gebied van de sociale
voorzieningen leidde dit zelfs tot enige verbetering. Het ontwerp van een collectief salaris-
systeem is hier een voorbeeld van. Hoewel de invoering hiervan niet direct plaatsvond,
werden enkele onderdelen van het ontwerp gebruikt in de algemene bezoldigingsverordening
van 1943. De rol die de cpf had in de oprichting van het Nederlands Politie Ziekenfonds in
juni 1942, was waarschijnlijk de belangrijkste in haar bestaan. In hetzelfde jaar had de cpf

nog bemoeienis met de ‘Dag der Nederlandsche Politie’.85

Tegenstellingen tussen de bij de cpf aangesloten politiebonden en onvrede zorgden
ervoor dat enkele bonden fuseerden. Desondanks bleef de cpf bestaan. Zowel de Duitse als
Nederlandse autoriteiten waren niet tevreden over deze ontwikkelingen. 

Kameraadschapsbond

Op 18 juni 1941 ontving de hoofdcommissaris een circulaire van de inspecteur-generaal der
Nederlandse politie waarin de opdracht bekend werd gemaakt tot de oprichting van de
‘Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie’, alsmede van een tijdschrift voor de Neder-
landse politie, met de toepasselijke naam: ‘De Nederlandsche politie’. Het was de bedoeling dat
de Kameraadschapsbond de enige erkende vakbond van de Nederlandse politie werd, waarin
alle politieambtenaren van alle takken van dienst en alle rangen verenigd zouden worden.
Alle bestaande politiebonden en verenigingen moesten in de nieuwe bond opgaan. Het doel
was om onder de leden ware kameraadschap te bevorderen en de leden in volle, vrijwillige
en onbaatzuchtige overgave aan de superieuren en het volk, op te voeden. Daarnaast
moesten sociale inrichtingen voor
de leden gesticht worden, die hen
in tijden van persoonlijke nood,
konden beschermen en steun
konden verlenen.86

De circulaire was weliswaar door
de inspecteur-generaal onder-
tekend, maar het idee was
afkomstig van Schönfelder. 
Deze Hauptmann had al eerder
tijdens lezingen en in publicaties
aangegeven dat er iets gedaan
moest worden aan de verscheurde
en versplinterde vakorganisaties.
Eén maand later trok de
inspecteur-generaal de circulaire
weer in, omdat in de tussentijd
Broersen benoemd was tot
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gevolmachtigde bij het DGvP en daardoor de oprichting van de Kameraadschapbond en van
het tijdschrift tot diens bevoegdheid ging behoren.87

Begin november 1942 was de oprichting van de Kameraadschapsbond een feit. Volgens
een besluit van 30 december 1942 werden met ingang van 1 januari 1943 allen, die in vaste of
tijdelijke actieve dienst bij de Nederlandse politie een volledige dagtaak vervulden, daaronder
begrepen het administratief personeel, automatisch lid. De contributie, variërend van ƒ 1.30

tot ƒ 4,35 per maand, werd van het salaris ingehouden. Alle leden van de Kameraadschaps-
bond ontvingen het orgaan ‘De Nederlandsche politie’. Voor Rotterdam betrof dat 1850

exemplaren. Op een gegeven moment werd een ieder zelfs verplicht dit blad te bewaren.
Tijdens de officiële installatie van de Kameraadschapsbond hield Broersen een toespraak.
Volgens hem was de bond van alle politiemannen van hoog tot laag het veilige huis in het
vaderland. Voor de eerste maal stonden politieman en overheid schouder aan schouder in de
strijd voor een doel; het heil van de politieman, zijn vrouw en zijn kinderen en het apparaat
waar hij deel van uitmaakte. En zo was het volgens hem juist. Hij vergat dat veel politiemensen
niet uit eigen vrije wil voor dit ‘veilige huis’ hadden gekozen, omdat het in grote mate
nationaalsocialistisch getint was. Met het dwingende karakter had het Rotterdamse politie-
personeel vóór de oprichting kennis gemaakt. Op 30 november 1942 was namelijk het
personeel verplicht geweest een lezing bij te wonen over de organisatie van de Kameraad-
schapsbond.

Belangenbehartiging, zoals van een bond verwacht mag worden, was niet het belang-
rijkste. Sport, muziek en cultuur stonden bovenaan. Bovendien werden regelmatig kameraad-
schapsmiddagen- en avonden georganiseerd. Op 30 maart 1944 werd een dergelijke kameraad-
schapsavond van 19.00 tot 22.00 uur georganiseerd in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp,
waar ongeveer duizend deelnemers verwacht werden. Alle aanwezigen kregen toestemming
om tot 23.00 uur op straat te zijn. 

De bond trof wel enkele regelingen welke individuele belangenbehartiging mogelijk
maakte.88 De nationaalsocialisten konden voor hun eigen belangen aankloppen bij het
Rechtsfront, mits zij lid waren. 

Rechtsfront

Nadat bekend was geworden dat alle vakorganisaties van de politie verenigd zouden worden
in de cpf, besloten drie inspecteurs van de Amsterdamse politie een eigen nationaalsocialistische
vakorganisatie op te richten. Mussert vond het een uitstekend initiatief en wees de Alkmaarse
rechter H.M. Fruin aan als leider van het Rechtsfront. Deze nieuwe vakorganisatie kreeg op 
7 oktober 1940 de status van erkende bond en was opgebouwd uit drie afdelingen.89 Afdeling
A. was bedoeld voor leden die werkzaam waren bij Justitie, C. voor degenen die werkten in
de vrije sector, zoals advocaten en Afdeling B. was bestemd voor leden die werkzaam waren
bij de politie. Om toe te kunnen treden tot het Rechtsfront was het lidmaatschap van de nsb

niet vereist. In een pamflet werd gesteld dat ‘van iedere aangeslotene werd verlangd, dat hij,
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vervuld van den geest van den nieuwen tijd met terzijde stelling van groeps- of eigen belang,
naar de mate van zijn krachten meewerkt aan de verwezenlijking van het ideaal, dat ook in
het Rechtsfront is belichaamd, namelijk de eendrachtige samenwerking in
nationaalsocialistische geest van alle volksgenooten tot heil van de volksgemeenschap.’90

Op 1 april 1943 waren 49 Rotterdamse politiemensen (inclusief hulpagenten) lid van het
Rechtsfront.91 Vergeleken met Amsterdam was dit relatief weinig, want tijdens de eerste
openbare bijeenkomst in augustus 1940 hadden ruim honderd politieambtenaren zich daar
aangemeld als lid.92

Inspecteur D.J. de Jong was in Rotterdam korte tijd leider van het Rechtsfront.93 In een
na de bevrijding door De Jong geschreven verweerschrift verklaarde hij dat omstreeks juli
1940 door een groepering uit het Rotterdamse politiekorps een rondschrijven naar de bureaus
en posthuizen was verzonden, waarin de korpsleden werden opgeroepen zich aan te sluiten
bij de Nederlandse Unie. De Jong vond het ongepast dat op de politie op deze wijze een
beroep werd gedaan, zich openlijk in de politiek te werpen. Hij achtte de Nederlandse Unie
ongeschikt en meende, uit tactische overwegingen, dat nationaalsocialistische of fascistische
stromingen meer kans van slagen zouden hebben. Hoewel hij nog geen enkel contact had
met de nsb, had hij deze mening via een oproep binnen het korps kenbaar gemaakt. Door
deze stap had hij de aandacht op zich gevestigd en van nsb zijde werd contact met hem
gezocht. De leiding van het kort daarvoor opgerichte Rechtsfront vroeg aan De Jong of hij de
leiding van een in Rotterdam op te richten afdeling van deze organisatie op zich wilde
nemen. De Jong meende over vele, zij het ook niet geringe, bezwaren tegen de nsb (waarvan
het Rechtsfront tenslotte toch een mantelorganisatie was) te moeten heenstappen, breed te
moeten denken, de bekende ‘grote lijnen’ in het oog te moeten hebben in die periode van
grote historische betekenis en hij had de illusie, juist door het Rechtsfront de ‘zuivere’
vooruitstrevende elementen te kunnen concentreren. Ondernomen stappen om een nieuwe
richting aan te geven en zelfs de beweging van ongure elementen te zuiveren, waren volgens
De Jong tot mislukken gedoemd. Hoewel het Rechtsfront dienstbaar wilde zijn aan de
vernieuwingsbeweging in politiek opzicht, was toch haar directe doel de taak van de toen
nog bestaande politiebonden over te nemen en niet alleen de belangen van de leden te
behartigen, op de wijze zoals dit in de bestaande bonden het geval was, doch tevens eenheid
in de politie te brengen en de verschillende organisatorische vraagstukken op te lossen. Noch
in het een, noch in het ander werd iets bereikt. Het Rechtsfront liep uit op een holle hand-
langerscombinatie van de nsb. De politiek van de nsb en het persoonlijk contact met haar
leden zorgden ervoor dat De Jong spoedig begon te twijfelen aan de door hem ingeslagen
weg. Zijn enorme desillusie groeide uit tot een grote morele catastrofe. Reeds na een paar
maanden begon zijn geweten aan hem te knagen, doch hij bezat niet de kracht en de moed
om direct stappen te ondernemen. Tenslotte sneed hij de banden met nsb en Rechtsfront
door.94

Het animo van Rotterdamse politiefunctionarissen om lid te worden van het Rechtsfront
bleef gering. Dit gold eveneens voor het lidmaatschap van de nsb.
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7.4 nsb’ers bij de politie

Op 27 juni 1940 werd het ambtenarenverbod opgeheven, zodat politiemensen weer lid
konden worden van de nsb. Op last van Rauter mocht het politiepersoneel echter geen deel
uitmaken van weerafdelingen van politieke partijen. Roszbach werd een overtuigd
nationaalsocialist en had meermalen geprobeerd zijn officierskorps te winnen voor de
Nieuwe Orde. Dit blijkt ook uit een verklaring van Kwast. In de zomer van 1941 vond er op
de kamer van de Roszbach een bespreking plaats tussen hem en majoor Werner enerzijds en
een aantal inspecteurs van de geüniformeerde Rotterdamse politie anderzijds. Indien Kwast
het zich goed kon herinneren was deze bespreking belegd op verzoek van Werner, in verband
met de voortdurende moeilijkheden en botsingen welke er in die tijd waren tussen de politie
en de wa. Werner hield een soort propagandaspeech, waarin hij het optreden van de wa

trachtte te verdedigen en te verklaren. Al sprekend kwam hij tenslotte tot het algemeen
politiebeleid en deed het voorkomen, dat de op dat moment bij de Rotterdamse politie
dienende inspecteurs alleen dan voor promotie in aanmerking zouden kunnen komen
indien zij instemden met de ideeën van de nieuwe tijd en bereid waren deze bij hun personeel
te propageren. Hij liet tevens doorschemeren dat een niet nationaalsocialist op den duur
moeilijk bij het korps zou kunnen worden gehandhaafd. Roszbach ondersteunde het betoog
van Werner en stelde deze voor de aanwezige heren meteen de vraag te stellen of zij voor de
Nieuwe Orde waren of niet. Kennelijk wilde Roszbach een poging doen om meteen de zaak
te forceren. Toen Werner de aanwezigen als het ware voelde verstarren redde hij de situatie
door te verklaren dat zoiets niet kon worden verlangd en dat de heren enige maanden tijd
moest worden gegund om de nieuwe ideeën in zich op te nemen en te verwerken.95

Voor Wonink was dit niet meer nodig, hij was al toegetreden tot de nsb,96 maar na
verloop van tijd nam het vertrouwen in de partij af. Het gevolg was dat hij bedankte voor het
lidmaatschap en nog tijdens de bezetting ontslagen werd uit de politiedienst, maar hierover
later meer. Wonink was echter in het begin erg fanatiek in het werven van nieuwe leden
onder het politiepersoneel. Dit blijkt uit een brief van hem aan de kringleider van de nsb van
15 augustus 1940.97

Nadat Boelstra de leiding van het Rotterdamse korps van Roszbach had overgenomen,
werd het grootste gedeelte van het nationaalsocialistische politiepersoneel bij de politieke
dienst (Groep 10 en Fahndungskommando) geplaatst. Hieruit zou de conclusie getrokken
kunnen worden dat de rest van het korps ‘zuiver’ was. Toch was dat niet zo, want er waren
politiemensen die niet openlijk voor hun politieke mening uitkwamen en toch stilletjes
sympathie hadden voor de Nieuwe Orde. Door het verschil in politiek inzicht liep de
spanning in menig gezin regelmatig hoog op. Petrus H. kon hierover meepraten. Zijn vader,
werkzaam bij de Rijksveldwacht, was altijd koningsgezind geweest. Toen de oorlog uitbrak
begon voor het gezin een lijdensweg. Spoedig bleek dat vader H. begon te sympathiseren met
de nsb en Duitsland. Het gezin mocht onder andere niet meer naar de Engelse zender
luisteren. Het kwam zelfs zover dat hij de broer van Petrus, die als officier in het leger had
gevochten, begon te beledigen. Hij zei onder andere dat er van het Nederlandse leger niets
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gedeugd had en dat zij bang waren geweest en waren gevlucht. Deze grove beledigingen
gingen de broer te ver en hij verliet het ouderlijk huis. Zijn zus volgde spoedig dit voorbeeld.
Later probeerde de vader Petrus en diens jongere broer over te halen om bij de wa of de
Jeugdstorm te gaan. Die wilden daar niets van weten, maar vader bleef aandringen, waar-
door steeds opnieuw ruzies ontstonden. Petrus werkte op dat moment nog in een autogarage.
Vanwege toename van het aantal werkzaamheden voor de bezetter nam hij ontslag en ging
varen. Hieraan kwam een einde toen de bezetter het schip vorderde. Eenmaal weer thuis-
gekomen liepen de spanningen weer hoog op. Toen vader na verloop van tijd naar Apel-
doorn vertrok om daar bij de intendance van de politie te gaan werken, waren de problemen
nog niet voorbij. Het gedeelte van zijn salaris, dat hij maandelijks naar huis stuurde, werd
steeds minder en na verloop van tijd begon hij op echtscheiding aan te dringen. Hier verzette
de moeder van Petrus zich tegen, omdat zij anders geheel zonder inkomen zou komen te
zitten. Op datzelfde moment kreeg Petrus bericht dat hij naar Duitsland moest. Om daaraan
te ontkomen besloot hij naar de politieopleiding in Schalkhaar te gaan, waardoor hij tevens
zijn moeder financieel zou kunnen ondersteunen. Na de opleiding kwam Petrus bij het
politiebataljon in Rotterdam terecht. De politieke indoctrinatie van vaders’ zijde had op
Petrus geen invloed gehad. Even leek het erop dat hij toch nog zou afglijden. Op zekere dag
hing er op het publicatiebord van de compagnie een mededeling, waarin bekend gemaakt werd
dat er gelegenheid was zich op te geven voor de Arbeidscontroledienst. De beloften en het hoge
loon deden hem besluiten zich aan te melden. Na een gesprek met de commandant, waarin
hem verteld werd wat voor dienst het zou gaan worden, trok hij zijn aanmelding in. Na de
bevrijding werd hij, na kort geschorst te zijn, wederom bij het Rotterdamse korps aangesteld.98

In november 1942 ontving een aantal kader- en stafleden, zowel administratief als
executief, via de hoofdcommissaris een kort vragenlijstje, met daarop de volgende vragen:

1. Zijt gij lid van nsb, ss, Rechtsfront of Centrale Politie Federatie (cfp)?
2. Hoe denkt gij over de groote politieke vraagstukken van dezen tijd, meer in het 

bijzonder over het nationaal-socialisme?
3. Kunt gij u vereenigen met de grondbeginselen van het nationaal-socialisme?
4. Zijt gij bereid na een eventuele invoering van een nationaal-socialistisch regime hier te

lande, als politieambtenaar dit regime te helpen beschermen?
5. Kunt gij beloven de invoering van dit regime niet tegen te werken?
6. Zijt gij oud reserve- of beroepsofficier?
7. Zoo ja, acht gij u dan nog aan uwen eed gebonden?
8. Indien ja, welke consequenties trekt gij hieruit voor het geval, dat de gevluchte 

regeering een beroep op u doet?99

Het merendeel van de ondervraagden probeerde de antwoorden zo neutraal mogelijk te
formuleren, zodat zij op geen enkel moment in de problemen zouden komen. Een kleine
groep beantwoordde de vragen zoals de nieuwe machthebbers het graag wilden zien. Zij
deden dit uit angst of om bij een eventuele bevordering niet buitengesloten te worden. Een
klerk van de Herkenningsdienst gaf de volgende antwoorden.100
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1. Lid van de cfp.
2. Ik ben voor de opbouw van een nieuw Europa, waarin recht, kameraadschap en 

waardeering voor de arbeid zal zijn, en het groot-kapitalisme aan banden zal worden
gelegd. Kan daarom samenwerken – zonder eenige terughouding – met alle Duitse
instanties en de nsb.

3. Jawel.
4. Jawel en men kan op mij als ambtenaar te allen tijde rekenen. 
5. Jawel.
6. Neen.
7. ——
8. ——

De vragenformuliertjes werden gebruikt om een goed inzicht te krijgen in de politieke
gezindheid van het Rotterdamse korps. Na de bevrijding waren ze voor de Zuiveringscommissie
aanleiding om een onderzoek in te stellen. De hierboven genoemde klerk werd ook op het
matje geroepen. Hij verklaarde willens en wetens te hebben gelogen, omdat hij anders
ontslag vreesde. Naaste collega’s werden als getuigen gehoord. De chef van de klerk oor-
deelde dat hij tijdens de bezetting onbetrouwbaar was en niets gedaan had om de zaken af te
remmen. Hij was daarnaast ‘lief’ voor de leden van Groep 10 en trok alle Duitse stukken naar
zich toe. Pas in 1944 was de klerk omgeslagen. Hij ging langzamer werken en begon evenals
zijn collega’s met opzet stukken te vertragen. Op deze manier trachtte hij alles te herstellen
wat hij bedorven had. Op advies van de Zuiveringscommissie strafte de minister van Justitie
de klerk in juni 1946 met de maatregel ‘uitsluiting van bevordering voor de duur van vijf
jaren’.101

Begin maart 1941 moesten alle politiekorpsen op verzoek van de inspecteur-generaal
opgeven hoeveel nationaalsocialisten er binnen hun korps waren. Amsterdam gaf op dat 116

korpsleden lid waren van de nsb en had als enige een onderverdeling gemaakt in rangen.
Den Haag, Rotterdam en Utrecht hadden opgegeven dat zij respectievelijk 67, 19 en 17

nsb’ers binnen hun gelederen hadden.102 Van de gehele Nederlandse politie waren op dat
moment 406 ambtenaren lid van de nsb, zodat geconcludeerd kan worden dat meer dan de
helft van de nsb’ers bij de grote korpsen werkzaam was.103

Burgemeester Müller, tevens leider van de adviescommissie Bestuurszaken van de nsb,
ontving in april 1943 van de provinciale commissarissen en burgemeesters klachten over de
bezetting en de gezindheid van de politiekorpsen. Omdat hij bij de gemachtigde van de leider
voor Binnenlandse Zaken en Openbare Veiligheid het een en ander aanhangig wilde maken,
bracht hij Boelstra hiervan op de hoogte. Om zo volledig mogelijk gedocumenteerd te zijn
wilde hij van Boelstra weten hoe het Rotterdamse korps ervoor stond. Boelstra voegde bij het
antwoord de sterktestaat van het korps op 1 april 1943, waaruit tevens het aantal vacatures
bleek. Het gros van het korps was volgens Boelstra niet nationaalsocialistisch georiënteerd.
Bij velen bestond echter de overtuiging dat het oude niet mocht terugkeren en dat er der-
halve iets nieuws moest komen. Behoudens een zeer enkele uitzondering, hadden allen zeer
correct hun plicht gedaan, ook in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij de jodenacties. 
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Bij de razzia’s op communisten was door allen met bijzondere ijver opgetreden. In opdracht
van de Reichsführer der ss werd op 9 maart 1943 in totaal een bedrag van ƒ 11.000,- als beloning
aan een aantal officieren en manschappen, waaronder ook niet nationaalsocialisten, toe-
gekend. Boelstra had reden om aan te nemen, dat het gros van het korps als goede ambte-
naren, ook in moeilijke uren, zijn plicht zou doen.104

Tabel 7.1. Aantal politieambtenaren lid van een nationaalsocialistische organisatie per 1 april 1943 (Het korps
bestond op dat moment uit 1538 ambtenaren en ongeveer 490 arbeidscontractanten105):

Tabel 7.2. Aantal politieambtenaren lid van een nationaalsocialistische organisatie per 14 augustus 1943 (zonder
arbeidscontractanten):

Bij de Recherche stond achter ieder getal tussen haakjes, Politieke Dienst, zodat kan
worden aangenomen dat er verder bij de Recherche niemand lid was van een of andere
nationaalsocialistische organisatie.106 Hieruit valt op te maken dat het Rotterdamse politie-
korps op dat moment uit 1664 politieambtenaren bestond, waarvan er in totaal 48 (= 2,8%)
lid waren van een nationaalsocialistische organisatie. In vergelijking met Utrecht was dit niet
veel, want daar waren op 1 december 1942 eveneens 48 politieambtenaren lid van de nsb. Dit
was echter 13,2 %, omdat het korps op dat moment uit 362 leden bestond.107

Tabel 7.3. Aantal politieambtenaren lid van de nsb per 11 september 1944:

Begin januari 1945 werd er nogmaals geteld. Omdat het Fahndungskommando toen al uit
Rotterdam vertrokken was, daalde het aantal tot 32. De sterkte van het korps was op 1 januari
1945 gestegen tot 1852 politiefunctionarissen. Werden de arbeidscontractanten hierbij opgeteld
dan bedroeg het totale aantal 2483.
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Tabel 7.4. Aantal politieambtenaren lid van de nsb en of ss per 1 januari 1945108:

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nationaalsocialisten bij de Rotterdamse politie tijdens
de bezetting niet groot geweest is. Een gepensioneerd politieambtenaar van het Rotterdamse
korps was het met deze stelling eens en schreef over dit onderwerp half maart 1943 een brief
naar de propagandavoorman van de nsb, Blokzijl. Volgens de briefschrijver stond in de
Zwarte Soldaat bij een artikel over de doodgeschoten nsb’er Koot dat de politie ‘gezuiverd’
was. Hij vroeg zich af of dit serieus genomen moest worden, want hij hoorde en zag precies
het tegenovergestelde. Politiemensen pleegden namelijk lijdelijk verzet en keken nergens
naar. Men had zelfs een Rotterdamse inspecteur bij de opleiding in Schalkhaar geplaatst, die
fel anti-Duits zou zijn. De briefschrijver wilde graag van Blokzijl vernemen of hij ook van
mening was dat er bij de politie nog heel wat gezuiverd moest worden.109

De brief werd serieus genomen, want Blokzijl stuurde hem door naar het DGvP in Hoog
Soeren. Via de chef van de algemene staf van het DGvP ontving Blokzijl per omgaande
bericht terug. De chef van de algemene staf had met belangstelling kennis genomen van het
schrijven en merkte op dat het echter niet mogelijk was een totale bezetting van het Neder-
landse politieapparaat met nationaalsocialisten in een snel tempo door te voeren. Voorlopig
was men, gezien de onontbeerlijkheid van vakbekwame politieambtenaren, genoodzaakt
niet nationaalsocialistische politieambtenaren te blijven handhaven.110

Omdat het steeds duidelijker werd dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen, wilden
steeds meer politiemensen het lidmaatschap van de nsb opzeggen. Dit ging niet zonder meer,
want de politieleiding wilde weten waarom iemand bedankte. Rechercheur P. Visser was in
juli 1943 uit de nsb getreden omdat zijn vrouw anti-nsb was.111 Hij was het daarnaast niet
eens met de propaganda van de nsb en er waren volgens hem te veel kwade elementen. 
Op deze manier beëindigden in 1944 nog meer politiemensen hun lidmaatschap van de nsb,
omdat ze het niet eens waren met het beleid of problemen kregen met familie of echtgenote.

Verhoudingen binnen het korps

Politiefunctionarissen die slechts kort lid geweest waren van het Rechtsfront werden al
gewantrouwd. Dit ondervond H.C. Bezem. Hij was in 1928 op 17-jarige leeftijd als bood-
schapper bij de politie gekomen en enkele jaren later aangesteld als agent. Kort na het
uitbreken van de oorlog was hij overgeplaatst naar de Speciale Diensten. Na de oprichting
van het Rechtsfront werd hij op aandringen van een collega lid. Deze collega had voor-
gegeven dat genoemde organisatie niets met politiek te maken had, doch ten doel had één
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politieorganisatie in het leven te roepen. Omdat langzamerhand het doel van het Rechts-
front bekend werd, bedankte Bezem na drie weken. Intussen had hij bij een groot deel van
zijn collega’s de minder gewenste naam van nsb’er opgelopen. In mei 1941 werd Bezem
overgeplaatst naar de Kinderpolitie. Volgens zijn naoorlogse verklaring heerste daar een
echte Nederlandse geest en was de Kinderpolitie het centrum van de illegaliteit, waar hij zich
meteen thuis voelde. Later hoorde Bezem dat men hem daar in het begin wantrouwde.
Echter door zijn houding en medewerking werd hij na verloop van tijd in vertrouwen
genomen. Na de bevrijding moest Bezem een rapport opmaken in verband met zijn kort-
stondig lidmaatschap van het Rechtsfront, terwijl daarnaast een onderzoek werd ingesteld
naar zijn gedragingen tijdens de bezetting.112 Dit onderzoek leverde geen bezwarende feiten
op, want Bezem bleef tot 1956 in dienst van de Rotterdamse politie.

De politiefunctionarissen die openlijk voor hun lidmaatschap van de nsb uitkwamen,
werden over het algemeen door de overige collega’s gemeden, om te voorkomen dat in hun
bijzijn verkeerde dingen gezegd of gedaan werden. Men ging met hen meestal niet aan
dezelfde tafel zitten. Met degenen waarvan de politieke kleur niet bekend was lag dat anders,
men moest altijd voorzichtig zijn, want verraad lag overal op de loer. Begin augustus 1942

schreef een hulpagent een brief naar de burgemeester, waarin hij klaagde over de anti’s van
het bureau Oostervantstraat. In plaats van een bedankje kreeg de hulpagent een berisping.
Hij mocht namelijk niet rechtstreeks aan de burgemeester schrijven, maar had de
hiërarchische weg moeten volgen.113 Twee maanden later maakte een hulpagent van het
bureau Sandelingplein dezelfde fout. Maar dat liep anders af.

‘Excellentie, mag ik beleefd het woord tot u richten. Het betreft hier namelijk u zelf
en ik zou het zeer op prijs stellen u weledele heer daarover onder vier ogen te mogen
spreken. Zoals u weet werk ik al geruime tijd in het geheim voor de nsb en de Duitse
weermacht. Nu ben ik verleden week aangesteld bij de hulppolitie, maar niemand
weet dat ik voor de nsb werk, dus zodoende kom ik alles te weten. Want in de ogen
van alle politieagenten ben ik een geweldige oranjeman. Hoogweledele heer wat er
daar in die post onder de agenten en hulpagenten over u verteld word is afgrijselijk.
Volgens mij mogen deze agenten niet van een wapen voorzien zijn, maar moeten
uitgezonden worden naar Duitsland, want zij zijn gevaarlijk voor ons. Daarom wilde
ik gaarne de eer genieten om datgene alleen en persoonlijk aan u te vertellen wat deze
agenten onder elkaar ’s nachts vertelden over u, maar zij hadden er geen ogenblik op
gerekend dat er een in hun midden was die zat te koken van ergernis en dat was ik,
maar ze zijn nog niet van mij af met hun eeuwige gezanik over Engeland en oranje-
zender. Daarom hoop ik dat ik u persoonlijk mag spreken en dat u het niet doorgeeft
aan iemand anders. Want ik wil zekerheid hebben dat er met deze agenten, die dan
zogezegd beëdigd zijn en getekend hebben trouw hun plicht te doen, zich niet te
bemoeien met politiek, geen geruchten te verspreiden, naar geen verboden zender te
luisteren en alle sabotagehandelingen tegen te gaan. Dat deze mensen als zij onder
elkaar zijn en zich volkomen veilig achten dingen vertellen en plannen zitten te
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maken wanneer het zover is als Duitsland verliest. Zij beweerde al als de Engelsman
zou komen met een invasie dan kwam er geen één nsb’er levend uit de post vandaan,
want daar hadden zij hun wapen toch voor. De een probeert naar Engeland te komen
en nog anderen mee te slepen en de vader van deze jonge man geeft hem nog raad op
de koop toe en doet dienst als majoor van politie bij ons. En zo is er geen een van de
agenten bij onze post Sandelingplein te vertrouwen en alleen de heer Wonink,
inspecteur van politie aan onze post, deze heer doet zijn plicht, de rest luisteren
allemaal naar de verboden zender en beledigen de Führer en onze leider Mussert, ook
hulpagenten. Maar dat wat er van u verteld werd verleden week ’s nachts, dat wil ik u
persoonlijk zeggen. Aanstaande vrijdag dan ben ik vrij van diensten en ben ik, geheel
tot uw beschikking. En als u mij een kans kan geven, dan zal ik deze personen geen
kans tot handelen geven, want zij vertellen verder. En ik hoop en vertrouw er op dat u
mij niet kwalijk zal nemen dat ik u edelen heer zoveel laat lezen, maar u zal volkomen
begrijpen dat ik niet anders kan, en als u mij heeft gehoord zal u begrijpen dat het
beslist nodig is dat aan dergelijke verhalen van zogezegde betrouwbare politieagenten
paal en perk gesteld wordt. Daarom ben ik ook overtuigd als u mij aangehoord zal
hebben, dat u mij een aanstelling zal geven van hulpagent of gewoon agent. U zal mij
een uniform geven en laat u dan de rest maar aan mij over, dan zal ik u deze agenten
brengen die opgeborgen behoren te worden. Maar dan kan u ook verzekert wezen dat
u aan het Sandelingplein een agent van politie heeft dienen die betrouwbaar zal zijn,
trouw aan de Führer, trouw aan de burgemeester, trouw aan de leider Mussert en in
samenwerking met de hoofdinspecteur Wonink. Ik zal datgene doen wat gedaan moet
worden om dergelijke elementen te weren, want nu staat de weledele heer Wonink
alleen. Maar als ik agent ben dan ben ik midden onder de agenten en dan zal er geen
een ontkomen van de hele troep. Laat u dat maar gerust aan mij over, daar ben ik voor
geschikt, al zeg ik het zelf. Alleen hierom dat ik wil dat Mussert onze Koning wordt en
die stommelingen daar aan het Sandelingplein geen kans te geven verder propaganda
te maken voor de Engelsman met vreselijke aanklachten tegen u als burgemeester van
Rotterdam.’114

Deze brief werd heel serieus genomen, want de briefschrijver verklaarde na de bevrijding dat
hij twee dagen na het schrijven van de brief een aantal (hulp)agenten bij de toenmalige
burgemeester Müller verraden had.

In het orgaan van het Rechtsfront verscheen in maart 1941 een artikel waaruit bleek dat
er bij de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie vanuit het hele land een stroom van
klachten was binnengekomen over achteruitstelling, niet-bevordering en overplaatsing,
omdat men lid was van het Rechtsfront. Vooral bij de Marechaussee en de Rijksveldwacht
werden deze maatregelen veel toegepast. Bovendien hadden veel nationaalsocialistische
politieambtenaren te lijden onder terreurmaatregelen en werd hun leven en dienstdoen door
collega’s en superieuren onaangenaam gemaakt. Verzoeken aan betrokken politieautoriteiten,
om aan deze toestand een afdoende einde te maken, waren vruchteloos. De meeste kringen
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van het Rechtsfront hadden daarom een afweerdienst ingesteld, waar alle daden van terreur,
alsmede namen van de plegers werden vastgelegd. Teneinde deze materie centraal te regelen
werd door de inspecteur-generaal eveneens een afweerdienst ingesteld.115 Of deze afweer-
dienst in Rotterdam iets heeft kunnen betekenen valt te betwijfelen. Toch was het openlijk
ageren tegen de bezetter en nsb niet ongevaarlijk. Agent A.P. Hitzert van het bureau Ooster-
vantstraat kon hierover meepraten. In het begin van de bezetting was hij samen met een
collega belast met de bewaking van het arbeidsbureau. Van welke politieke kleur zijn collega
was wist Hitzert niet, maar daar kwam hij spoedig achter. Op een gegeven moment zagen de
op wacht staande agenten een regiment Duitse militairen zingend dichterbij komen. Hitzert
zei: ‘daar komt weer een stelletje van die bloedhonden aan, ik moet zorgen dat ik weg kom.’
Zijn collega antwoordde hierop: ‘bloedhonden? Dat zijn onze vrienden, begrijp je dat. Als ik
daar werk van maak, dan zul je een zware pijp roken.’ Hitzert schrok van deze reactie en bij
terugkomst op het bureau vroeg hij aan de anderen of zij wisten dat hun collega fout was.
Niemand wist hier iets van. Toen Hitzert kort daarop bij een ander geval betrokken was,
kwam hij erachter dat zijn ‘foute’ collega alsnog de instanties had ingelicht. Dit andere geval
speelde zich af in 1941 toen door de geüniformeerde wa een groep geformeerd werd op een
veld aan de Mathenesserlaan. Hoofdinspecteur Müller was daar met een adjudant belast met
het toezicht. Hitzert was ook ter plaatse om het middenvak van de straat af te sluiten, zodat
de wa kon aantreden. Een persoon bleef op het middenvak staan. Dit bleek later de Rijks-
duitser, H. te zijn, die een kapperszaak en toiletartikelenwinkel op de Binnenweg had. H.
stond bij de Vreemdelingendienst bekend als spion en lid van de sd. Müller gelastte H. weg te
gaan, maar dat deed hij niet. Samen met agent C. Mostert kreeg Hitzert opdracht om H. vast
te pakken en over te brengen naar het bureau aan de Oostervantstraat. Tijdens die tocht naar
de Oostervantstraat verzette H. zich zodanig dat Hitzert hem behoorlijk vast moest pakken,
maar dat zinde H. niet en spuugde Hitzert in het gezicht. Dit had Hitzert nog nooit getole-
reerd en gaf hem een klap in het gezicht. Aangekomen op het bureau Oostervantstraat
verzocht H. contact te krijgen met de sd en dit lukte hem ook. Hitzert werd vervolgens bij de
sd ontboden en moest daar een verklaring afleggen. Omdat H. kleiner was, had Hitzert hem
volgens de sd geen klap mogen geven. Van dit voorval werd daarom proces-verbaal opgemaakt.
Drie maanden later moest Hitzert voor het Duitse gerechtshof in Den Haag verschijnen en
daar werd hij veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Zijn collega Mostert kreeg ook
een half jaar, maar dan voorwaardelijk. De Rotterdamse politieleiding had Hitzert afgeraden
onder te duiken, want dan zou er verhaal gehaald worden op zijn gezin. Op 5 december 1941

moest Hitzert zich melden in de gevangenis van Scheveningen en daar werd hij opgesloten.
Eind december werd hij overgebracht naar Kleef in Duitsland. In februari 1942 moest hij bij
de gevangenisdirecteur komen en hoorde van hem dat hij door Rauter uit de Nederlandse
politiedienst ontslagen was. Toen Hitzert hem antwoordde dat dit maar tijdelijk was, omdat
de Duitsers zo weg waren, werd hij de kamer uitgevloekt. Na dat half jaar uitgezeten te
hebben moest hij binnen 24 uur Duitsland verlaten hebben. Toen hij weer in Nederland
kwam, werden hem diverse betrekkingen aangeboden. Hitzert nam een betrekking aan als
magazijnmeester bij een koek- en beschuitfabriek. De tweede dag na de bevrijding kreeg hij
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al een door de personeelschef, Lagendaal, ondertekend bericht om zich te melden. Lagendaal
was hem ook tijdens de bezetting met alles ter wille geweest. Hitzert mocht na de bevrijding
weer bij het Rotterdamse korps in dienst komen. 116

De bezettingautoriteiten hadden voor de onderdrukking van de bevolking betrouwbare
en volgzame politieambtenaren nodig. Pogingen om dit via gelijkschakeling en propaganda
voor elkaar te krijgen, hadden meestal niet het gewenste resultaat. De nsb was daarentegen
constant bezig om de ordehandhaving naar zich toe te trekken.

Vrijwillige Hulppolitie

Door in oktober 1941 een samenwerkingsverband tussen de politie en wa te creëren, werd
getracht de slechte onderlinge verhouding te verbeteren. Bij catastrofale gevallen, zoals
bominslagen, kon de wa ter assistentie van de politie worden ingezet. Hierbij was de wa

zuiver te beschouwen als ordedienst en had geen politiebevoegdheden. Alle handelingen
geschiedden op last en onder verantwoordelijkheid van de politie. Verwacht werd dat de
politieagenten weinig vertrouwen hadden in de samenwerking, want in de richtlijnen voor
de inzet van de wa verwees de commandeur van de Ordepolitie naar een eerdere order,
waarin duidelijk tot uitdrukking was gekomen, dat de wa in volkomen harmonie met de
politie wenste samen te werken. Door daartoe aangewezen officieren van de Ordepolitie
werd aan de wa theorie gegeven over het optreden van de politie in het algemeen, zodat de
wa’ers een duidelijk beeld kregen van de moeilijkheden waarmee de politie bij de uitvoering
van de haar verstrekte opdrachten had te kampen. De pers bracht het publiek op de hoogte
van de mogelijkheid dat de wa de politie bij het formeren van afzettingen ter zijde kon
staan.117 Deze samenwerking ging voor de nsb nog lang niet ver genoeg, zij wilde meer
invloed. In een Politisch Lagesbericht van eind april 1942 was vermeld dat er plannen bestonden
de nsb te bewapenen. In toonaangevende nsb-kringen werd de indruk gewekt, dat binnen
korte tijd met de vorming van een Nederlands leger van twintigduizend man rekening moest
worden gehouden. Deze mannen zouden als een soort hulppolitie ter gewapende waar-
borging van orde en rust moeten worden ingezet. De opleiding moest in kazernes geschieden
voor de duur van één á twee weken. Het uniform zou veldgrijs worden en de kosten zouden
door de Nederlandse staat worden gedragen. Met het Duitse leger had men, ook wat het
uniform betreft, niets te maken.118

Hoewel de vorming van zo’n nationaalsocialistisch leger niet door ging, kwam er wel iets
anders voor in de plaats. Op 23 mei 1942 werd Verordening no. 57/1942 van Seyss-Inquart
gepubliceerd waarin hij de oprichting van de vhp aankondigde. Volgens Rauter was de Vrij-
willige Hulppolitie (vhp) op zijn initiatief opgericht. Sinds mei 1940 waren de Marechaussee,
de Rijksveldwacht en de Gemeentepolitie met ongeveer zesduizend leden van de voormalige
Nederlandse krijgsmacht versterkt en bij de benoeming van deze mensen had Rauter niet
gelet op hun politieke opvattingen, doch alleen op hun karakters. Mussert en Schmidt
hadden hem verschillende malen verwijten gemaakt over deze benoemingen. In 1942 bleek
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dat de Nederlandse politie nogmaals versterkt moest worden in verband met de stijgende
aantallen sabotagehandelingen op het gebied van de levensmiddelenvoorzieningen. Een
voorstel van Rauter om de Nederlandse politie te versterken werd door Seyss-Inquart
verworpen. Rauter had daarna een compromis gesloten met Seyss-Inquart, dat de oprichting
van de vhp tot gevolg had. De taak van de hulppolitie zou gaan bestaan uit het in nood-
gevallen bijstaan van de Nederlandse politie bij de handhaving van de openbare orde en bij
de bestrijding van ongeregeldheden bij luchtaanvallen. Bij de oprichting had Mussert geen
medewerking verleend, omdat hij bang was, dat een gedeelte van zijn zogenaamde revolu-
tionaire wa door de Nederlandse politie zou worden ingelijfd en gedisciplineerd. Nadat in
het voorjaar 1942 verschillende leidende nsb’ers door de illegaliteit waren geliquideerd
ontstond er enige angst bij de leden van de beweging. Uit de hulppolitie werden daarna
enige commando’s gevormd, die belast werden met de bewaking van de woningen van voor-
aanstaande nsb’ers. Deze commando’s werden met toestemming van Rauter bewapend met
geweren.119

Enkele dagen later verscheen de verordening in de krant. De volgende dag stroomden de
sollicitatiebrieven en verzoeken binnen. Juist nadat besloten was een nadere bekendmaking
in de pers te plaatsen, waarbij nauwkeurige aanwijzingen zouden worden gegeven, beval
Rauter de behandeling van de sollicitaties, in afwachting van nadere instructie, te staken.
Enkele dagen later werd tijdens een bespreking bij de BdO meegedeeld dat alleen leden van
de Nederlandse ss en wa zich mochten aanmelden voor de vhp. Een kandidaat-hulpagent
diende de nieuwe Europese orde voor te staan en moest bereid zijn deze naar beste vermogen
te dienen. Hij zou dezelfde rechten en plichten krijgen als een gewone politieagent. Broersen
en dus niet de nsb, werd belast met de benoeming van de hulpagenten. Veel nsb’ers waren
ervan uitgegaan dat de vhp een gewapende gesloten eenheid zou worden en zodoende zelf-
standig zou kunnen optreden tegen zwarte handel, hamsteren en andere overtredingen.
Echter volgens de verordening van Seyss-Inquart mochten vrijwillige hulpagenten alleen
optreden wanneer ze waren opgeroepen. In nationaalsocialistische kringen was men van
mening dat het zinvoller zou zijn, de vrijwillige hulpagenten doorlopende bevoegdheden te
geven, want de reguliere politie had op veel gebieden verzaakt. Daarom moest er naar een
mogelijkheid gezocht worden om de agenten als onbezoldigd rijksveldwachter aan te
stellen.120

De selectie van de vhp werd gedaan door vijf wervingscommissies, die zitting hielden in
Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden. Elke commissie bestond uit,
één vertegenwoordiger van de Nederlandse ss, één van de wa en één Nederlandse
politieofficier. De verbindingsofficier van de BdO woonde de zittingen bij als vertegenwoor-
diger van Rauter. Op last van de BdO moesten de vier grote steden ieder twee nationaal-
socialistische onderofficieren leveren, die geschikt waren voor het geven van een eenvoudige
politievakopleiding aan de cursisten van de vhp. De opleiding vond plaats in de kazernes van
de Duitse Polizei-Bataillons in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en vanaf 31 juli ook in Arnhem.
De door de korpsen geleverde onderofficieren werden eveneens tijdelijk bij deze Duitse
politiebataljons gedetacheerd. Omdat Rotterdam geen politiebataljon had moesten de aan-
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gewezen brigadiers, J.M.H. Stuiver en D. Weststrate,  zich begin augustus 1942 melden bij de
Koning Willem ii-kazerne in Tilburg, waar een Duits politiebataljon gelegerd was. Via een
nota werd bekend gemaakt dat reeds aangestelde agenten van de ‘gewone’ hulppolitie niet in
aanmerking kwamen voor de opleiding tot agent van de vhp, omdat deze laatste instelling
slechts in bijzondere gevallen zou worden opgeroepen. Ondanks deze nota volgden toch
enkele Rotterdamse hulpagenten de opleiding voor de vhp. De opleiding duurde tien dagen,
waarna de vrijwillige hulpagent moest verklaren dat hij ook na zijn ontslag als zodanig het
stilzwijgen moest bewaren omtrent de bij zijn dienstverrichtingen als zodanig te zijner
kennis gekomen aangelegenheden, waarvan het bekend worden het welzijn van het Duitse
rijk of van de Nederlandse Staat in gevaar zou kunnen brengen.121

In Tilburg werden de opleidingscursussen voor de vhp omstreeks 11 oktober beëindigd,
waarna de leider van de cursussen, de tweede luitenant G.R.J. Holtz, de beide Rotterdamse
brigadiers bedankte voor hun inzet.122 Na voltooiing van de opleiding konden 2196 man
worden aangesteld als agent van de vhp. Zij waren verdeeld in twee categorieën. Categorie a
bestond uit degenen die reeds bij de Wehrmacht, de Waffen-ss of het Vrijwilligerslegioen, dan
wel bij de ss-school in Avegoor een militaire opleiding (Waffenausbildung) hadden gevolgd.
Deze categorie telde 432 agenten. Zij werden ingedeeld bij de Duitse politiebataljons.
Categorie b bestond uit de overige 1764 agenten, die de Waffenausbildung niet gevolgd hadden.
Deze groep werd ingedeeld bij de daarvoor aangewezen politiekorpsen.123

In eerste instantie werd de hulppolitieagent na het voltooien van de opleiding met een
voorlopige bestemming naar huis gestuurd, waar hij zich, na een oproep, onverwijld moest
melden. Als hij aan deze oproep geen gevolg gaf, kon hij worden bestraft met zes maanden
hechtenis en duizend gulden boete. Op 12 september 1942 zond Broersen 81 revolvers, van het
merk Munts, naar Rotterdam, met evenzoveel revolvertassen en 486 patronen van het
kaliber 9,4 mm, bestemd voor de vhp. Hoeveel Rotterdamse wa-mannen oproepbaar waren
voor de vhp is niet bekend. Gezien het aantal wapens zal het geen grote groep geweest
zijn.124

Een nsb’er uit de gemeente Lekkerkerk was één van deze hulpagenten. Na een korte
theoretische cursus in Den Haag werd hij aan het bureau Sandelingplein geplaatst, waar hij
onder andere werd ingezet bij de surveillance en het bewaken van het spoorwegemplacement
Feijenoord.125

Het uniform van de vrijwillige hulpagent werd niet het eerder genoemde veldgrijs, maar
was bijna identiek aan dat van de politie. Hij kreeg een veldmuts en om zijn linkermouw
droeg hij een rode armband met daarop een schildje in de nsb-kleuren; oranje-wit-blauw.
Niet iedereen was blij met dit duidelijke herkenningsteken, want het onderscheidde hen van
de echte politie. Om niet op te vallen legden velen de armband af. Mussert had Rauter
beloofd dat minstens achtduizend van zijn volgelingen bij de hulppolitie in dienst zouden
treden, maar in juli 1942 produceerde hij een lijst met slechts tweeduizend namen. 

Aan de oorspronkelijke opzet van de vhp kwam op 6 februari 1943 een einde na een
geslaagde aanslag van het verzet op het leven van de Nederlandse generaal H.A. Seyffardt.
Seyffardt was betrokken geweest bij de oprichting van het Vrijwilligers Legioen Nederland,
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dat naast het Duitse leger aan het Oostfront werd ingezet. Rauter was woedend. Hij liet de
hulpagenten uit Holland en Utrecht opdraven om zich bij de Duitse politie commandant in
Amsterdam te melden. Ze werden op 9 februari ingezet bij razzia’s op jonge mannen die naar
Duitsland werden gestuurd. Negenenzeventig hulpagenten werden als 3e compagnie
Gesloten Eenheid ingedeeld bij het Politiebataljon Amsterdam (pba) en gekazerneerd in de
Tulpkazerne. Ze stonden onder nsb-kader. Een ander deel van de opgeroepen reservisten
werd bij het Duitse Politiebataljon ingedeeld. Toen het pba vanaf januari 1943 van haar taak
om joden te arresteren werd ontheven, nam de vhp dit werk over. En dat deden ze kennelijk
met verve. Een ss’er uit Amsterdam schrijft: ‘de hulppolitie die nu gerekruteerd is uit natio-
naalsocialisten houdt zich bezig met het oppakken van joden en doet dat uitstekend, honderd
procent beter dan de politie die toch maar saboteert als het enigszins kan.’ In Rotterdam was
de dreiging waarschijnlijk minder groot, want daar arriveerden op 15 februari 1943 slechts 36

vrijwillige hulpagenten. Zij kwamen geheel bewapend en geüniformeerd in Rotterdam aan,
waardoor de eerder geleverde revolvers voor de oproepkrachten enkele dagen later weer
ingeleverd moesten worden bij het centraal magazijn van de Nederlandse Politie in Apel-
doorn. De hulpagenten werden over verschillende bureaus verdeeld en moesten met een
beroepsagent dienst doen. Binnen één week waren al weer vijf vrijwillige agenten ver-
trokken, omdat ze op hun voormalige werkplek niet gemist konden worden.126

Op 12 maart 1943 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of hij het korps vhp met vijftig
leden mocht uitbreiden wegens toename van het aantal te bewaken objecten. De volgende
dag kreeg hij antwoord dat dit niet mogelijk was, omdat de vhp binnen korte tijd ontbonden
zou worden.127 Enkele dagen later werd duidelijk wat men van plan was. Mussert riep alle
leden van de nsb op voor dienstneming bij de in het kader van de Waffen-ss op te richten
Landwacht. De agenten van de vhp moesten in de gelegenheid gesteld worden om bij dit
onderdeel dienst te nemen. Deze Landwacht was de voorloper van de Landstorm Nederland
en moet niet verward worden met de Landwacht Nederland, die begin december 1943 werd
opgericht. Agenten van de vhp konden alleen bij de Nederlandse politie worden aangesteld
na een opleiding van drie maanden bij de Landwacht. Hierna volgde een keuring en een
antecedentenonderzoek. Deze belofte werd over het algemeen niet nagekomen, want
degenen die eenmaal bij de Landwacht zaten konden niet meer weg komen en werden later
zelfs naar het Oostfront gestuurd. Hetzelfde gebeurde met ‘gewone’ jongens uit de burger-
maatschappij, die in het geheel niets te maken hadden met de nsb. Nadat zij op een oproep
voor de politie hadden gereageerd, moesten zij eveneens tekenen voor de Landwacht, met de
belofte dat ze na het uitdienen van de bedoelde periode overgingen naar de politie. Maar hier
kwam meestal weinig van terecht, omdat ze eveneens naar het Oostfront gezonden werden.128

Eind juli 1943 bleek dat er nog zestien agenten van de vhp in Rotterdam actief waren. In
opdracht van de directeur-generaal van Politie moest Boelstra er nogmaals op toezien dat
vrijwillige hulpagenten geen dienst deden zonder armband. Ook het embleem van de
armband aftornen en op de mouw naaien was verboden. Tevens moest vanuit het korps aan
de agenten onderricht gegeven worden over de organisatie van de politie, het politieoptreden
bij afzettingen, het Besluit Wapengebruik, het optreden bij overvallen en het leren omgaan
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met vuistvuurwapens. Op 1 november 1943 werden nog zeven vrijwillige hulpagenten aan-
gesteld. Zij waren afkomstig uit Den Haag en waren daar begin februari 1943 in dienst
getreden bij het Duitse politiebataljon in de oude Alexanderkazerne.129

In april 1944 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of hij zes agenten van de vhp kon
ontslaan, omdat zij bij hem daartoe een verzoek hadden ingediend. Boelstra gaf aan dat
hijzelf geen bezwaar had, want de agenten vervulden hun dienst met tegenzin, vanwege het
feit dat zij onder meer geen politiebevoegdheid hadden. De directeur-generaal aanvaardde
het ontslag niet, omdat de vhp na verloop van tijd zou overgaan naar de Landwacht
Nederland. Twee maanden later was het moment daar. De overgang van de nog in dienst
zijnde vrijwillige hulpagenten naar de Landwacht moest voor 17 juni 1944 geregeld zijn. 
Alle wapens werden ingenomen en overgebracht naar de afdeling bewapening van de Neder-
landse politie in Tilburg. Armbanden en legitimatiebewijzen moesten ingeleverd worden bij
het DGvP. Overige uitrustingstukken konden behouden worden totdat de uniformering van
de Landwacht gereed was.130

Omdat de pogingen om nationaalsocialistische instellingen, zoals de vhp, bij de orde-
handhaving in te schakelen niet het gewenste resultaat hadden, bleef de bezetter voor-
namelijk aangewezen op de hulp van de reguliere politie. Bij de Rotterdamse politie was
vooral de uit nationaalsocialisten bestaande politieke dienst (id, Groep 10 en later Fahndungs-
kommando) de aangewezen instantie om de bezetter te assisteren.
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hoofdstuk  8

inlichtingendienst
en groep 10

[…] Wat betreft het ‘vaste’ personeel was het vrijwel het ‘uitschot’
van de politie. […] Het leed dat Groep 10 over de bevolking heeft
gebracht, is niet te overzien, terwijl het personeel daarvan den naam
van politie als geheel, onherstelbaar veel nadeel heeft berokkend.

(Rapport betreffende de werkzaamheden van Groep 10, opgemaakt door
inspecteur H. Knape op 30 mei 1945)1



8.1 inlichtingendienst wordt politieke dienst

Nadat inspecteur D.J. de Jong in januari 1941 onder druk van de BdO, Schumann, alsnog bij
de id (politieke dienst) geplaatst werd, was hij geruime tijd ondergeschikt aan inspecteur M.
de Meijer. Pas na diens vertrek op 31 maart 1941 naar de Rijksrecherchecentrale, volgde De
Jong hem op. De Meijer was niet zonder reden naar Den Haag vertrokken. Roszbach gaf hem
de schuld van De Jong’s bekering, waardoor diens positie binnen het Rotterdamse korps
onhoudbaar werd. De Jong bleef maar één maand bij de id, want toen vroeg hij zelf over-
plaatsing aan. Volgens eigen zeggen had hij bij de id een betrekkelijk onbelangrijke rol toe-
bedeeld gekregen. In het begin verrichtte hij vooral administratief werk. Daarnaast werkte hij
aan de afwikkeling van de ontbonden verenigingen en behandelde hij de binnengekomen
klachten van de nsb. Zuiver ambtshalve moest hij op bevel van de sd eenmaal per week daar
verschijnen om als verbindingsofficier tussen die dienst en Roszbach te fungeren. Nadat De
Jong op eigen verzoek was overgeplaatst naar het bureau Hoflaan brak er een nieuw tijdperk
aan voor de id.2

Nationaalsocialisten ‘bezetten’ de Inlichtingendienst

Begin mei 1941 werd Van Groningen aangewezen als nieuwe chef van de id. Volgens Van
Groningen was De Jong niet uit vrije wil bij de id weggegaan. De Jong moest verdwijnen,
omdat hij bedankt had als lid van de nsb en het Rechtsfront. Van Groningen was volgens zijn
eigen verklaring door Roszbach aangesteld omdat hij wel lid was van de nsb en het Rechts-
front. Als toekomstig inspecteur was Van Groningen op 1 februari 1931 bij de Rotterdamse
politie aangesteld. Op 1 augustus 1933 werd hij bevorderd tot inspecteur tweede klas, nadat hij
eerst een opleiding voor agent gevolgd had. Voordat hij chef van de id werd, was hij werk-
zaam bij de straatdienst en later bij de afdeling Dactyloscopie. Bij de mobilisatie van sep-
tember 1939 werd Van Groningen als reserve-luitenant in actieve dienst geroepen. Tijdens 
de oorlogsdagen van mei 1940 had hij meegevochten in de Grebbestelling. De noodlottige
afloop van de oorlog en het vertrek van het Koninklijk Huis en de regering hadden sterk
deprimerend op hem gewerkt. Deze gebeurtenissen en het feit dat hij via lectuur op de
hoogte was geraakt van de nationaalsocialistische beginselen, deden hem ertoe besluiten
omstreeks augustus 1940 tot de nsb toe te treden, omdat hij daarin de mogelijkheid zag om
door een krachtig bestuur de wedergeboorte van de Nederlandse staat te bewerkstelligen.
Van Groningen bleef maar drie maanden werkzaam als chef van de id. Met ingang van 
7 augustus 1941 werd hij gedetacheerd bij het Vrijwilligerslegioen ‘Nederland’.3

In de korte periode dat Van Groningen met de leiding belast was, zag hij kans om een
aantal nationaalsocialisten te bewegen dienst te nemen bij de id. Ongeveer zeventien politie-
functionarissen gingen hiertoe over. Zij werden allen vanwege hun politieke richting uit-
gekozen. Het merendeel was lid van zowel de nsb als van het Rechtsfont.4

De nieuwe leden van de id kwamen nagenoeg allemaal op dezelfde manier bij die dienst.
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Agent G. Boonstoppel was tot augustus 1923 werkzaam geweest bij de straatpolitie, waarna hij
werd overgeplaatst naar de Rivierpolitie. Hij verklaarde na de bevrijding dat hij begin 1941

door toedoen van Van Groningen was toegetreden tot het Rechtsfront en kort daarna sympa-
thiserend lid van de nsb was geworden. Boonstoppel was lid van de Gereformeerde kerk in
Overschie. De dominee en enige ouderlingen hebben de bezwaren van de kerk tegen het
nsb-lidmaatschap met hem besproken. Boonstoppel had de juistheid van deze bezwaren
erkend en op grond daarvan en mede, omdat hem het deelnemen aan het Heilig Avondmaal
werd geweigerd, had hij voor het lidmaatschap bedankt. Ook het lidmaatschap van het Rechts-
front zegde hij op. Toen Boonstoppel nog bij de Rivierpolitie was, had Van Groningen hem
enige malen gevraagd, of hij bij de id geplaatst wilde worden. Boonstoppel ging niet op het
verzoek in, omdat hij veel liever bij de Rivierpolitie bleef. Enkele weken later plaatste
Roszbach hem op voorstel van Van Groningen toch bij de id.5

C. Belder diende bij de Speciale Diensten aan het hoofdbureau. Vandaaruit werd hij in
mei 1941, overigens niet op eigen verzoek, overgeplaatst naar de id. Omstreeks oktober 1940

was hij lid geworden van de nsb, omdat hij op zijn post bij de stempellokalen de armoede
van de stempelende massa had gezien. Bovendien werd hij, terwijl hij geplaatst was bij de
Speciale Diensten, meermalen aangewezen om met het personeel van de toenmalige id

politieke vergaderingen te bezoeken. Dit was nog gedurende het laatste half jaar voor de
oorlog. Op deze vergaderingen werd, voor zover zij van nsb-zijde gehouden werden, propa-
ganda gemaakt voor het nationaalsocialisme. Belder had zich door deze propaganda laten
verleiden en was kort daarop, gedeeltelijk onder invloed van die propaganda, gedeeltelijk
omdat de aanblik van de stempelende bevolking indruk op hem gemaakt had en gedeeltelijk
uit angst voor het communisme, lid geworden van de nsb.6
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S. Posthuma was jonger dan de meeste ander collega’s bij de id.
Hij werd op 21 januari 1935 als agent aangesteld bij de Rotterdamse
politie. Op 11 november 1940 trad hij toe tot het Rechtsfront. Op 10

april 1941 werd hij tevens lid van de nsb. Posthuma dacht hierin een
beweging te zien, die aan de zijde van Duitsland een sterk en goed
geordend Nederland zou scheppen. Vanwege het feit dat hij met een
Duitse vrouw getrouwd was, was hij niet anti-Duits. Doordat, wanneer
hij wel eens met zijn vrouw naar Duitsland geweest was, zijn collega’s
schimpende opmerkingen maakten over zijn mededelingen omtrent
de heersende toestanden in dat land, raakte hij geprikkeld. Volgens
Posthuma dreven zij hem daardoor min of meer de Duitse kant op,
zodat hij tenslotte pro-Duits werd. Hij werd op aanraden van enkele
collega’s lid van de nsb en in de zomer van 1941 volgde overplaatsing
naar de id. Posthuma was tevoren ontboden bij Van Groningen, die
hem meedeelde dat hij, op grond van zijn lidmaatschap van de nsb

en het Rechtsfront, toegevoegd zou worden aan de politieke dienst
van de politie.7

Omdat het Rotterdamse korps niet veel nationaalsocialistische
politiefunctionarissen telde, was het niet eenvoudig voldoende personeel te vinden voor de
id. J.H. van Kampen was al 48 jaar toen hij bij de id geplaatst werd. Waarom men hem aan-
gezocht had, wist hij niet. Hij was in ieder geval niet uit idealisme op het aanbod ingegaan,
maar omdat het hem wel aantrok, na zolang in uniform dienst gedaan te hebben, eindelijk
eens dienst te mogen verrichten in burgerkleding.8 Van Kampen was overigens niet de
oudste medewerker van de politieke dienst. A.C. Dissevelt was tien jaar ouder. Deze, sinds
januari 1938 gepensioneerde politieman, kwam eind januari 1943 als hulpagent in dienst en
werkte zich bij de politieke dienst op tot chef van het hulppersoneel. De politiecarrière van
Dissevelt was in 1905 begonnen bij de Marechaussee. Nadat hij daar zes jaar gediend had,
werd hij bij de politie in Arnhem aangesteld als agent. Drie jaar later volgende overplaatsing
naar het politiekorps van Bloemendaal, waar hij dus in 1938 met pensioen ging. Omdat zijn
inkomsten gering waren, zocht Dissevelt naar een mogelijkheid om meer te verdienen. Deze
vond hij bij de politieke dienst.9

Werkzaamheden van de Inlichtingendienst

Om een indruk te krijgen waarmee de id en de latere politieke diensten van de politie
(Groep 10 en Fahndungskommando) zich tijdens de bezetting bezighielden, is maar een zeer
beperkt aantal bronnen beschikbaar. Het meeste materiaal is namelijk tijdens de roerige
septemberdagen van 1944 in allerijl verbrand. Alleen de maandrapporten van de
Rotterdamse politie en verklaringen van een aantal personeelsleden zijn bewaard.10 Hierbij
moet nog opgemerkt worden dat de rapporten pas in mei 1941 verschenen en de verhoren na
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de bevrijding werden afgenomen, terwijl verscheidene medewerkers van de politieke dienst
tijdens de bezetting door het verzet waren doodgeschoten. 

Het ontbreken van een archief was ook het probleem waarmee de id na de heroprichting
te maken kreeg. De meeste stukken waren tijdens de meidagen van 1940 verbrand. Daarom
werd allereerst begonnen met het opzetten van een nieuwe cartotheek. De gegevens, die
daarvoor nodig waren, werden overgenomen van de persoonskaarten van de Herkennings-
dienst, die sedert de oprichting van deze dienst in 1937, waren aangemaakt. Het enige
probleem hierbij was, dat op de bewuste persoonskaarten, naast de personalia, alleen stond
aangegeven dat de betrokkene bij de id bekend was. Voor de nieuw op te zetten cartotheek
moest dus vaak een beroep gedaan worden op de herinneringen van de rechercheurs. Vooral
in het begin moesten vaak, naar aanleiding van binnengekomen klachten, gevallen onder-
zocht worden van nsb’ers die tijdens de meidagen gearresteerd waren.11 Daarnaast kwamen
er in toenemende mate anonieme klachten en tips binnen. In 1942 kwam er bijvoorbeeld een
brief binnen, waarin een onbekende tipgever schreef dat zijn buren, wonende Doedesstraat
69, dure spullen kochten en naar de Engelse zender luisterden. Op het briefje werd aan-
getekend dat op een klacht zonder bepaalde feiten niet werd ingegaan, nog niet! Later werden
de meeste klachten wel grondig onderzocht.12

Roszbach verklaarde dat hij in theorie belast was met de leiding van de id en dat de
werkzaamheden van deze dienst in het begin beperkt bleven tot het opmaken van een enkel
rapportje. Van Groningen bevestigde dat. Als chef van de id moest Van Groningen het con-
tact met de Aussenstelle onderhouden, waartoe hij éénmaal per week, gewoonlijk op dinsdag,
een bespreking had met de chef van die dienst, Moller. Deze besprekingen duurden gewoon-
lijk een half uur en werden gehouden op de Aussenstelle aan het Westplein. Hierbij kreeg hij
dan van Moller verschillende opdrachten. Van Groningen moest er onder andere voor
zorgen dat de dagelijkse rapporten bijtijds in viervoud en in het Duits vertaald naar de
Aussenstelle werden gebracht, dat door het politiepersoneel beter gelet werd op het kalken 
van leuzen op straat en dat er opgetreden zou worden tegen eventuele propaganda voor het
Koninklijk Huis. De id was ondertussen wel betrokken bij het arresteren van personen, die
één of andere verordening van de Reichskommissar hadden overtreden.13

Eén van de verordeningen waarmee de id te maken kreeg, was de opheffing van politieke
partijen en nevenorganisaties. In april 1941 werd een zestigtal padvindersorganisaties
opgeheven. De eigendommen werden inbeslaggenomen. Posthuma was voornamelijk belast
met het liquideren van kiesverenigingen. Hij moest hiervoor de bestuursleden aanzeggen dat
de verenigingen waren opgeheven. De aanwezige gelden moest hij inbeslagnemen en later
met een proces-verbaal deponeren. De id behandelde in 1941 regelmatig gevallen van anti-
nationaalsocialistische of anti-Duitse strekking. In mei 1941 ging het om veertig gevallen.
Vier maanden later was dit aantal gestegen tot honderdentien. Diezelfde maand werden circa
tweehonderd gevallen betreffende het dragen van insignes, het uitsteken van vlaggetjes aan
de achterzijde van woningen, het uithangen van wasgoed in nationale kleuren en soort-
gelijke zaken onderzocht en ter kennis van de Sipo gebracht. Daarnaast werd in opdracht van
diezelfde Sipo een groot aantal foto’s van buitenlandse vliegtuigen en circa negentig wereld-
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kaarten inbeslaggenomen. In het verslag van 11 oktober 1941 staat vermeld dat een vijftigtal
boeken van anti-Duitse strekking of onzedelijke aard, benevens een groot aantal foto’s van
Engelse, Amerikaanse en Russische filmsterren inbeslaggenomen waren. In samenwerking
met de Sipo maakte de id een aanvang met een regelmatige controle op de naleving van de
maatregelen tegen de joden.14

Onder het kopje ‘Politiek’ stond in de maandrapporten vermeld waarmee de id zich de
voorgaande maand beziggehouden had. Het rapport van 17 december 1941 laat duidelijk zien
dat de werkzaamheden steeds meer in het verlengde van de bezetter kwamen te liggen en in
toenemende mate een nationaalsocialistisch tintje kregen. Het was van belang de politieke
stemming van de Rotterdamse bevolking nauwlettend in de gaten te houden.

In samenwerking met de afdeling Filmwezen van het departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten, zijn zowel hier ter stede als elders partijen normaal- en smalfilms
inbeslaggenomen, die voorhanden waren bij handelaren, welke dit materiaal on-
bevoegd verkopen of verhuren aan verenigingen of personen, die de films in besloten
kring vertonen, met het oogmerk om het zogenaamde ‘nationaal besef’ levendig te
houden. Het materiaal omvat hoofdzakelijk Amerikaanse, doch ook nationale films,
zoals Oranje- en padvindersfilms. De handel in die films bloeit welig en er worden
hoge prijzen voor betaald. Enige personen werden in verband hiermee ter beschikking
gesteld van de Sicherheitspolizei. Circa 130 gevallen van anti-Duitse en/of antinationaal-
socialistische handelingen werden onderzocht. Meerdere arrestaties werden verricht
in verband met het verspreiden van het valse gerucht, dat op de openbare weg lederen
jassen werden gevorderd door Duitse militairen. Enige honderden verboden boeken
zijn bij boekhandelaren en leesbibliotheken inbeslaggenomen. Het aantal ruiten-
vernielingen, gepleegd om politieke motieven, is in de laatste maanden sterk
afgenomen. De opheffing van de Nederlandse Unie en Nationaal Front heeft weinig
reactie verwekt in het openbare leven. Dezerzijds is echter nog niet waar te nemen op
welke wijze de kringen dier politieke groepen reageren. In het algemeen wordt de
indruk verkregen dat de pro-Engelse stemming vermindert. Het publiek schijnt steeds
meer te beseffen, dat het van Engelse zijde geen verwachtingen kan koesteren. De
grootste actie tegen de Nieuwe Orde blijft uitgaan van kerkelijke zijde, in het bijzonder
van de geestelijken van de gereformeerde en r.k. kerk. Zij, die vroeger aangesloten
waren bij de s.d.a.p. houden zich rustig. Communisten e.d. blijven in zeer beperkte
mate stille actie voeren. In een twintigtal gevallen werd proces-verbaal opgemaakt
tegen joden die naar elders zijn verhuisd zonder een daartoe strekkende vergunning.15

Januari 1942:
De Engelse luchtaanvallen van 28 januari hebben in het algemeen bij de bevolking
veel verontwaardiging gewekt. Hadden de aanvallen van 3 oktober 1941 al enige
verandering bij vele pro-Engelse gezindten teweeggebracht, die van 28 januari hebben
een belangrijk ingrijpender verandering in de politieke stemming doen ontstaan. 
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De grote massa is zich bewust geworden, dat zij van Engelse hulpverlening moet
afzien, zelfs heeft zich in brede kring een anti-Engelse stemming geopenbaard,
waartoe niet weinig bijdraagt de manier waarop Nederlands-Indië in de oorlog is
gestort door de sukkels die toen nog de leiding van zaken in handen hadden.

Februari 1942:
Daar gebleken is dat in zeer vele gevallen joden betrokken zijn bij de smokkelhandel
in distributiegoederen, goud, zilver e.d. werden tegen deze a-sociale elementen thans
ingrijpender maatregelen genomen.

Maart 1942:
In de afgelopen periode werden in verband met a-sociale gedragingen achttien joden
gearresteerd en ter beschikking van de Sicherheitspolizei gesteld. Overigens werden in
deze periode zes personen voor de Sicherheitspolizei aangehouden in verband met het
actief optreden voor de godsdienstige sekte ‘Jehova’s getuigen’. Voorts werden, na een
voorbereiding van enige maanden, in samenwerking met de Sicherheitspolizei, 38 per-
sonen in Rotterdam gearresteerd in verband met hun deelname aan een groot op-
gezette illegale actie. Ook in een plaats in het oosten van het land werden in verband
met hetzelfde feit diverse personen ingesloten.

Mei 1942:
In de dagen van 10-14 mei deden zich geen belangrijke feiten voor ten aanzien van de
herdenking van de landelijke oorlogsdagen. Demonstraties bleven uit. Over het
algemeen valt waar te nemen, dat de bevolking de ‘bevrijding’ verwacht in de vorm
van den Engelse invasie. Dit valt ook op te merken in de diverse illegale geschriften en
pamfletten, terwijl ook in de kerken vanaf de kansel toespelingen in deze geest
gemaakt worden. Een en ander heeft de aandacht.

Juli 1942:
Verschillende joden, die zich hadden moeten melden voor een transport naar een
buitenlands werkkamp zijn thans spoorloos. Voorts is met kracht een begin gemaakt
aan het in Nederlandse en Duitse werkkampen doen tewerkstellen van personen, die
als werkeloos of als a-sociale elementen doelloos langs de weg slenteren, terwijl zij tot
werken in staat zijn. Van de zijde van het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt volledige
medewerking gegeven.

Oktober 1942:
De politieke stemming der bevolking is na de gebeurtenissen in Frans Noord-Afrika
min of meer geprikkeld. Het grote publiek verwacht binnen korte tijd beslissende
Duitse nederlagen en de bevrijding van ons land. Een en ander is ook merkbaar aan
het weer enigszins toenemende aantal bij NSB-leden vernielde ruiten.
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November 1942:
De gedeeltelijke machtsovername door de nsb heeft, voor zover tot nu toe is na te
gaan geen merkbare invloed op de politieke stemming der bevolking.16

Het verstrekken van inlichtingen over politieke tegenstanders verdween op den duur naar 
de achtergrond. De id en later Groep 10 werd in toenemende mate een arrestatieploeg.
Ondertussen was er bij de id het een en ander veranderd. Van Groningen, die als ss-officier
naar het Oostfront vertrokken was, werd opgevolgd door Breugem. Volgens Roszbach werd
Breugem daar op speciaal verzoek van de chef van de Aussenstelle geplaatst. Persoonlijk vond
hij deze plaatsing niet in het belang van de dienst en verzette zich tegen deze benoeming. 
Dit hielp echter niet, want Breugem werd toch benoemd tot chef van de id. Hij was lid van
de nsb en het Rechtsfront en sloot zich later ook nog aan bij de ss, waarvoor hij op 19 juni
1943 de eed op de Führer aflegde. Omdat de id nagenoeg geheel in het belang van de bezetter
werkte had Roszbach nagenoeg geen zeggenschap meer over deze dienst. Roszbach kwam
erachter dat de id buiten hem om rechtstreeks bevelen kreeg van de Sipo. Tijdens een gesprek
met Rauter over de huisvesting van arrestanten, maakte Roszbach van de gelegenheid gebruik
om zich over deze terzijdestelling te beklagen, omdat hij begreep dat een klacht hierover bij
de chef van de Sipo geen zin had. Rauter negeerde zijn protest eveneens.17

8.2 breugem neemt leiding over

De nieuwe chef van de id, J. Breugem, was van 1 juli 1927 tot 1 april 1930

klerk bij de politie in Hillegersberg. Hierna werd hij met ingang van 
1 april 1930 in Rotterdam aangesteld als agent tweede klas. Na enkele
bevorderingen werd hij op 1 oktober 1932 benoemd tot inspecteur
tweede klas en diende hij als zodanig tot 6 augustus 1941 bij de Orde-
politie aan verschillende bureaus. Met ingang van 6 augustus 1941 werd
Breugem, volgens Roszbach op speciaal verzoek van het hoofd van de
Sipo, aangesteld als chef van de id. In het eerste jaar, dat de id onder de
‘bezielende’ leiding van Breugem stond, werd het aantal personeels-
leden verder uitgebreid met ongeveer twintig nationaalsocialistische
politieagenten. Uitgerekend Roszbach verklaarde later dat dit vaste
personeel vrijwel het uitschot van de politie was. Dit was ook inspecteur
S. van der Wind, dienstdoende aan het bureau Oostervantstraat, niet
ontgaan. Spoedig na de Duitse inval was hij al berokken bij diverse
zaken tegen de bezetter. Eind april 1942 nam hij contact op met de
illegaliteit, met het doel Breugem uit de weg te laten ruimen.18

Op 4 mei 1942 werd omstreeks 22.40 uur bij Breugem’s woning,
Beatrijsstraat 60a, aangebeld. Breugem deed open, waarna een man
direct twee schoten op hem loste, zonder raak te schieten. De dader
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nam de vlucht. Breugem achtervolgde hem en schoot zes maal op de dader. Hierop schoot de
dader nog ongeveer achtmaal op Breugem, die in zijn rechter long en rechter liesstreek werd
geraakt. Breugem werd buiten levensgevaar in een ziekenhuis opgenomen. Een vaag signale-
ment van de dader was bekend.19 Het herstel van Breugem duurde twee maanden. Vanwege
een nieuwe regeling mocht hij op medisch advies nog acht dagen uitrusten in een pension in
Valkenburg (l).20

Burgemeester Müller schreef op 17 juni 1942 een brief aan Broersen, waarin hij aangaf dat
de gewonde Breugem als chef van het bureau id zeer waardevolle inlichtingen had kunnen
verzamelen over personen, die tegen de bezettingsautoriteiten ageerden of de Nieuwe Orde
trachtten te saboteren. Breugem was, volgens Müller, zeer zeker het slachtoffer geworden van
zijn plicht. Omdat Breugem getoond had een buitengewone flinke kracht in het politiekorps
te zijn, op wie een belangrijk deel van de politiearbeid in Rotterdam dreef en die ook door de
buitenwereld erkend werd als een van de steunpilaren van het korps, stelde Müller, na voor-
afgaand overleg met de hoofdcommissaris en in volledige overeenstemming met deze voor hem
onder passering van de tussenliggende rangen te bevorderen tot commissaris van politie.21

Aan het verzoek werd niet voldaan. Breugem werd op 10 oktober 1942 wel bevorderd tot
inspecteur eerste klas. De functie van Breugem werd tijdens zijn afwezigheid waargenomen
door de inspecteurs Van Wijk en O. Couperus.22

Het inzetten van V-mannen

Het contact tussen Breugem en de sd was, buiten de politie om, ook nog op een andere
manier tot stand gekomen. Breugem was namelijk als ss-man aangesloten bij de ‘Berichten-
dienst der Germaansche-ss’. Meestal werd deze dienst de Nederlandse sd genoemd. Na de
oprichting van de Nederlandse ss was men direct begonnen met het opbouwen van een
archief waarin alle belangrijke stukken van de organisatie en politieke ontwikkeling in
Nederland werden opgeborgen. Toen de sd merkte dat leden van de ss zich bezighielden met
het inwinnen van inlichtingen over de politieke situatie in Nederland, was men van mening
dat een dergelijke afzonderlijk gevoerde actie ongewenst was. Bij iedere ss-Standaard werd
een lid aangewezen als vertegenwoordiger van de berichtendienst. Volgens de richtlijnen
moest deze ss-man zelf zorgen voor v-mannen (verraders). De inlichtingendienst van de ss

werkte volkomen zelfstandig, maar alle binnengekomen informatie gaf het stafkwartier
centraal door aan de desbetreffende afdeling van de sd. De bij de berichtendienst aangesloten
agenten bestonden voornamelijk uit burger nsb’ers, terwijl zich daarbij ook enkele voor-
aanstaande figuren hadden aangesloten, zoals de directeur van de Winterhulp. Zij werden
bewapend met een revolver en konden eens in de maand hun onkostenrekening indienen bij
het hoofdkantoor van de nsb in Utrecht, die deze weer verrekende met de BdS in Den Haag.
Door deze regeling zat Breugem in een onafhankelijke en vooral luxe positie. Hoewel hij
officieel onder het commando van de hoofdcommissaris viel kon hij legitiem gebruik maken
van (betaalde) v-mannen.23
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Volgens Couperus beschikte de politieke dienst over een eigen kas.
Hierin werden onder andere de opbrengsten gestort, die verkregen
waren door de verkoop van inbeslaggenomen joodse goederen aan het
personeel van de politieke dienst. De kas diende onder meer voor het
betalen van vertrouwensmannen voor de door hen verrichte diensten.
Maandelijks werd via de boekhouder een bedrag van ƒ 1000,- ont-
vangen. Hiervan werd het grootste gedeelte uitbetaald aan deze
vertrouwensmannen. Zelf betaalde Couperus nooit rechtstreeks aan
de verraders, dit gebeurde hoofdzakelijk door Breugem en J. Jager.24

Een lid van de politieke dienst kon zich herinneren dat bij die
dienst wel eens de tactiek werd toegepast om een jood vrij te laten,
wanneer deze eerst de adressen van een aantal andere ondergedoken
joden had opgegeven. Iemand die op deze manier de bezetting wilde
doorkomen was de jood Manasse J.E. Bij de mobilisatie van september
1939 had E. zich opgegeven voor de Burgerwacht en was daar aan-
gesteld ter bewaking van bruggen, stations en havencomplexen.
Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 had E. nog dienst gedaan in een

schuilkelder nabij een huishoudschool, waarna hij voor de Burgerwacht was ingezet bij de
uitreiking van distributiebescheiden. Toen deze werkzaamheden ophielden begon E. een
eigen fotoateliertje, maar moest hier wegens een Duitse verordening mee ophouden. Daarna
kon hij als timmerman en later als loodshulp voor de Joodse Raad werkzaamheden verrichten
in Loods 24. Op 9 oktober 1942 werd zijn joodse huishoudster door de politie opgepakt. Bij
deze actie moest E. mee, omdat hij geen vrijstellingsstempel in zijn persoonsbewijs had.
Samen met de anderen werd E. overgebracht naar Loods 24, waar hij zijn band van de Joodse
Raad omdeed en op die manier kans zag te vluchten. Ongeveer veertien dagen daarna, werd
de broer van E., die vermomd als verpleegster in het joodse ziekenhuis werkte, opgepakt
aangezien zijn papieren niet deugden. Naar aanleiding van een aanslag op een viaduct in
Rotterdam, waarvan de jodin S. van Gigh verdacht werd, overvielen de Duitsers het zieken-
huis, aangezien ze vermoedden dat Van Gigh in dat ziekenhuis was ondergedoken. Hierna
ondernam E. diverse pogingen om onder te duiken, maar uit vrees voor represaille lukte dat
niet. Op een gegeven moment leerde E. iemand kennen, die aanbood hem naar Portugal te
helpen vluchten. Deze man bracht E. vervolgens in contact met een persoon, aan wie hij
eerst tweeduizend gulden moest betalen voor onkosten. Door enige camera’s te verkopen
kwam hij aan dit bedrag. Op de afgesproken dag vertrok E. naar het station, maar ontmoette
daar geheel onverwacht zijn tante, die hem mededeelde dat de zaak niet in orde was. E. ver-
klaarde na de bevrijding dat het een zeer bittere ontgoocheling was te weten dat alles mislukt
was en dat Van M. er met zijn tweeduizend gulden van door was. De slag was zodanig groot
voor E., dat hij in wanhoop naar zijn buurman Breugem ging. Hij was er toen nog niet van
op de hoogte wat voor een type Breugem was. E. wist alleen dat hij bij de politie werkzaam
was. Aangezien Breugem toen naar het buitenland moest, stuurde hij E. naar zijn plaats-
vervanger De Jong, aan wie E. vertelde dat er communisten in het Duitse leger waren, die
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joden naar het buitenland smokkelden en dat een zekere Van M. een van de leidende figuren
was. Dit verhaal was natuurlijk deels verzonnen, maar E. vreesde, dat anders niet genoeg
aandacht aan de zaak besteed zou worden. E. beloofde Van M. te zullen opsporen en hem in
de handen van De Jong te spelen. Als tegenprestatie beloofde De Jong te zullen zorgen dat
noch de vader van E., noch zijn oom, noch hijzelf naar Polen zouden hoeven. Volgens E. was
hier alles mee begonnen. Terwijl hij nog met de zaak van Van M. bezig was, werd hem door
Breugem, die inmiddels uit het buitenland was teruggekeerd, opgedragen om naar hoofd-
inspecteur Staal te gaan. Deze woonde in een zijstraat van de Oudedijk, tegenover Avenue
Concordia. E. moest daar te weten zien te komen of zijn dochter inderdaad iets met het
illegale blad Vrij Nederland te maken had. E. was daar meerdere malen geweest, doch trof
steeds niemand thuis. Hij stelde Breugem hiervan in kennis en zei hem er nog wel eens heen
te gaan, hetgeen hij echter nooit meer gedaan had. E. kreeg deze opdracht ongeveer in
januari 1943. In diezelfde maand werd E. op een avond verraden en door de sd gearresteerd.
Tegen de sd’er Schöning vertelde E. dat hij voor Breugem werkte in de zaak tegen Van M. 
Bij telefonische navraag bleek dit juist te zijn, waarna E. kon gaan, nadat Schöning hem eerst
nog gevraagd had of hij een zekere Van Gigh gekend had. E. ontkende dit. Enige tijd later
vertelde Breugem hem dat Van Gigh gezocht werd wegens het opblazen van een spoorweg-
viaduct in Rotterdam. Aangezien door haar toedoen de broer van E. was opgehaald, het
joodse ziekenhuis in Rotterdam en later het joodse invalidenhuis in Amsterdam werden
opgerold, zei E. tegen Breugem, dat hij zou zorgen dat Van Gigh in zijn handen kwam en
vroeg om een foto, aangezien hij haar niet kende.25

Door een andere opdracht van Breugem was E. in contact gekomen met mevrouw K. uit
Utrecht. Daar ontmoette hij J. de H., die Van Gigh toevallig kende. E. vertelde hem toen dat
Van Gigh gezocht werd en dat ze dus het land uit moest en zei, dat hij de daarvoor benodigde
papieren bij zich had en vroeg hem om haar adres. De H. vond haar gevaarlijk, want door
haar stommiteit was zijn vader opgepakt en naar Westerbork gestuurd. De H. maakte een
afspraak voor E. met een mevrouw T., wonende in Amsterdam, die hem wel verder zou
helpen. Enige dagen nadien ging E. naar het bewuste adres in Amsterdam, waar hij aanbelde
en door Van Gigh werd opengedaan. E. herkende haar namelijk direct van de foto. Hij vroeg
haar naar mevrouw T., die echter volgens haar zeggen niet thuis was. E. bedankte haar en belde
direct in een nabijgelegen winkel Breugem op. Hij beval E. in de buurt te blijven tot hij kwam.
Na drie uur werd er een inval gedaan, waarbij onder meer Van Gigh gearresteerd werd.26

Op deze manier kregen de Duitsers de vrouw in handen naar wie ze met man en macht
aan het zoeken waren. Voor het aanbrengen van Van Gigh kreeg E. een beloning van ƒ 500,-
en een nieuw kostuum. Breugem gaf E. diverse opdrachten, die zich uitstrekten over het hele
land. Het merendeel van deze opdrachten had betrekking op het oprollen van verzets-
groepen. E. verklaarde dat door zijn toedoen zeker zes personen gearresteerd konden worden.
De Duitsers schoten drie van hen wegens verzetsactiviteiten dood.27

De id maakte ook binnen het Rotterdamse politiekorps gebruik van verraders. Dit kon
gevaarlijke situaties opleveren. Inspecteur S. van der Wind werd door Breugem in de gaten
gehouden. Om Van der Wind in de val te lokken stuurde Breugem agent I.A. Daane op hem

344



af. Omdat Van der Wind Daane niet vertrouwde stuurde hij het gesprek elke keer een andere
kant op als Daane over illegale organisaties begon.28 De opzet van Breugem mislukte. Voor
Daane werd de positie binnen het korps op den duur onhoudbaar. Daarom werd hij eind
januari 1942 zogenaamd wegens illegale actie tegen de bezetter tijdelijk buiten dienst gesteld
en in mei op last van de bezetter ontslagen. Hierna ging hij elders in het land verder met zijn
verradersrol en werd uiteindelijk door het verzet doodgeschoten.29

Vertrouwensmannen die buiten het korps geronseld werden, hadden in veel gevallen
meer succes. Breugem deed bijvoorbeeld zelf regelmatig een beroep op de verrader T. de
Hoog. In het najaar van 1943 had Breugem via een vertrouwensman uit Alphen aan den Rijn
vernomen dat er in Nieuwveen diverse onderduikers moesten zitten. Hierop werd De Hoog
naar Nieuwveen gestuurd met de opdracht het een en ander uit te zoeken. Van een boer, die
lid was van de nsb, kreeg De Hoog een lijst met adressen waar zwarthandelaren en onder-
duikers zouden zitten. Kort daarop werden ongeveer acht rechercheurs en een onbekend
aantal hulpagenten met de bus naar Nieuwveen gebracht voor het houden van een razzia. 
Bij bakker Hoogendoorn werd een knecht, W. van Harten, aangetroffen die zich voor krijgs-
gevangenschap had moeten melden. Van Harten werd samen met nog zes gevangengenomen
Nieuwveeners, inbeslaggenomen radiotoestellen en enkele melkbussen met vet als ‘buit’
afgevoerd naar Rotterdam. Na enkele dagen vastgezeten te hebben in een van de cellen van
het Gevangeniswezen werden de meeste mannen overgebracht naar kamp Amersfoort en
later naar Duitsland.30

Boelstra was waarschijnlijk niet op de hoogte van het uitgebreide netwerk van de id,
want kort na zijn installatie was hij van mening dat er bij de id een groot tekort aan per-
soneel bestond. Eind juni 1942 deelde hij Broersen mee dat voor het goed functioneren van
die dienst een aanvulling van 25 man noodzakelijk was. Aangezien het personeelstekort op
het hele personeel driehonderd man bedroeg, was het niet mogelijk deze aanvulling vanuit
het korps zelf te regelen. De belangrijke en noodzakelijke gegevens, die de id verzamelde,
konden volgens Boelstra niet gemist worden. Derhalve verzocht hij Broersen zo spoedig
mogelijk 25 agenten ter aanvulling van de id ter beschikking te stellen.31 Het antwoord bleef
uit. Ondertussen had Boelstra wederom een verzoek bij Broersen ingediend om de id uit te
breiden. Teneinde de rechercheurs vrij te maken voor de verschillende onderzoeken, wilde
hij graag vier administratieve krachten aanstellen.32

Eind augustus 1942 ontving Boelstra een telexbericht van Broersen. Volgens dit bericht
was het de wens van de BdS dat de id van Rotterdam werd opgeheven. Het personeel zou bij
de Recherche worden ingedeeld voor bijzondere diensten en kon op aanvraag van de Sipo
werkzaamheden verrichten.33

8.3 inlichtingendienst wordt groep 10

Met ingang van 13 september 1942 werd de id daadwerkelijk opgeheven. Het personeel werd
als Groep 10 bij de Recherche ingedeeld. Dit was overigens alleen een organisatorische kwestie,
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want in de praktijk bleef Groep 10 een zelfstandig opererende eenheid. De door Boelstra
gevraagde uitbreiding werd spoedig gerealiseerd door het aanstellen van hulpagenten. In de
periode van oktober 1942 tot eind 1943 werden ongeveer zestig hulpagenten bij Groep 10

aangesteld, die nagenoeg allemaal pro-Duits en lid van de nsb waren.34 De politieke voor-
keur van de hulpagenten was dus belangrijker dan kennis en ervaring. Voor de rechercheurs
gold hetzelfde, aangezien de meeste van hen, naast de reguliere politieopleiding, niet of
nauwelijks waren opgeleid voor het recherchevak. E.W. Beekman, een voormalige inspecteur
van het Rotterdamse korps, die aan de Rijksrecherchecentrale gedetacheerd was met de
opdracht om een rechercheschool op de richten, had al in juni 1942, na de aanslag op
Breugem, Broersen via een brief geadviseerd om de kennis van de inspecteurs en recher-
cheurs van de id op het gebied van de grondslagen van het marxisme en de Gegnerkunde te
verhogen via voordrachten van docenten aan de Führerschule der Sipo in Berlijn.35 Uit de
stukken blijkt niet dat de studiereis heeft plaatsgevonden.

Hoewel de werkzaamheden van Groep 10 nagenoeg hetzelfde bleven als die van de id,
werd het controleren en arresteren van joden en tegenstanders van de Nieuwe Orde de
voornaamste taak, waardoor Groep 10 een verlengstuk van de Duitsers werd. Onderstaande
lijst toont aan dat de werkzaamheden van Groep 10 zeer divers waren.

- Opsporen en aanhouden van voor Duitse instanties verdachte personen.
- Uitzoeken van alle mogelijke beledigingen van de nsb, haar leden of van de Wehrmacht.
- Nasporing van sabotagegevallen.
- Opsporing en vervolging van Nederlanders, die verboden insignes en dergelijke 

droegen.
- Ontbinding van verboden verenigingen en dergelijke en de inbeslagneming van 

daaraan toebehorende goederen.
- Opsporing, inbeslagneming en vernietiging van boeken, die om de een of andere 

reden geacht werden antinationaal-socialistisch te zijn.
- De vervolging van joden en alles wat daar betrekking op had.
- Inbeslagneming en bewaking van inboedels van joodse woningen.
- Op- en nasporing van niet ingeleverde radio’s en vervolging van de bezitters.
- Ophalen van communisten voor de Aussendienststelle.
- Het verrichten van spionagediensten voor de Aussendienststelle met betrekking tot 

verdachte personen en illegale organisaties.
- Werken met betaalde verraders, die met valse papieren en zonodig onder vaderlands-

lievende voorwendsels de haarden van verzet tegen het Duitse bewind opspoorden.
- verstrekking van inlichtingen over politieke betrouwbaarheid ten aanzien van 

sollicitanten voor weermachtsinstellingen en allerlei Duitse en Nederlandse instanties,
waaronder de politie zelf.

- Verder alles wat bevorderlijk was voor de versteviging van de positie van de bezetter.36

Volgens de voorschriften stond Groep 10 rechtstreeks onder de hoofdcommissaris en was
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men alléén aan hem verantwoording schuldig. In de praktijk kwam hier weinig van terecht,
omdat Groep 10 zich steeds meer begon te richten tot de Aussenstelle en daardoor de kloof
tussen hen en het Rotterdamse korps almaar groter werd.37 Het overgrote deel van de ‘goede’
politiefunctionarissen probeerde zover mogelijk uit de buurt te blijven van de Duitse hand-
langers, maar waren daarnaast blij met hun aanwezigheid, omdat de leden van Groep 10 de
meeste ‘vuile’ karweitjes opknapten, waardoor deze groep met recht ‘de schrik van Rotter-
dam en omstreken’ genoemd mag worden. 

Groep 10 was overigens binnen het Nederlandse politieapparaat niet bijzonder, want de
meeste steden beschikten over zo’n ‘gevreesde’ dienst. Medio 1942 kregen steden, waar nog
geen politieke politieafdeling aanwezig was, van de bezetter opdracht er een op te richten. 
De commissaris van Dordrecht deelde bijvoorbeeld op 19 november 1942 mee, dat hij in
opdracht van de Aussenstellenleiter Rotterdam, twee agenten had aangewezen, die speciaal
belast waren met de zaken van de sd. Deze agenten hadden een afzonderlijke woning aan de
Singel 106 a rood als bureau betrokken.38

Misstanden

Boelstra merkte overigens direct na zijn ambtsaanvaarding op dat er bij de politieke dienst
van alles mis was. Diverse personeelsleden hadden zich schuldig gemaakt aan diefstal of
mishandeling. Wanneer na onderzoek bleek dat iemand van Groep 10 zich aan een strafbaar
feit had schuldig gemaakt, dan strafte Boelstra hem dubbel zwaar, omdat hij van mening was
dat juist iemand van de politieke dienst zich voorbeeldig moest gedragen. Voor de leden van
Groep 10 was het moeilijk om van andermans (o.a. joodse) spullen af te blijven, maar
hierover meer in het volgende hoofdstuk. Naast het wegnemen van goederen hadden enkele
rechercheurs het onderdruk zetten en mishandelen bij verhoren van de Duitsers over-
genomen. Stoffel S. K., zoon van een beruchte politieman uit Spijkenisse, was hiervan regel-
matig getuige. Omstreeks april 1943 had hij gesolliciteerd als schrijver bij Groep 10. Hij deed
dit op aanraden van rechercheur J. van Velzen, die hij via anderen had leren kennen. Op 1
juni 1943 werd K. aangesteld als hulpagent van politie en geplaatst bij Groep 10. Daar werd
hij belast met lichte administratieve werkzaamheden en met loopwerk. Deze werkzaam-
heden verrichtte hij, ook nadat omstreeks maart 1944 Groep 10 veranderd was in Fahndungs-
kommando, tot september 1944. Naar eigen zeggen had hij nimmer aan enige werkzaamheden
buiten het bureau deelgenomen. Hij zag wel, en zelfs meer dan eens, dat binnengebrachte
joodse arrestanten mishandeld werden. Hij had gezien dat rechercheur G.J. Letsch in het
keukentje, gelegen achter het vertrek waar K. zat, een joodse man zodanig in het gezicht
sloeg, dat het bloed uit diens neus tegen een aan de wand hangende plattegrond van
Rotterdam spatte. Verschillende malen had K. gehoord, aan het slaan en aan het omrollen
van meubilair, dat er iemand mishandeld werd of dat er kleine worstelingen plaatsvonden.
Hierbij waren vooral Jansen en Letsch betrokken. Ook werd er wel mishandeld, wanneer 
P. Pikaar en Letsch een arrestant binnengebracht hadden. Het was K. wel opgevallen, dat
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wanneer deze arrestanten dan door zijn kamer gevoerd werden, zij bijvoorbeeld een blauw
oog, een buil op het voorhoofd, een bloedneus, schrammen of wonden hadden.39

De in Rotterdam geboren timmerman A. Dörr, die als verdachte van jodenbegunstiging
vast zat, werd in maart 1943 door enkele leden van Groep 10 zo zwaar mishandeld, dat twee
inspecteurs van Groep III van Boelstra opdracht kregen een onderzoek in te stellen. J.H.
Verhoeve verklaarde tijdens het verhoor dat hij honderd procent nsb’er en ss’er was en dat
joden en communisten zijn grootste vijanden waren. Als hij er een dood zou slaan, zou hij de
consequenties nemen. De zware mishandeling was ontdekt door de hulpagent F.A. Collette,
die als assistent van de politiearts werkzaam was in de politiegevangenis. Hij stelde direct de
chef van het Gevangeniswezen op de hoogte, waarna de zaak in beweging kwam.40 Na de
bevrijding verklaarde H.J. Buunk dat toen hij met zijn collega Verhoeve de arrestant Dörr in
de zogenaamde boekenkamer, een ruimte waarin de inbeslaggenomen boeken werden
opgeslagen, had gebracht, Verhoeve Dörr meerdere slagen met een gummistok had gegeven,
omdat deze een brutale houding tegenover Verhoeve had aangenomen en geen verklaring
wilde afleggen. De gummistok, welke Verhoeve daarbij gebruikte, was na die mishandeling
op een tafel gelegd. Aangezien Dörr bleef ontkennen, had Buunk met de gummistok Dörr
drie of vier slagen op het zitvlak gegeven. Deze slagen waren volgens Buunk niet met volle
kracht gedaan, hoewel Dörr bij het ontvangen van die slagen telkens ‘Au!’ riep. Daarna had 

Verhoeve Dörr nog enige krachtige slagen met die gummistok op het achterlichaam
gegeven. Nadat Dörr bleef weigeren een verklaring af te leggen, had Verhoeve een floret
genomen en daarmee Dörr enige krachtige slagen op diens schouder gegeven. Aangezien
Buunk deze mishandeling te ver vond gaan, had hij Verhoeve van verder slaan teruggehouden,
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waarna deze de floret had weggezet. Kort na het slaan met de floret was majoor J. Tol binnen-
gekomen. Of Tol geslagen heeft wist Buunk niet, omdat hij de kamer verlaten had. Voor het
mishandelen van Dörr had Buunk van Boelstra een mondelinge berisping gekregen, onder
mededeling, dat de zaak terzijde zou worden gelegd, doch bij de eerstvolgende misdraging
aan Justitie zou worden doorgegeven. Buunk verklaarde nog dat hij het van de eerste dag af
betreurd had, dat hij zich aan bovenbedoelde mishandeling schuldig had gemaakt. Hij was
enigszins geprikkeld toen hij zag, dat de toestand voor zijn collega’s en hemzelf minder prettig
werd, in verband met gepleegde aanslagen op personeel van Groep 10.41

Verhoeve kon na de bevrijding niet verhoord worden, omdat hij tijdens de bezetting door
het verzet geliquideerd was. De door Boelstra opgelegde straffen vielen niet in goede aarde en
zorgden voor een verwijdering tussen hem en de politieke dienst. Volgens Boelstra zorgde dit
ervoor dat hij meer en meer in de richting van het niet nationaalsocialistische deel van het
politiekorps werd gedreven, waardoor tussen hem en dat deel van het personeel een zekere
saamhorigheid ontstond. Dit was allerminst naar de zin van Groep 10, die op hem als het
ware een politieke voogdij wilde uitoefenen. Binnen het korps was het algemeen bekend dat
de verstandhouding tussen Boelstra en Groep 10 slecht was. Daarnaast was het ook bekend
dat men er alles aan deed om Boelstra weg te werken en met spanning werd de strijd gevolgd.42

Boelstra versus Groep 10

Drie maanden na Boelstra’s installatie vond er al een aanvaring plaats tussen hem en de bij
Groep 10 dienstdoende J. Jager. Jager had als lid van de nsb bij zijn kringleider geklaagd over
de houding van Boelstra. Uit de brief werd direct duidelijk welke plaats Groep 10 zich in het
korps had toebedeeld. Jager had zich namens alle kameraden van Groep 10 tot de kringleider
gewend, omdat voor hen de toestand onhoudbaar was geworden. Volgens Jager waren de
nsb’ers binnen Groep 10 absoluut nodig voor de Beweging, waardoor het merendeel van het
korps hen vijandig gezind was. Het gevaar dat dreigde, zou afkomstig zijn van de zijde van
Boelstra, die woordelijk gezegd zou hebben: ‘al moet de hele dienst kapot, ik zal doen wat mij
goeddunkt.’ Volgens Jager was de groep gevreesd bij hun tegenstanders, omdat zij wisten, dat
allen overtuigd revolutionair waren en alles over hadden voor de eindzege van het nationaal-
socialisme. De resultaten, die de groep in de afgelopen twee jaar geboekt had, waren gunstig
te noemen. Honderden gevaarlijke tegenstanders, allen illegaal werkende en voor niets
terugdeinzende personen, hadden zij hun gerechte straf bezorgd, aldus Jager. Hierna somde
Jager op wat Boelstra verkeerd had gedaan. De eerste klacht ging over het feit dat hij als lid
van de nsb niet direct contact had opgenomen met de nsb-leden van de politieke dienst.
Daarnaast had hij lager personeel bevorderd, dat volgens Jager daarvoor niet in aanmerking
had mogen komen. Als laatste punt van kritiek was er de toegekende gratificatie aan het
personeel van de Motorbrigade wegens het verrichten van extra diensten.43

Nadat Boelstra op de hoogte was gebracht over de handelwijze van Jager nam hij direct
contact op met diens chef, Breugem, en vroeg aan hem of hij hiervan op de hoogte was.
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Breugem antwoordde dat hem een en ander bekend was, maar dat hij
niet kon verhinderen, dat zijn personeel buiten dienst kritiek op de
handelingen van de hoofdcommissaris uitoefende. Boelstra gaf
Breugem hierna opdracht zijn personeel bekend te maken, dat hij niet
zou dulden, wanneer zijn ondergeschikten opzettelijk en met het doel
hem te schaden, kritiek uitoefenden op zijn beleid als hoofdcommis-
saris. Aan deze opdracht werd in eerste instantie voldaan, maar kort
daarop kreeg Boelstra de mededeling dat Jager, ongeacht de gegeven
waarschuwing, wederom bij zijn kringleider had geklaagd over het feit
dat de vrouw van Boelstra bij joden op bezoek ging.44 Hij had ver-
volgens nog aangegeven dat Boelstra zijn langste tijd als hoofd-
commissaris in Rotterdam gehad had, omdat een en ander reeds bij
Seyss-Inquart in behandeling was. 

Boelstra zag in deze handelingen een bewuste poging om zijn
gezag te ondermijnen en zijn positie aan te tasten. Bovendien achtte
hij zich als nationaalsocialist, in het bijzonder ten aanzien van de
uitlatingen betreffende zijn vrouw, beledigd. Hij verzocht daarom de
burgemeester Jager te straffen met veertien dagen schorsing en
inhouding van eenderde van zijn loon, onder aanzegging, dat hij bij
herhaling uit de dienst zou worden ontslagen. Bij dit verzoek zat een
‘zeer geheim’ schrijven, waarin Boelstra toegaf dat hij inderdaad nog
geen speciaal contact gezocht had met het lagere personeel van Groep
10, zulks om te voorkomen, dat de ‘tegenpartij’ hem zou wantrouwen.
Het was in overeenstemming met wat hij in zijn installatierede had
gezegd, namelijk, dat hij wilde beginnen met iedereen zijn vertrouwen
te schenken, waardoor men vertrouwen in hem zou hebben. Boelstra
wenste onbevooroordeeld ‘boven de partijen’ te staan om daardoor
tegenstellingen te overbruggen en te vergemakkelijken. Hij was ervan
overtuigd dat hem dit zou lukken.45

Boelstra vond het eigenaardig dat hij direct het vertrouwen van
een groot deel van het korps had, maar blijkbaar had hij dit ver-
trouwen niet van de nsb-leden van Groep 10. Van deze had hij echter
verwacht, dat men in hem zonder meer vertrouwen zou hebben, ook
in die gevallen, waarin hun capaciteiten niet groot genoeg waren om
zijn doelstellingen te kunnen begrijpen. Bij de bevordering van het
lagere personeel had Boelstra noodzakelijkerwijs moeten putten uit het beschikbare
materiaal. De kandidatenlijst had hij de chef van Groep 10 ter beoordeling voorgelegd,
waarbij deze vier namen aanstreepte van personen, die volgens hem politiek niet betrouwbaar
zouden zijn. Boelstra had met deze personen, ieder afzonderlijk, een onderhoud gehad,
waarbij hem bleek dat zij, hoewel zij politiek niet aan zijn kant stonden, voldoende
betrouwbare politiemannen waren. Door deze mannen zijn vertrouwen te schenken,
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bereikte hij meer dan door hen af te stoten. Het was volgens Boelstra zeer zeker niet aan
Jager om hierover te oordelen.46

Een aan het personeel van de Motorbrigade toegekende gratificatie geschiedde op grond
van het feit, dat dit personeel in verband met de bijzondere omstandigheden veel extra
diensten had moeten verrichten. Boelstra was ervan overtuigd, dat hij hiervoor en mede
door de kameraadschappelijke wijze waarop hij de gratificatie had uitgereikt veler harten
definitief had gewonnen. De bewering van Jager dat deze mensen geen gratificatie hadden
mogen ontvangen, omdat zij ‘anti’ zouden zijn, was volgens Boelstra absurd.47

De vrouw van Boelstra had opdracht om zich op de hoogte te stellen van de toestand in
gezinnen waar ernstige ziekte of nood heerste, alsmede om belangstelling te tonen bij blijde
gebeurtenissen en dergelijke. Hoewel dit gold voor de gezinnen van elke politieambtenaar,
van welke rang ook, was het volgens Boelstra vanzelfsprekend dat deze belangstelling het
nuttigste was voor de gezinnen van de lagere rangen. Nadat zij een bezoek had gebracht bij
mevrouw Lagendaal, was zij met de haar rijdende politiechauffeur, A.W. Tetteroo, ook bij
diens vrouw, welke eveneens moeder was geworden, een bezoek gaan brengen. Deze vrouw
was een jodin, hetwelk de vrouw van Boelstra echter nog niet wist toen zij Tetteroo beloofde
ook bij zijn vrouw een bezoek te zullen brengen. Boelstra vond dat dit echter niets ter zake
deed. Het gold hier niet een bezoek aan de jodin Tetteroo maar aan het gezin van de vol-
waardige arische politiechauffeur Tetteroo. Het was beledigend voor zijn vrouw wanneer
Jager verkondigde, dat zij bij joden op bezoek ging. De opzet was duidelijk. Het optreden van
Jager was in deze wel zeer minderwaardig. Het lag echter geheel in de lijn van het gezegde
van Jager, dat Boelstra in Rotterdam de langste tijd wel zou hebben gezeten en dat deed
denken aan een complot van de nsb’ers tegen de hoofdcommissaris.48

Rechercheur P. Visser, vanaf eind september 1941 werkzaam bij de politieke dienst, werd
in november 1943 als lid van de nsb ontslagen wegens gebrek aan belangstelling. Hiervoor
werd hij ter verantwoording bij Boelstra geroepen. Visser deelde hem tijdens het gesprek mee
welke ernstige bezwaren hij had tegen de wantoestanden bij Groep 10 en vroeg aan Boelstra,
waarom deze daar geen verbetering in kon brengen. Boelstra antwoordde hierop dat
Breugem sterker was dan hij en meer invloed had bij de sd.49 Boelstra had nog wel een
poging ondernomen om de ruzie tussen hem en Groep 10 bij te leggen. Hiervoor had hij alle
leden van Groep 10 in het officierscasino aan de Heemraadssingel bijeen geroepen. Wölk,
eveneens door Boelstra uitgenodigd, had de groep toegesproken en hen er nadrukkelijk op
gewezen dat zij zich van mensonterende handelingen, ten aanzien van arrestanten, moesten
onthouden.50

Boelstra had medio november 1942 aan Broersen ook nog voorgesteld een aantal leden
van Groep 10 te bevorderen, omdat het volgens hem gewenst was dat de bij die dienst
geplaatste beambten een zeker overwicht op het overige personeel hadden. Aannemelijk is
dat het verkrijgen van overwicht niet het hoofddoel was van de bevorderingen, maar dat
Boelstra deze stap gezet had om de leden van Groep 10 tevreden te stellen.51 Deze verzoenings-
pogingen leverden weinig op, want naast Boelstra werd eigenlijk iedereen binnen het
Rotterdamse korps ‘vogelvrij’ verklaard, wanneer vast kwam te staan dat hij niet positief
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stond tegenover het nationaalsocialisme. Groep 10 had een list verzonnen waarmee zij een
aantal goede politiemannen in de val probeerde te lokken. Hiervoor werden exemplaren van
illegale bladen gebruikt. Groep 10 stuurde deze naar de voor hen onbetrouwbare politie-
functionarissen, in de hoop dat zij niet ingeleverd werden, waardoor de ontvanger zich aan
een strafbaar feit schuldig maakte. Omdat dit plan was uitgelekt, werden de bladen keurig
volgens de voorschriften bij de Rotterdamse politieleiding ingeleverd.52

Van Breugem kreeg Boelstra een lijst van op politiek gebied niet betrouwbare politie-
mannen. Boelstra ging van het principe uit dat hij zelf moest ondervinden of iemand politiek
onbetrouwbaar was en heeft daarom geen gebruik gemaakt van de lijst. S. van der Wind was
een van de politiemannen die op de lijst van Breugem voorkwam. Breugem was door een
drietal rapporten op de hoogte gebracht van het gedrag van Van der Wind. Uiteraard wist
Breugem niet dat Van der Wind betrokken was geweest bij de aanslag op hem. De rapporten
werden in september 1942, op aandringen van Breugem, opgemaakt door drie brigadiers.
Breugem heeft de gegevens uit de drie rapporten in één rapport verzameld en is daarmee
naar Boelstra gegaan. De rapporten hadden betrekking op het gedrag van Van der Wind ten
opzichte van de nationaalsocialisten. Van der Wind was zeer anti-Duits en dat stak hij nooit
onder stoelen of banken. Hij lokte bij zijn ondergeschikten, waarvan hij wist dat ze niet
geheel aan zijn kant stonden, gesprekken uit. Hierbij duldde hij geen ander inzicht dan het
zijne. Door het houden van deze politieke gesprekken tartte hij zijn personeel en dat wekte
bij één van de brigadiers de indruk dat Van der Wind zijn promotie had tegengehouden. De
Politieke Recherche Afdeling Rotterdam stelde na de bevrijding een onderzoek in naar de
drie brigadiers. Daaruit bleek dat Boelstra het rapport van Breugem niet naar de bezetter had
doorgezonden, omdat hij van mening was dat de zaken die in het rapport aan de orde
kwamen, betrekking hadden op een periode van voor zijn aanstelling. Wanneer Boelstra het
rapport wel had doorgestuurd zou Van der Wind zeker gearresteerd zijn.53

Het lukte Breugem dus nog niet om tegenstanders van de Nieuwe Orde uit het korps te
weren of te verwijderen. Dit zou spoedig veranderen, want leden van Groep 10 hielden de
niet nationaalsocialisten in het korps nauwlettend in de gaten en daar waar nodig werd
direct ingegrepen. Politieman P.J.G. Meerdink werd hiervan de dupe. In augustus 1942 werd
hij door zijn schoondochter op zijn werk gebeld, met de mededeling dat Tol en twee andere
rechercheurs van Groep 10 huiszoeking bij hem hadden gedaan. Hoewel alles grondig was
nagezien, tot het suikerpotje aan toe, was hetgeen waarnaar men zocht niet gevonden.
Meerdink had namelijk voor een bevriende jood enkele kisten sigaren in huis verborgen.
Enige uren na het telefoontje werd Meerdink in het hoofdbureau gearresteerd door Tol, die
in tegenwoordigheid van Breugem, vroeg waar die sigaren gebleven waren. Op het ont-
kennend antwoord zei Tol: ‘ik zal je wel krijgen, jullie rijk is nu uit.’ Hierop werd ene Jacob
van S. uit zijn cel gehaald. Deze Van S. was een speciale huisvriend van de Jood Cohen. Van
S. werd gevraagd nu nog maar eens te zeggen wat hij van de sigaren wist. Van S. verklaarde
toen bij Meerdink thuis de sigaren gebracht te hebben. ‘Ja’, zei hij ‘mijnheer Meerdink ik
moet mijn geweten ontlasten.’ Meerdink geloofde dat Van S. ook de verblijfplaats van
Cohen, die ondergedoken was, al dan niet onder pressie, had verraden. Bij een tweede
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huiszoeking werden de sigaren gevonden, waarna Meerdink aan het hoofdbureau werd
ingesloten. Eén week later werd hij in het gebouw van de Aussenstelle verhoord door Becker
en kort daarop overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Na ongeveer vijf á zes
weken daar vertoefd te hebben, werd hij verhoord door een Duitse officier, die goed
Hollands sprak. Deze stelde hem voornamelijk vragen over zijn dienst bij de Rotterdamse
politie, over zijn superieuren en over zijn werk voor de Burgerwacht van Rotterdam. Daarbij
had hij verschillende rapporten van Meerdink op zijn lessenaar liggen. Wie deze rapporten
aan de Duitsers gegeven had was Meerdink een raadsel. Nadat hij van Scheveningen, naar
achtereenvolgens Amersfoort en Vught was overgebracht, werd hij op 30 november 1943 in
vrijheid gesteld.54 Meerdink was al op 19 oktober 1942, na 23 dienstjaren, ontslagen wegens
het verbergen van joodse goederen. Direct na de bevrijding, op 8 mei 1945, kwam hij weer bij
de Rotterdamse politie in dienst.55

W.F. Los had, kort nadat hij bij de politieke dienst geplaatst was, een rapport geschreven
over de verhoudingen aan het bureau Boezemsingel, waar hij voor zijn overplaatsing gediend
had. Hij schreef dit rapport, omdat in elke bijeenkomst van het Rechtsfront op het inleveren
van dergelijke rapporten aangedrongen werd, teneinde de leiding een indruk te geven van de
onder het personeel heersende stemmingen. Los was uitdrukkelijk beloofd dat van dit
rapport geen gebruik zou worden gemaakt tegen bepaalde personen, tenzij met zijn toe-
stemming. Het rapport werd echter onmiddellijk in het Duits vertaald en bij de Duitse
verbindingsofficier, majoor Werner, ingeleverd. Het gevolg was dat J. Poetsma van het
bureau Boezemsingel gestraft werd met acht dagen schorsing. Los had tegen dit alles bij 
Van Groningen geprotesteerd en ook was hij hiervoor bij majoor Werner geweest.56

Toen duidelijk werd dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen, probeerden sommige
rechercheurs van Groep 10 in een goed blaadje te komen en boden het verzet hun diensten

aan. Los was een van hen. M. Zandbergen kreeg van het verzet
opdracht om onder het personeel, dienstdoende bij Groep 10,
iemand te zoeken die genegen was hem zoveel mogelijk op de
hoogte te houden over de handelingen, gepleegd door de chef en
het personeel van genoemde groep. Dit contact vond hij in de
persoon van Los. Deze vertelde Zandbergen alles wat hij wist van de
handel-wijze van het personeel van Groep 10, waardoor Zandbergen
zijn opdrachtgevers kon inlichten. Deze informatie werd onder
andere gebuikt bij de liquidatie van enkele rechercheurs van de
politieke dienst.57

Een andere positieve verklaring over een lid van Groep 10 werd
na de bevrijding afgelegd door de tandheelkundige J.C.F.K. de
Nobel. Het ging hier om rechercheur P. Visser, die De Nobel ten
behoeve van de ondergrondse beweging meermalen waardevolle
inlichtingen had verstrekt. Hij was met Visser in aanraking gekomen,
doordat hij tot zijn patiënten behoorde. Met het verstrekken van
inlichtingen was Visser in juli 1944 begonnen. Zo had hij De Nobel
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bijvoorbeeld de verblijfplaats doorgegeven van De Hoog. Deze verrader en vertrouwensman
van Breugem, die in de buurt van Den Haag verbleef, had 83 goede Nederlanders aangebracht.
Visser gaf zodanige aanwijzingen, waarna De Hoog in Utrecht onschadelijk gemaakt kon
worden. Hij had zeker wel zo’n twintig namen van Gestapo-agenten en nsb’ers, inclusief
hun wandaden, aan De Nobel doorgegeven. Het gebeurde ook dat Visser in opdracht
personen op hun betrouwbaarheid onderzocht en de resultaten daarvan doorgaf. Visser had
wel eens te horen gekregen dat de leiding van de ondergrondse tevreden was over zijn werk.
Hij had tevens aangeboden zich bij de bevrijding van Rotterdam daadwerkelijk in te zetten.
Dit aanbod was overigens niet geaccepteerd, omdat men geen risico wilde lopen en men hem
eerst terdege wilde toetsen op zijn betrouwbaarheid. Visser verklaarde na de bevrijding dat
hij op eigen risico had gehandeld en nimmer had gevraagd of hij op hulp van de onder-
grondse kon rekenen, wanneer hij bij de bevrijding zou worden aangehouden.58

8.4 groep 10 gespecialiseerd

Aanvankelijk verrichtten alle personeelsleden van Groep 10 gezamenlijk de eerder genoemde
werkzaamheden, maar al snel volgde indeling in gespecialiseerde groepen, waardoor de
rechercheurs een bepaalde taak kregen toebedeeld. De meest beruchte, de jodenploeg, wordt
in het volgende hoofdstuk apart behandeld. Van de overige groepen zal hieronder uiteen-
gezet worden wat voor ellende ze teweeggebracht hebben. De hiervoor benodigde informatie
is hoofdzakelijk verkregen uit de naoorlogse verklaringen. Aan de hand van die verklaringen
is het nagenoeg niet mogelijk om de organisatie van Groep 10 schematisch weer te geven,
omdat het personeel en de leidinggevenden regelmatig van ploeg wisselden en een aantal
rechercheurs tijdens de bezetting door het verzet was doodgeschoten.

Sociale Zaken (arbeidsinzet)

Deze groep was samen met de jodenploeg één van de meest beruchte onderdelen van Groep 10.
Zij was belast met het ophalen van arbeidsplichtigen en zwarthandelaren. Regelmatig wer-
den hiervoor razzia’s in cafés gehouden, waarbij ‘gewone’ politiefunctionarissen de groep
‘Sociale Zaken’ assisteerden. Volgens het maandverslag van december 1942 werden in die
maand honderd mannen gearresteerd, die verdacht werden van zwarte handel.59 Verder
haalde deze groep mannen op, die na verlof in Rotterdam en omstreken niet naar hun werk
in Duitsland waren teruggekeerd, of die zich onttrokken hadden aan uitzending naar Duits-
land. De aangehouden mannen werden meestal via het kamp Ommen naar Duitsland
teruggezonden.60

Razzia’s tot het opsporen van ondergedoken arbeidsplichtigen vonden ook buiten Rotter-
dam plaats. Leden van Groep 10 hielden bijvoorbeeld op maandag 23 augustus 1943 een razzia
in de gemeente Berkel en Rodenrijs. Hierbij moest een opperwachtmeester twee schoten uit
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zijn dienstpistool lossen, teneinde het samengestroomde publiek, dat een dreigende houding
aannam, schrik aan te jagen en te verspreiden.61

P.H Meijer had onder andere deelgenomen aan razzia’s op onderduikers en illegale
werkers in de Biesbosch, in Delft en in verscheidene dorpen in de omgeving van Rotterdam.
Omstreeks september 1943 had hij zich in de buurt van Giessendam (Alblasserwaard) uit-
gegeven voor onderduiker, teneinde het vertrouwen van de bewoners te winnen. In op-
dracht van Breugem moest hij de daders van moordaanslagen in de omgeving van Giessen-
dam opsporen. Zijn onderzoek naar de mogelijke daders had geen resultaat. Wel konden
door zijn toedoen drie of vier ondergedoken personen door de Sipo en leden van Groep 10

gearresteerd worden. Ze werden verdacht van het zich onttrekken aan werkzaamheden voor
de Wehrmacht.62

M. Frikkee en P.H. Bruijn waren beiden enige tijd belast met de leiding van de groep
Sociale Zaken. Frikkee was sinds 19 april 1921 werkzaam bij de Rotterdamse politie en werd
op 25 augustus 1941 bij de id aangesteld. Vroegere collega’s vertelden dat Frikkee erg Duits
gezind was. Hij hield zich volgens zijn dossier speciaal bezig met het arresteren van personen
die zich aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland hadden onttrokken. Ook heeft hij,
zoals bijna alle leden van Groep 10, meegeholpen bij het arresteren van joden. Gereformeerde
predikanten werden gedurende de godsdienstoefeningen in de kerken door hem speciaal
gecontroleerd op uitlatingen die als beledigend voor de bezetter konden worden geacht.
Voorts vertelden collega’s dat Frikkee en zijn vrouw een slecht huwelijk hadden, omdat zijn
vrouw, noch zijn kinderen zich met de politieke opvattingen van man en vader konden
verenigen. Uit de verklaring van de vrouw van Frikkee blijkt dat het gezin niet blij was met
zijn werkzaamheden. Nadat zij van haar man had vernomen wat voor werk hij bij Groep 10

deed, had zij hem meermalen verzocht daar weg te gaan. Frikkee
had haar toen gezegd, dat het niet mogelijk was bij die groep weg te
gaan, omdat anders ontslag zou volgen. Er was dikwijls ruzie tussen
Frikkee, zijn zoons en zijn vrouw.63

Bruijn was afkomstig uit het in 1941 door Rotterdam
geannexeerde dorp Overschie, waar hij sedert 1 december 1928 als
politieambtenaar werkzaam was. Voor de overgang naar Rotterdam
was hij agent van politie en tevens plaatsvervangend chef van de
politie Overschie. Hij werd op 22 september 1941 bij de id geplaatst.64

Nadere gegevens of verklaringen van zowel Bruijn als Frikkee zijn
niet in de archieven aanwezig, omdat beiden tijdens de bezetting
door het verzet zijn doodgeschoten.

Nadat Bruijn door het verzet was doodgeschoten, werd J. van
Velzen tijdelijk belast met de leiding van de groep Sociale Zaken.
Hij was op 21 juli 1920 aangesteld als agent tweede klas bij de
Rotterdamse Gemeentepolitie. Op 30 januari 1935 werd hij buurt-
agent van de Carnissebuurt in Rotterdam-Zuid. Omstreeks augustus
1940 had hij zich als lid van de nsb opgegeven. Hij deed dit uit
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politieke overtuiging, omdat hij meende dat de nsb verbetering voor de arbeidersklasse tot
stand kon brengen en omdat hij een fel tegenstander van het communisme was. Omstreeks
juni 1941 werd Van Velzen door toedoen van Van Groningen bij de id geplaatst. Tot 1943

werkte hij steeds onder Jager en was hij belast met onderzoeken betreffende klachten van
nsb’ers over beledigingen, mishandelingen, vernielingen en dergelijke. Bij dat werk
verrichtte hij, volgens zijn verklaring, nimmer arrestaties of er was geen dader te vinden.
Verder controleerde hij in die tijd boekhandels op de aanwezigheid van door de Duitsers
verboden literatuur. In 1943 vroeg Van Velzen aan Breugem overplaatsing naar de straat-
dienst, omdat het werk bij Groep 10 hem niet aanstond. Zijn verzoek werd niet ingewilligd.
Van begin 1943 tot februari 1944 werd hij bij Groep 10 ingedeeld bij de afdeling Sociale Zaken,
waar hij onder Breugem en Jager werkte. Via zijn chefs ontving Van Velzen regelmatig
verzoeken van de Duitse Fachberater beim Arbeitsamt om personen wegens het begaan van
contractbreuk aan te houden en ter beschikking te stellen van het arbeidsbureau. Hij ging
zelf nimmer op onderzoek uit, omdat hij hoofdzakelijk binnendienst had. De verzoeken
legde hij op de kamer van Groep 10 op tafel, zonder deze aan zijn personeel uit te delen. 
Nam iemand een verzoek van tafel mee om dit te behandelen, dan was het goed, bleven de
verzoeken onbehandeld liggen, dan maakte hij zich er niet druk over en gaf hij ze onbehan-
deld aan zijn chefs terug, meestal met de opmerking erbij, dat de bewuste persoon niet thuis
was of reeds in Duitsland werkte. Omstreeks februari 1944 werd Van Velzen op last van de sd

buiten dienst gesteld, omdat hij verdacht werd van het verbergen van een radiotoestel voor
een kennis. Hiervoor had hij ook nog drie dagen in de Aussenstelle in bewaring gezeten. 
Hij mocht daarna niet meer in dienst komen. Eind september 1944 vertrok Van Velzen met
zijn vrouw naar Duitsland, maar in februari 1945 meldde hij zich bij de politie in Groningen.
Hij deed dit, vertelde hij later, omdat men hem destijds in Rotterdam had gezegd, dat hij
voor straf naar Groningen zou worden overgeplaatst. Na toestemming
van het DGvP heeft Van Velzen in Groningen tot de dag van de
bevrijding (medio april 1945) als opperwachtmeester bij de Staats-
politie dienst gedaan. Op 20 april werd hij in Ommen door een
Rotterdamse politieman, die hij toevallig ontmoette, aangehouden.65

De chef van Van Velzen, C. Harmse, herinnerde zich, dat Van
Velzen in januari of februari 1944 verdacht werd van verduistering.
Ter zake daarvan werd in zijn woning een huiszoeking gedaan, waar-
bij men een verborgen radiotoestel aantrof, dat Van Velzen voor
derden in bewaring had genomen om het aan de inleveringsplicht te
onttrekken. Of de verduistering hem bewezen kon worden, wist
Harmse niet. Voorts verklaarde Harmse, dat Van Velzen hem een-
maal een brief had getoond, die hij ontvangen had van iemand, die
door zijn groep gearresteerd was en later weer op vrije voeten was
gekomen. In deze brief uitte de schrijver zich in dankbare
bewoordingen over de menslievende behandeling, die hij van Van
Velzen had ondervonden en die, volgens briefschrijver een zeer
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gunstig verschil maakte met behandelingen, die hij ondergaan had, voor Van Velzen de groep
‘Arbeidsinzet’ commandeerde. Ook Boelstra had hem eens een brief getoond, waarin in
waarderende bewoordingen werd gesproken over de verschillen in de behandeling, die
arrestanten van de groep Sociale Zaken ondergingen, vergeleken met dingen, die voordat
Van Velzen daarmee belast was, gebeurd waren. Ook deze brief was geschreven door iemand,
die op verschillende tijdstippen gearresteerd was geweest. De hier bedoelde verschillen
waren ontstaan, nadat rechercheur Bruijn in september 1943 op straat was doodgeschoten en
Van Velzen diens functie van chef van de groep Sociale Zaken had overgenomen.66

Uit zowel de verklaring van Harmse als uit die van Van Velzen zelf, blijkt dat onder
leiding van laatstgenoemde de groep Sociale Zaken minder bruut tekeer ging en zich men-
selijker gedroeg dan onder zijn voorgangers. Desondanks was Van Velzen begin mei 1942 bij
een arrestatie betrokken, waarbij de door hem gemaakte arrestant later door de Duitsers
gefusilleerd werd. De arrestatie vond plaats in de nacht van 30 april op 1 mei 1942. Samen
met zijn collega J.H. van Kampen kreeg Van Velzen van Breugem opdracht om aan de linker
Maasoever een controle te houden op nachtwandelaars en plakkers van verboden pamfletten.
In de Klosstraat zagen zij die nacht een man een plakkende beweging maken. Op de vraag,
wat hij deed, vluchtte de man weg, daarbij zeggend: ‘dat gaat je niets aan.’ Van Velzen
sommeerde de man daarop meermalen te blijven staan, maar die gaf daaraan geen gevolg.
Daarna loste Van Velzen drie waarschuwingsschoten met zijn dienstpistool in de lucht. Zijn
collega, die per rijwiel een blokje was omgereden, kon de man, A. de Haan genaamd, in de
Slaghekstraat aanhouden. De Haan werd hierop naar het politiebureau aan het Sandeling-
plein gebracht en vervolgens op last van Breugem aan het hoofdbureau ingesloten. De Haan
bleek in het bezit te zijn van een dolkmes en een aantal anti-Duitse aanplakbiljetten van
verschillende inhoud, zoals: ‘Voor het communisme’. Over dit voorval leverde Van Velzen bij
zijn chef een rapport in, waarna hij zich niet meer met die arrestant bezighield. Een paar
maanden later werden beide politiefunctionarissen als getuige gedagvaard voor het Landes-
gericht in ’s-Gravenhage, waar de zaak tegen De Haan werd behandeld. Van Velzen vernam
daar dat de doodstraf tegen De Haan geëist werd, wegens het voeren van anti-Duitse
propaganda en in het bezit hebben van een dolkmes. In juli 1942 werd officieel bekend
gemaakt dat de Nederlander De Haan uit Rotterdam door het Duitse gerechtshof van 1 juli
1942 wegens communistisch optreden als saboteur ter dood was veroordeeld en dat het dood-
vonnis door de kogel voltrokken was. Van Velzen kreeg pas na de bevrijding te horen dat 
De Haan ook daadwerkelijk gefusilleerd was.67

Uit hoeveel personeelsleden de groep Sociale Zaken bestond, is niet te achterhalen. Vaak
werd bij grote acties het voltallige personeel van Groep 10 ingeschakeld. Een medewerker
van de groep noemt in zijn verklaring de namen van twaalf beambten. Vijf van hen waren
ervaren politieambtenaren. De rest bestond uit hulpagenten. J. Bakker was één van de hulp-
agenten die bij de afdeling Sociale Zaken van Groep 10 geplaatst was. Omstreeks februari 1942

werd hij lid van de nsb, omdat hij zich aangetrokken voelde tot de leuzen van die partij en
hij, evenals die partij, alles voor Volk en Vaderland wilde over hebben. In diezelfde tijd las hij
een advertentie, waarin hulppersoneel gevraagd werd bij de Rotterdamse politie. Hij maakte
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van die gelegenheid gebruik en meldde zich aan voor dienstneming bij
de politie. Tot december 1943 verrichtte Bakker werkzaamheden bij de
straatdienst aan het bureau Sandelingplein, waarna hij werd over-
geplaatst naar Groep 10. Daar werd hij geplaatst bij de afdeling Sociale
Zaken. Zijn werk bestond uit het ophalen van vrouwen, voornamelijk
wasmeisjes, die zich aan werk onttrokken en ook uit het ophalen van
‘arbeidsschuwen’ en onderduikers. Hieronder bevonden zich asociale
elementen en zwarthandelaren, die in Rotterdam voor de Wehrmacht
werkten en telkens van hun werk wegbleven. Bakker volgde steeds de
orders van zijn chef nauwgezet op en meende dat hij zich daaraan niet
mocht onttrekken. Na de bevrijding kreeg hij te horen dat zijn hoogste
chefs hadden verklaard, dat Groep 10 en later het Fahndungskommando,
uitsluitend en alleen ten behoeve van de vijand had gewerkt en dat
Groep 10 nimmer iets in het belang van het Nederlandse volk had
verricht. Bakker was het met deze opvatting niet eens, want hij
geloofde, dat het opvangen van deze onderduikers ook wel in het
belang van het Nederlandse volk was geweest, omdat er naar zijn
mening een opvoedende factor in aanwezig was. Overigens was
Bakker in september 1944 oneervol ontslagen, omdat hij verscheidene
keren niet op zijn werk verschenen was. Half november 1944 werd hij
op last van de sd naar Duitsland gezonden. In Erfurt werd Bakker
tewerkgesteld bij de Luftschutzarbeitsdienst, waartoe hij een groen
uniform kreeg uitgereikt. Dat uniform was een ‘afdankertje’ van de
Orpo. Bakker had tot taak bij een bomaanval de nog levende personen
onder het puin vandaan te halen.68

Hulpagent F.R. Groen verklaarde dat hij enkele malen op last van
zijn chefs asociale elementen had moeten aanhouden, die dan voor zes
weken naar een arbeidskamp gingen. Volgens Groen werd het stand-
punt ingenomen, en hij kon zich daarmee verenigen, dat deze mensen,
die hun 20- of 25-jarig jubileum bij de afdeling Sociale Dienst gevierd
hadden en waarvan er bij waren, die de gemeenschap wel vijfenveertig
duizend gulden hadden gekost, moesten leren werken.69

H. Bulten scheen iets meer moeite gehad te hebben met zijn werk-
zaamheden bij Groep 10. In het voorjaar van 1942 werd hij als hulp-
agent geplaatst aan het bureau Oostervantstraat, maar omdat hij bij de
ot zeven gulden per week meer kon verdienen, had hij vrijwillig voor drie maanden
getekend en dienst gedaan bij een wachtafdeling in Düsseldorf. Na terugkomst solliciteerde
hij weer naar een functie bij de politie en werd direct als hulpagent bij de afdeling Sociale
Zaken van Groep 10 geplaatst. Bulten veronderstelde dat hij samen met A.M. de Pree
ongeveer tweehonderd tot driehonderd mannen had aangehouden. Na de bevrijding
verklaarde hij dat zijn handelwijze volkomen verkeerd was geweest. Nadat hij zelf drie
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maanden in Duitsland had doorgebracht, waar het hem ook niet beviel, kon hij begrijpen 
dat anderen zich aan werkzaamheden aldaar onttrokken en zag hij in, wat het voor hen
betekenen moest om weer naar dat land teruggedreven te worden. Bulten begreep zeer goed
dat velen van hen nimmer meer naar hun vrouwen en kinderen teruggekeerd waren. Hij
wist daarom niet waarom hij ondanks dit alles toch met het aanhouden van die mensen zo
lang was doorgegaan.70

Documentatiedienst, verboden boeken en speldjes

Deze onderafdeling hield zich voornamelijk bezig met alle administratieve zaken, antecedenten-
onderzoeken, inbeslagname van door de bezetter verboden boeken en de controle op het
dragen van verboden speldjes. Controle van de antecedenten had betrekking op personen die
bij de Wehrmacht wilden gaan werken of zij die hulpagent wilden worden. Hierbij hoorden
ook de onderzoeken naar vrouwen, die van een Duitser zwanger waren geworden en waar-
van nagegaan moest worden of zij in aanmerking kwamen om met die Duitser te trouwen.
Jager was een tijd lang belast met de leiding van deze dienst.71 Hij was op 7 oktober 1919

aangesteld als agent tweede klas bij de Gemeentepolitie Rotterdam. Op 30 april 1941 volgde
zijn plaatsing bij de id. Vanwege zijn manier van optreden werd hij op 26 februari 1945 door
het verzet geliquideerd, waardoor van hem weinig gegevens bekend zijn.72

Evenals bij de groep Sociale Zaken waren bij de Documentatiedienst een groot aantal
arbeidscontractanten en hulpagenten werkzaam. Jan K. werd op 1 september 1941 als
schrijver bij de id aangesteld. Hij had gehoord dat er een vacature was en had er geen
bezwaar tegen om daar te werken, omdat hij lid was van de nsb. Hij was onder meer belast
met het maken van cartotheekkaarten van de boekhandelaren bij wie door de id/Groep 10

boeken inbeslaggenomen waren. Tevens had hij cartotheekkaarten onder zijn beheer,
afkomstig van de id van voor de oorlog. Aan de hand van deze kaarten moest hij nu en dan
in opdracht van een zijner superieuren nagaan, wat ervan de daarop vermelde personen,
onder meer wat betreft communisme, vermeld stond. Tevens was hij nog belast met het
afwikkelen van gevallen, waarbij ruiten van nsb woningen waren vernield. Na machtiging
van de pg in Den Haag betaalde hij uit de politiekas de schade aan de betrokkenen uit.73

J.J. Cabalt werd op 19 augustus 1940 met nog ongeveer driehonderd gedemobiliseerde
beroepsmilitairen als agent bij de Rotterdamse politie aangesteld. Omstreeks september 1940

was hij lid van de nsb geworden, omdat hij deze beweging beschouwde als een bolwerk tegen
Duitsland. Hij bedoelde hiermee, dat een hier in Nederland doorgevoerd nationaalsocialisme
zou kunnen weerhouden, dat ons land na de oorlog een vazalstaat van Duitsland zou
worden. Bovendien voelde hij zich in die dagen sterk gedesillusioneerd door de wijze,
waarop hier in Nederland de oorlog verlopen was. Omstreeks mei 1943 trad hij toe tot het
Rechtsfront, omdat hij hierin een organisatie zag, die de belangen van de nationaalsocialistische
politieambtenaren zou verdedigen. Collega Jager had Cabalt benaderd met de vraag of hij bij
Groep 10 geplaatst wilde worden. Cabalt gaf hem te kennen dat hij het wel wilde en een paar
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weken later volgde overplaatsing. Bij Groep 10 werd Cabalt belast
met het onderzoek naar de antecedenten van sollicitanten voor de
Wehrmacht, later ook naar die van sollicitanten voor hulpagent.
Toen Breugem eind 1943 in Amersfoort benoemd werd tot korps-
chef, had Cabalt hem gevraagd zijn overplaatsing naar die gemeente
te willen bevorderen. Hoewel Breugem hem niet mocht en Cabalt
Breugem niet, had hij toch het verzoek gedaan, omdat hij bij Groep
10 vandaan wilde. De voornaamste reden hiervan was wel de
ongunstige naam, welke Groep 10 bij het overige gedeelte van de
Rotterdamse politie had verworven. Bovendien was de onderlinge
verstandhouding tussen de collega’s binnen Groep 10 niet een van
de prettigste. Breugem stemde toe en in januari 1944 werd Cabalt
naar Amersfoort overgeplaatst, waar hij echter eveneens bij de id te
werk gesteld werd.74

Jager bemoeide zich met het aannamebeleid bij Groep 10.
Waarschijnlijk behoorde dit tot zijn taak. Vele latere leden van
Groep 10 waren door hem benaderd met het verzoek zich te laten
overplaatsen naar Groep 10.75

C. Doornheim kon na de capitulatie niet meer bij zijn vroegere werkgever terugkomen,
zodat hij omstreeks juli 1940 voor de arbeidsinzet naar Hamburg werd uitgezonden. Omdat
zijn moeder ernstig ziek was keerde hij na twee jaar terug naar Nederland. Om in Nederland
te kunnen blijven trad hij als hulpagent in dienst bij de Rotterdamse politie. Na enige
maanden belast te zijn geweest met de bewaking van cultuurgronden werd hij overgeplaatst
naar Groep 10. Hoewel hij niet om deze plaatsing had gevraagd, was hem bekend dat die het
gevolg was van het feit, dat hij lid was van de nsb. Bij Groep 10 diende hij steeds onder Jager
en was hij belast met de controle op boekwinkels, bibliotheken, kiosken en markten op de
aanwezigheid van door de bezetter verboden boeken. Hiervoor ontving Doornheim telkens
van zijn chef een lijst, waarop de namen van de schrijvers en de titel van de boeken vermeld
stonden. Zijn rayon bestond uit het noordelijke stadsgedeelte en Hillegersberg. Daarbij had
hij tevens de controle in bioscopen, waar hij belast werd met toezicht op het gedrag van het
publiek tijdens de filmjournaals. Indien het publiek beledigingen uitte van politieke aard,
moest hij optreden. Een enkele keer gaf hij een waarschuwing. Ook werd hij belast met het
toezicht in trams in verband met het door het publiek lastig vallen van conductrices.76

Justitiële Dienst

Over dit onderdeel van Groep 10 is nog minder bekend dan van de voorgaande groepen. Uit
de dossiers valt af te leiden, dat men zich op beperkte schaal bezighield met onderzoeken die
betrekking hadden op het verzet. G. Graeler, die in 1913 was aangesteld als agent derde klas,
was door Breugem gevraagd de leiding van de Justitiële Dienst op zich te nemen. Graeler had
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medio jaren ’30 al enige tijd bij de id gewerkt. In of omstreeks
maart 1943 werd Graeler ontboden bij Breugem. Deze vroeg hem of
hij zin had bij zijn dienst geplaatst te worden, omdat hij iemand
nodig had, die op de hoogte was van de behandeling van justitiële
aangelegenheden. Breugem beloofde Graeler dat, wanneer hij tot de
nsb zou overgaan, voor hem de kans bestond om bevorderd te
worden. Graeler antwoordde Breugem dat zijn politieke inzichten
niet met die van Breugem strookten, dat hij er niet aan dacht om tot
de nsb over te gaan en dat hem de in het vooruitzicht gestelde
promotie niets kon schelen. Tenslotte werd afgesproken dat
Breugem hem nog eens zou opbellen om te vernemen hoe hij
erover dacht. Van dit opbellen door Breugem was echter niets
gekomen. Enige tijd later vernam Graeler dat hij toch was over-
geplaatst naar de id. Na zijn plaatsing belastte Breugem hem met 
de leiding van de afdeling Justitiële Zaken. Een belangrijke taak 
van deze dienst was het controleren van gegevens, die van de com-
munisten bij de id op een kaartsysteem geplaatst waren en het
inwinnen van informatie. Voor assistentie in justitiële aangelegen-

heden werden de rechercheurs J.D.N. Joolen en D.J. Meertens door Breugem aan Graeler
toegewezen. Aanvankelijk ging Joolen met Graeler op stap, omdat Meertens ziek was. Toen
Meertens weer in dienst kwam trok hij Joolen naar zich toe en negeerde Graeler volkomen,
ofschoon hij hun chef was.77 Uit de dossiers blijkt dat de dienst van Graeler zich nauwelijks
met de bestrijding van de illegaliteit heeft beziggehouden, omdat de leden van de Rotter-
damse Aussenstelle deze werkzaamheden merendeels zelf deden.

Een enkele keer waren rechercheurs van Groep 10 toch succesvol bij het oprollen van
verzetsgroepen. Op 18 oktober 1942 waren vijf rechercheurs van Groep 10 omstreeks 11.30 uur
betrokken bij een inval in een pand aan de 1e Pijnackerstraat, waar een verboden vergadering
zou worden gehouden.78 Op het moment van de inval hielden elf verzetsmensen van de
groep ‘Vrij Nederland’ een vergadering in een bovenzaal van het gebouw ‘Geloof en Vrijheid’
aan de 1e Pijnackerstraat 102-106. Eén van hen verzette zich, waarna direct een schietpartij
ontstond.79 Rechercheur G. van Huis, die daarbij gewond raakte, was de enige die na de
bevrijding over dit geval gehoord kon worden, omdat de anderen tijdens de bezetting door
het verzet geliquideerd waren. Van Huis verklaarde dat hij op een zondagmorgen in 1942,
terwijl hij bij een afdeling geplaatst was die de huizen van joden leeghaalde (Hausraterfassung),
wegens personeelsgebrek moest invallen aan het hoofdbureau. In de loop van de morgen
kreeg hij met vier andere rechercheurs van Groep 10 opdracht om een onderzoek in te stellen
in een bovenzaal van het gebouw aan de 1e Pijnackerstraat 102, alwaar op dat tijdstip een
bijeenkomst zou worden gehouden. Bijzonderheden omtrent deze bijeenkomst waren niet
bekend. Omstreeks halftwaalf kwamen de rechercheurs daar aan en, nadat was opengedaan,
gingen zij de trap op naar boven. Boven aan de trap vatte Van Huis post en gingen J.F. van
der Meulen, Bruijn en Jager, de man die open gedaan had voor zich uitduwend, een
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tegenover de trap aan het einde van de gang gelegen vertrek binnen. Van Huis hoorde dat
een rechercheur de aanwezigen gelastte om met de handen omhoog en met het gezicht naar
de muur te gaan staan. Van Huis kon dit heel goed horen, omdat de deur achter hen open
gebleven was. Hij hoorde dat een twistgesprek ontstond tussen Jager en één van de aan-
wezigen en hij zag door de openstaande deur dat die man in de richting van Jager liep.
Tijdens het twistgesprek hoorde Van Huis die man roepen: ‘aanpakken’. Hij zag dat Jager 
met zijn pistool in de hand een slaande beweging in de richting van die man maakte en
onmiddellijk daarop schoot hij, terwijl hij tegelijkertijd aan de anderen het bevel gaf: ‘Schiet
ze neer, jongens.’ De man, die op Jager toegelopen was, viel door het schot van Jager als een
blok neer. Een beroep op verdediging tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding zou
volgens Van Huis niet sterk gestaan hebben. Op het bevel van Jager begonnen twee andere
rechercheurs als razende te schieten. Later zou een van deze rechercheurs gepocht hebben,
dat hij er drie als kakkerlakken had neergeschoten en daarbij twee houders met patronen had
leeggeschoten. Op het schieten liep Van Huis naar binnen en bij de deur werd hij door één
van de aanwezigen beetgegrepen, met wie hij begon te vechten. Tijdens dit handgemeen
kreeg Van Huis een schot door zijn linkerarm, welk schot vermoedelijk door rechercheur
Bruijn was afgevuurd. Van Huis vermoedde niet dat de aanwezigen op de bijeenkomst
wapens bij zich hadden. Bovendien waren zij tevoren, toen zij langs de muur stonden, nog
oppervlakkig gefouilleerd.80
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Radiocontrole

Nadat de termijn van verplichte inlevering van
radiotoestellen voorbij was, moest de politie
controleren of er wellicht radio’s waren
achtergehouden. Personeel van de Speciale
Diensten en Verkeersbrigade werden van half
juli tot half oktober 1943 bij toerbeurt aan-
gewezen voor dergelijke controles. Volgens
inspecteur Van Wijngaarden had hij de con-
trolerende agenten vooraf uitdrukkelijk ver-
boden intensieve huiszoekingen te verrichten.
Slechts toestellen die zonder vergunning open
en bloot werden aangetroffen mocht men
inbeslag nemen. Na oktober 1943 werden
onderzoeken naar illegale radiotoestellen
alleen door Groep 10 verricht. Belder, die vanaf
juni 1930 bij het Rotterdamse korps in dienst
was, had bij Groep 10 de leiding over de
afdeling Radiocontrole. Meestal werden de
eigenaars na hun aanhouding eerst door hem
gehoord, waarna zij met het rapport en het
radiotoestel ter beschikking van de Aussenstelle
werden gesteld. Later werd de regeling wat
soepeler en kon hij de verdachten, wanneer zij
door hem gehoord waren, voorlopig heen-
zenden. Belder werd geassisteerd door ongeveer
vijf hulpagenten, maar hij ging ook zelf mee op
pad om onderzoeken naar clandestiene radio’s
in te stellen. Al deze onderzoeken vonden
plaats naar aanleiding van klachten, al of niet
anoniem. Nimmer werd in het wilde weg
gecontroleerd of werden bepaalde straat-
gedeelten daarvoor aangewezen. In totaal
behandelde Belder ongeveer honderdvijftig
radiozaken, waarbij de toestellen merendeels
door andere politiemensen achterhaald
waren.81

Een bewoner uit de Stoppelstraat had in
zijn woning een radio verborgen en kwam
vermoedelijk door verraad in aanraking met
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Belder. Toen de bewoner op 8 december 1943, ’s avonds om een uur of zes van zijn werk
thuiskwam, zat Belder op hem te wachten. Belder bleek zich omstreeks 15.30 uur in die
namiddag aan de woning vervoegd te hebben, terwijl de vrouw van de bewoner thuis was.
Belder had zich rechtstreeks naar een aan de achterzijde van de bovenverdieping gelegen
slaapkamer begeven. Daar had hij onder de vloer van de wc een radiotoestel aangetroffen en
inbeslaggenomen. Dit radiotoestel was daar verborgen en de vloer had de bewoner weer
dichtgespijkerd. Over de vloer lag papier en zeil en boven de plaats, waar het toestel ver-
borgen was, stond een tafeltje. Alleen verraad kon Belder er toe gebracht hebben rechtstreeks
naar deze plaats te lopen. Om verschillende redenen had de bewoner verdenking tegen een
familie uit de Blankenburgstraat, waarvan een dochter verloofd was met De Hoog, die voor
de Gestapo zou werken. De bewoner werd door Belder, die tezamen met een paar collega’s
was, na arrestatie overgebracht naar het hoofdbureau van politie en daar ingesloten.
Omstreeks 15 december 1943 werd hij overgebracht naar het bureau van de Rivierpolitie en
vandaar op 15 januari 1944 naar kamp Vught. Op 12 februari werd hij overgebracht naar de
gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Ongeveer vier weken later werd hij veroordeeld
tot zes maanden gevangenisstraf, welke straf hij in dezelfde gevangenis onderging. Nadat zijn
verdediger gratie voor hem gevraagd had, werd hij een maand voordat zijn straf ten einde
liep, op 8 mei 1944, op vrije voeten gesteld.82

Voordat de radio’s ingeleverd moesten worden, was het niet toegestaan naar bepaalde
radio-uitzendingen te luisteren. Degenen die dit toch deden werden bestraft. Van deze
overtredingen moest Groep 10 door middel van een rapport op de hoogte gebracht worden.
Ook politiepersoneel mocht niet naar de verboden zenders luisteren. Eind november 1942

werd agent N. Heintjes voor veertien dagen geschorst en kreeg daarnaast een mondelinge
berisping van de hoofdcommissaris, wegens het luisteren naar een verboden zender. Van dit
feit werd een extra rapport naar groep 10 gezonden. Voor Agent C. Holleboom liep het
minder goed af. Hij moest zich omstreeks 12 november 1942 bij Groep 10 aan het hoofdbureau
melden. Hij werd daar verhoord door Tol, naar aanleiding van een ingekomen schrijven,
waarin werd gemeld dat Holleboom bij een kennis naar de Engelse zender zou hebben
geluisterd. Holleboom ontkende het hem ten laste gelegde. Ook tijdens de voorgeleiding
voor Couperus bleef hij ontkennen. Daarna werd zijn verklaring door Tol op schrift gesteld
en na ondertekening van die verklaring mocht hij naar huis. Ongeveer veertien dagen daar-
na werd hij geschorst met inhouding van eenderde van zijn salaris. Na enige tijd werd hij
verhoord door een voor hem onbekende Duitser in het gebouw van de Aussenstelle aan de
Heemraadssingel. Deze legde hem eveneens het luisteren naar een verboden zender ten laste.
Ook bij deze Duitser ontkende Holleboom. Na dat verhoor mocht hij wederom naar huis.
Begin februari 1943 moest Holleboom als verdachte verschijnen voor het Landesgericht in 
Den Haag. Hij werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en tot het betalen van de
gerechtskosten. Twee maanden later werd hij opgeroepen om zich te melden in de straf-
gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht, ten einde zijn straf van zes maanden te onder-
gaan. Toen hij daar veertien dagen gevangen gezeten had, werd hij overgebracht naar de
strafgevangenis in Kleef. Ook hier bleef Holleboom niet, want na vier dagen werd hij vanuit
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Kleef naar de Strafgevangenis in Duisburg overgebracht. Daar werd hij uiteindelijk op 18

oktober 1943 in vrijheid gesteld.83

Groep 10 haalde in het begin zelf nauwelijks arrestanten op, maar liet dit over aan
agenten van de betreffende bureaus of rechercheurs van Groep iii. Meestal werden de
arrestanten ’s nachts van hun bed gelicht en tijdelijk ingesloten, om later overgebracht te
worden naar het hoofdbureau. Het was ook gemakkelijk om personen, waarmee men geen
raad wist, bij Groep 10 te ‘slijten’. Op 23 mei 1943, omstreeks 22.35 uur liep een man het
hoofdbureau binnen, die vervolgens weigerde zijn naam op te geven. Bij de fouillering bleek
dat hij geen papieren bij zich had. De man beweerde uit België te zijn gevlucht en geen
uitweg meer te weten. Een logisch gevolg zou zijn dat hij overgegeven zou worden aan de
Vreemdelingendienst, maar dat was niet het geval. Hij werd voor Groep 10 op de vierde etage
van het hoofdbureau ingesloten.84

Breugem was na de aanslag naar Schiebroek verhuisd. Toen het ook daar te gevaarlijk
begon te worden, werd hij op eigen verzoek overgeplaatst naar de politie Amersfoort, waar
hij met ingang van 16 december 1943 als korpschef in de rang van majoor der Staatspolitie
werd aangesteld. Deze benoeming vond plaats terwijl hij gedetacheerd was bij de ss-opleiding
in Avegoor. Breugem was in Amersfoort al snel een gevreesd en gehaat man. Ook de onder-
0grondse van deze plaats overwoog hem om het leven te brengen. Door een list hoefden zij
dat niet zelf te doen. Een lid van de Feldgendarmerie werkte in Amersfoort, in ruil voor een
kan jenever, af en toe samen met de ondergrondse. Een brigadier van het Amersfoortse
korps, die zeer betrouwbaar was, stond eveneens voortdurend in contact met de onder-
grondse. Dankzij deze combinatie kreeg de ondergrondse veel waardevolle inlichtingen en
vervalste papieren. Voor het geldig maken van Ausweise was een politiestempel en de hand-
tekeningstempel van Breugem nodig. Voor deze attributen zorgde de brigadier. De formu-
lieren kwamen van de Feldgendarmerie, tegen de bovenomschreven vergoeding. De hand-
tekening van het hoofd van de Feldgendarmerie maakte een lid van de ondergrondse na. 
Na Dolle Dinsdag werd deze groep van de Feldgendarmerie overgeplaatst. Hiervoor in de
plaats kwam een nieuwe groep uit Brabant. Deze groep van achttien man was zeer gebeten
op alle Nederlanders en vertrouwde vriend noch vijand. Enige weken na aankomst van deze
nieuwe groep overwoog de ondergrondse Breugem uit de weg te ruimen. De angst dat als
represaille hiervoor een groot aantal gijzelaars gefusilleerd zou worden, weerhield hen. 
Op zekere dag belde iemand anoniem naar de Feldgendarmerie met de mededeling dat
Breugem zeer onbetrouwbaar was en zij zich hiervoor in acht dienden te nemen. Als bewijs
werd de aandacht gevestigd op de honderden in omloop zijnde valse Ausweise. Twee leden
van de Feldgendarmerie begaven zich op 28 november 1944 naar de woning van Breugem, die
ziek thuis was. Ze werden in de kamer gelaten, waar hij aan het ontbijt zat. De soldaten
verzochten hem op hoge toon mee te gaan naar het bureau van de Feldgendarmerie voor
verhoor. Breugem, bang dat dit een stunt van de ondergrondse was, verzocht hen zich te
legitimeren, wat geweigerd werd. Daarna trokken de soldaten hun revolver met nogmaals de
sommatie onmiddellijk mee te gaan. Breugem wierp zich tegelijk op een van hen en ont-
rukte hem de revolver, doch werd meteen door de ander doodgeschoten. Wat de illegaliteit
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in Rotterdam niet gelukt was kregen ze in Amersfoort door een list wel voor elkaar.85

Hoe Groep 10 geplaatst moest worden in de organisatie van het Rotterdamse korps, bleek
niet voor iedereen helder te zijn. Om hierin duidelijkheid te krijgen verzocht Boelstra begin
augustus 1943 van de directeur-generaal van Politie met spoed te mogen vernemen tot welk
onderdeel van de politie (Bestuurs- en Ordepolitie of Staatsrecherche) de afdeling politieke
dienst (Groep 10) behoorde te worden gerekend. Enkele weken later antwoordde de
directeur-generaal dat hij over deze kwestie reeds inlichtingen gevraagd had aan de BdO. Een
beslissing had hij op dat moment nog niet ontvangen en die bleef ook uit. Begin januari 1944

vroeg Takken nogmaals hetzelfde aan de directeur-generaal. Eén maand later ontving hij
bericht, dat de politieke diensten in de organisatie van de Nederlandse politie niet waren
geprojecteerd. Het was volgens de directeur-generaal wel logisch dat door de buitengewone
omstandigheden de leiding van het Rotterdamse korps ertoe was overgegaan speciaal daartoe
geschikte politieambtenaren met bijzondere werkzaamheden en opdrachten te belasten. Het
aldus tewerkgestelde personeel bleef evenwel organiek behoren tot het onderdeel waaruit het
was gerekruteerd.86

Half januari 1944 had Boelstra zelf nogmaals contact opgenomen met de Nederlandse
politieleiding over zijn verstoorde verhouding met Groep 10. Vooral de door het DGvP bij de
Rotterdamse politie gedetacheerde opperluitenant Harmse was hem een doorn in het oog.
Volgens de klacht van Boelstra had Harmse inmiddels dienst gedaan bij Ordepolitie,
Justitiële Dienst en sinds enige maanden bij Groep 10. Helaas had ook Harmse niet aan de
verleiding weerstand kunnen bieden. Hij had volgens Boelstra twee kazen onder het
personeel verdeeld. Het hele korps wist ervan, zodat de positie van Harmse onhoudbaar was.
Omdat Harmse ss’er was had Boelstra hem niet disciplinair willen vervolgen. Naar aan-
leiding van deze problemen verzocht hij Harmse onmiddellijk over te plaatsen naar een
ander gewest. Tenslotte merkte Boelstra nog op dat door hem onderhandelingen werden
gevoerd met de sd om, zoals in Amsterdam, het politieke gedeelte (Groep 10) over te hevelen
naar de sd.87

Aan het eerste verzoek werd voldaan. Harmse werd per 1 maart 1944 overgeplaatst naar
het Utrechtse politiekorps. Eén maand later werd ook het probleem met Groep 10 opgelost.
De achttien vaste leden van die groep werden met ingang van 1 maart 1944 overgeplaatst naar
het DGvP. Over de bij de dienst geplaatste hulpagenten werd niets vermeld. Het was alleen
een papieren kwestie, want diezelfde dag ontving Boelstra een telexbericht van de directeur-
generaal, waarin deze hem mededeelde dat met name genoemde ambtenaren ingevolge
opdracht van de Duitse autoriteiten met onmiddellijke ingang tewerkgesteld dienden te
worden bij de Rotterdamse Aussenstelle. Hierna volgde een opgave van 33 namen van politie-
mannen die bij Groep 10 werkten, waaronder nu ook de namen van de hulpagenten.88

Enkele leden van Groep 10 werden direct bij de Rotterdamse Aussenstelle geplaatst. De recher-
cheurs Graeler en Van Huis kwamen op die manier bij de Rotterdamse groep v (Kriminal-
polizei) terecht.
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8.5 sd-fahndungskommando

Door het overplaatsen van de leden van Groep 10 naar de Aussenstelle waren ze niet alleen op
papier bij het Rotterdamse korps weg. Ze werden ook in fysieke zin verplaatst naar een
gebouw aan de Heemraadssingel 219. Aan de overzijde van deze singel, op nummer 226, was
het bolwerk van de Sipo und sd gevestigd. Onder de naam sd-Fahndungskommando gingen de
voormalige leden van Groep 10 nog meedogenlozer te keer tegen de Rotterdamse bevolking
dan voorheen. Het politiepersoneel dat tot het Fahndungskommando behoorde, kreeg ƒ 30,-
per maand als bijdrage in de algemene Fahndungs-kosten. Het aantal personeelsleden aan wie
dit bedrag in april 1944 werd uitgekeerd betrof 44. Hieruit bleek dat de sterkte was toe-
genomen.89

De bij het Fahndungskommando dienstdoende hulpagenten werden omstreeks mei 1944

aangesteld als wachtmeester der Staatspolitie en moesten daarvoor enkele dagen per week
cursus volgen. De overige dagen deden ze dienst bij het Kommando.90

De Duitse sd’er K. Scholl, vanaf 29 mei 1940 werkzaam bij de Aussenstelle Rotterdam, werd
met ingang van 15 maart 1944 benoemd tot verbindingsofficier bij het Fahndungskommando.
De specialistische groepen bleven nagenoeg hetzelfde. Kleine veranderingen waren te
bespeuren bij de afdeling Sociale Zaken. De werkzaamheden werden gesplitst in arbeidsinzet
Duitsland en arbeidsinzet Nederland.

Een enkeling verzette zich tegen de overgang naar het Fahndungskommando, maar nadat
men hierover met de leiding gesproken had, werd bevestigd dat er niets zou veranderen. 
Op 20 juni 1944 zond de chef van de Rotterdamse Aussenstelle een bericht naar de korpsleiding
over de ervaringen van het Fahndungskommando in het eerste kwart jaar sinds de overname.
Volgens het bericht dacht men bij de politie dat het Fahndungskommando nog altijd onder
Groep 10 bekend was. Nog steeds werden opdrachten aan het Fahndungskommando gegeven.
Dit mocht niet en in de toekomst zouden geen opdrachten worden aanvaard. Indien in
bijzondere gevallen medewerking van het Fahndungskommando werd gewenst, dan moest dit
eerst aan de Dienststelle worden doorgeven. Het was niet langer toegestaan dat Nederlandse
diensten direct met het Fahndungskommando contact opnamen.91

De leden van het Fahndungskommando stonden nu onder direct bevel en toezicht van de
bezetter. In de naoorlogse verklaringen is weinig te lezen over de werkzaamheden. Het is
meermalen voorgekomen dat, wanneer de personeelssterkte van de Aussenstelle ontoereikend
was, assistentie gevraagd werd van het Fahndungskommando. Kriminalsekretär F.J. Röschmann,
Sachbearbeiter bij Referat iv-e van de Sipo, maakte hier dankbaar gebruik van. Van maart tot
juli 1944 hadden de Nederlandse politiemannen W.F. Los en H.H. Barkmeijer Röschmann
op diens verzoek geassisteerd, omdat hij hulp nodig had in de buitendienst. Zij kregen als
regel afzonderlijke opdrachten van Röschmann, doch deze waren steeds van dezelfde aard.
Zij moesten onderzoeken instellen en rapport uitbrengen over de politieke gezindheid en
betrouwbaarheid in het algemeen van werknemers, die voor de Wehrmacht werkten en over
vrouwen, die met Duitse militairen wilden trouwen. Ook had Röschmann aan de beide
politiemannen opdrachten gegeven om onderzoeken in te stellen naar de betrouwbaarheid
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van personen, die door de Feldgendarmerie waren aangehouden, omdat zij zich op verboden
terrein, in de nabijheid van militaire werken, hadden opgehouden. De rechercheurs waren
niet gedetacheerd, maar werden opgeroepen als Röschmann ze nodig had.92
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Los gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij voor Röschmann werkzaamheden had verricht.
Eind augustus 1944 moest hij in opdracht van Röschmann naar Dirksland, waar een
Canadese piloot bij een boer was ondergedoken. Deze piloot had omgang gehad met de
vrouw van de directeur van het ziekenhuis. Toen hij echter de voorkeur ging geven aan een
boerendochter, had deze vrouw hem uit wraak verraden bij een politieagent in Dirksland. 
De doktersvrouw, de dokter, alsmede een tweetal kostgangers, die bij bedoelde boer
inwoonden en een ambtenaar ter secretarie, die aan de piloot een vals persoonsbewijs
verschaft zou hebben, werden gearresteerd.93

W.H. Barkmeijer deed evenals zijn broer, Hermanus, dienst bij het Fahndungskommando.
Hij was daar geplaatst bij de afdeling van rechercheur Meertens, wiens afdeling was belast
met opsporing van illegale werkzaamheden. Hoewel er voornamelijk op binnengekomen
aanwijzingen gereageerd moest worden, werd geen enkele zaak onderzocht, omdat Meertens
onenigheid had met zijn superieuren en daarom alle opdrachten tegen werkte. Barkmeijer en
Meertens zaten samen in de bioscoop of liepen op straat. Uiteindelijk kreeg de chef, Jager,
argwaan, waarna Meertens voor straf naar de Ordepolitie werd overgeplaatst.94

Toen op Dolle Dinsdag het bericht verspreid werd dat de Geallieerden de Nederlandse
grens overschreden hadden en al dichtbij Dordrecht waren, vluchtten velen, die iets te
duchten hadden in paniek naar het oosten van het land of naar Duitsland.95 Op diezelfde
dag werd in de tuin achter het gebouw van het Fahndungskommando de politieadministratie
van deze dienst verbrand. P. Visser was hier getuige van en hem werd nog gevraagd
behulpzaam te zijn. Hij weigerde om datgene wat in vijf jaar tot stand gebracht was te
vernietigen.96

Tussen het vernietigde materiaal zullen ongetwijfeld zeer belastende en gevoelige
stukken gezeten hebben. Indien het archief bewaard was gebleven, had het openbaar maken
ervan voor een bepaalde groep politiemannen nauwelijks nut gehad. Zij konden immers niet
meer ter verantwoording geroepen worden, omdat het verzet tijdens de bezetting alvast
begonnen was met een zuivering.

Verzet liquideert ‘foute’ politiemensen

Uit een bewaard gebleven lijst blijkt dat alleen al in Rotterdam vanaf 12 november 1944 tot
begin mei 1945 aan leden van de illegaliteit 132 maal opdracht gegeven werd tot liquidatie van
met namen genoemde personen.97 Hieronder bevonden zich ook zeker twaalf politie-
mensen. In heel Nederland zouden tussen maart 1943 en januari 1945 door het verzet 34

gevaarlijke politieambtenaren geliquideerd zijn.98 Als deze cijfers kloppen, dan was 35 procent
van het totaal aantal geliquideerde politiemensen afkomstig uit Rotterdam. Dit hoge per-
centage zegt meer over het actieve Rotterdamse verzet, dan over de houding van het Rotter-
damse korps. Met de mislukte aanslag op de chef van Groep 10, Breugem, in mei 1942 liet het
verzet zien wat ze met verraders en collaborateurs van plan was. Hierna duurde het tot begin
september 1943 voordat het verzet weer een aanslag op een rechercheur van Groep 10
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pleegde. Op 4 september 1943, omstreeks 08.45 uur, schoot een wielrijder
rechercheur Bruijn in de Vroesenlaan99 neer. Bruijn die door twee
schoten in het hoofd werd getroffen, overleed om 11.27 uur in het
Bergwegziekenhuis.100

Volgens een verslag van een collega rechercheur van Groep 10 vond
de begrafenis van Bruijn op 7 september op de Algemene begraafplaats
Crooswijk in Rotterdam plaats. Omdat hij gevallen was in de dienst, had
de teraardebestelling met korpseer plaats. De rouwstoet werd om 15.00

uur aan het Noordplein opgewacht door de Stafmuziek van het Rotter-
damse korps en door een detachement van de Ordepolitie. Hier werd de
stoet opnieuw geformeerd. De stoet vervolgde, onder grote belang-
stelling van het publiek, zijn weg langs het Noordplein en de Linker
Rottekade naar de begraafplaats. Bij de ingang van de begraafplaats
sloten Boelstra, Polizeimeister Biester, als vertegenwoordiger van de
Verbindungsoffizier bij de BdO, de Untersturmführer Darmstädter, als
vertegenwoordiger van de BdS, Aussenstelle Rotterdam, de Kapitein der
Staatspolitie G.A. Alberda, als vertegenwoordiger van de Kameraad-
schapsbond en verder collega’s en vrienden zich bij de stoet aan. Nadat
door de familieleden bloemen op het graf waren gestrooid, werden nog een vijftal kransen op
het graf gelegd; namelijk van het Rotterdamse politiekorps, van de Aussenstelle Rotterdam,
van de Orpo, van het personeel van Groep 10 en van de Kameraadschapsbond. Na deze
plechtigheid defileerden nog velen langs de groeve om aan collega, vriend of bekende een
laatste groet te brengen. Op verzoek van de familie werd er aan het graf niet meer het woord
gevoerd, hetgeen anders zeer zeker wel zou zijn geschied, gezien de tragische omstandig-
heden waaronder hij uit het midden werd weggerukt. Hij was toch door de hand van een
sluipmoordenaar gevallen. Terwijl hij zich van zijn woning op weg naar zijn dienst bevond,
werd hij op straat neergeschoten, waarna de dood spoedig intrad. Bruijn

was een zeer werkzame
plichtsgetrouwe politieman
en voor allen met wie hij
omging een zeer goede
kameraad. Een soms wat
ruwe bolster, doch allen die
hem kenden, wisten dat hij
een goed hart in zich droeg.
Niets was hem teveel, immer
tot hulp bereid en vooral
voor hen, die verdrukt
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werden sprong hij in de bres. Hij was gevallen voor zijn plicht, aldus het verslag.101

Hulpagent P.H. Meijer, eveneens dienstdoende bij Groep 10, kreeg opdracht de
begrafenisstoet op enige afstand te volgen. Hij moest erop toezien dat voorbijgangers zich
niet op de een of andere wijze vijandig gedroegen tegenover de stoet en moest eventuele
opstootjes trachten te voorkomen. Op de Bergselaan zag de hulpagent een man en vrouw
lopen. Hij zag dat de man uitbundige bewegingen met zijn handen maakte, waardoor hij de
indruk kreeg dat de man wist wie er begraven werd en dat hem dat verheugde. Hierop nam
Meijer het persoonsbewijs van de man af, met de aanzegging dat hij zich de volgende morgen
bij Groep 10 moest melden. Aan de hand van het persoonsbewijs bleek dat de man een jood
was. Na de begrafenis rapporteerde de hulpagent het voorval bij Breugem, die opdracht gaf
de man onmiddellijk te arresteren. Uit de administratie van de afdeling Gevangeniswezen
blijkt dat de man wegens opruiing was ingesloten. Via kamp Vught kwam hij terecht in het
vernietigingskamp Auschwitz, waar hij op 31 maart 1944 overleed.102

De volgende aanslag liet niet lang op zich wachten. Op 11 januari 1944 werd op de Staten-
weg M. Jansen103 van zijn fiets geschoten. Jansen was op 19 augustus 1940 als gedemobiliseerd
beroepsmilitair bij de Rotterdamse politie aangesteld. Na zijn opleiding en één jaar straat-
dienst, werd hij op 1 juli 1942 bij de id geplaatst. Hij was lid van de nsb en het Rechtsfront.
Ten tijde van de aanslag was Jansen bij de Sipo gedetacheerd en vanaf die positie zat hij de
illegaliteit waarschijnlijk te dicht op de hielen. Hij werd gewond naar het Kriegslazaret in 
Den Haag overgebracht. Op 8 juni 1944 stuurde Boelstra een telexbericht naar de directeur-
generaal van Politie, waarin stond dat de onlangs tot onderluitenant bevorderde Jansen, op
wie een aanslag was gepleegd geheel hersteld uit het ziekenhuis ontslagen was. Volgens bij de
sd binnengekomen inlichtingen moest worden aangenomen dat wederom een aanslag op
Jansen werd voorbereid. In verband hiermee en op advies van de sd, stelde Boelstra voor
Jansen met spoed voorlopig over te plaatsen naar Arnhem om daar eventueel bij de sd te
worden gedetacheerd. Jansen verzocht aan de in augustus beginnende cursus aan de Politie
Officier School (pos) te mogen deelnemen. Hij was reeds begin 1943 gedurende vijf maanden
gedetacheerd in Schalkhaar en werd goed beoordeeld. Aan het verzoek van Boelstra werd
voldaan, Jansen werd met ingang van 16 juni 1944 naar Arnhem verplaatst.104

Na de luchtlandingen van de Geallieerden vluchtte Jansen met zijn Duitse kompanen
naar Lunteren. Het pand Wormshoef werd hun nieuwe onderkomen. De aanslag had Jansen
niet kunnen temperen, want vanuit de Wormshoef ging Jansen een verbeten strijd aan met
het verzet. Hij raakte zo bedreven in het doden dat hij zich de bijnaam ‘nekschotspecialist’
verwierf. Een groot aantal verzetsstrijders moest de meest wrede martelingen ondergaan en
werd later alsnog doodgeschoten. Eind 1947 verscheen Jansen voor de rechter en werd uit-
eindelijk veroordeeld tot de doodstraf. Zelf vond Jansen dat hij deze straf verdiend had.105

28 augustus 1944 was een drukke dag voor het Rotterdamse verzet. Omstreeks 08.00 uur
werden tegelijkertijd op verschillende plaatsen aanslagen gepleegd op drie rechercheurs van
het Fahndungskommando. Rechercheur P. Pikaar werd, terwijl hij vanaf zijn woning aan de
Burgemeester Baumannlaan in Overschie op weg was naar het bureau, op de West Sidelinge
door onbekende dader(s) neergeschoten. Hij werd nog per auto van de gg en gd naar het
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Bergwegziekenhuis gebracht, maar na aankomst bleek hij te zijn over-
leden.106 Pikaar was op 1 april 1940 in Overschie als agent aangesteld.
Daarvoor had hij ruim twintig jaar als gemeenteveldwachter in 
’s-Gravenzande dienst gedaan. Op 22 september 1941 werd hij over-
geplaatst naar de id.107

De tweede aanslag van die dag vond plaats op de hoek Mathenesser-
laan met de Breitnerstraat. Terwijl Jager daar liep werd hij door twee
wielrijders neergeschoten, waarbij hij twee keer in zijn rug werd
geraakt. Ondanks deze zware verwondingen herstelde Jager. Mogelijk
bang voor een nieuwe aanslag werd hij overgeplaatst naar Den Haag en
werd daar als onderinspecteur tewerkgesteld bij de Recherche. Het ver-
zet was hem niet vergeten, want volgens zijn personeelskaart overleed
hij op 26 februari 1945. Jager werkte al vanaf 7 oktober 1919 bij de
Rotterdamse politie. Na gediend te hebben aan de bureaus Marconi-
plein en Sandelingplein ging hij op 30 april 1941 over naar de id.108

Van de derde aanslag is meer bekend. Het ‘slachtoffer’, W.F. Los,
verklaarde na de bevrijding dat hij eind augustus 1944, toen hij op een
morgen omstreeks 08.00 uur uit de nachtdienst kwam en zijn fiets de
gemeenschappelijke buitentrap opdroeg naar de deur van zijn woning aan de Gordelweg
194b, zag dat de deur van pand 194a, gelegen in hetzelfde portiek, openstond. Nadat hij de
deur van zijn woning geopend had en binnen wilde treden, ging de deur van perceel 194a
verder open en kwamen ongeveer drie mannen te voorschijn, waarvan de voorste op een
afstand van ruim één meter een pistool met geluiddemper op hem richtte. De man loste een
schot in de richting van Los, maar de kogel miste doel en kwam terecht in de deurpost ter
hoogte van zijn voorhoofd. Nadat geschoten was rende hij de gang van zijn woning in, de
keuken door en liet zich van de warande over het stenen muurtje zakken, waaraan hij bleef
hangen. Terwijl hij naar de warande liep, werd hem vanaf de deuropening nog een schot
nagezonden. Los bevond zich toen ongeveer op de drempel naar de keuken. Hij werd
wederom niet getroffen. Los kon niet geloven dat deze aanslag van illegale zijde of uit wraak
van door hem in dienst verrichte handelingen werd gepleegd, want hij was namelijk al enige
tijd bezig met het verzamelen van gegevens voor het verzet. Deze dubbelrol was waarschijn-
lijk niet bij iedereen bekend.109

Half september 1944 vertrokken de meeste leden van het Fahndungskommando naar het
oosten van het land. Dit hield niet in dat daarmee het liquideren van politiemensen door het
verzet ophield. Enkele leden van het Kommando waren in Rotterdam achtergebleven en bij
een andere dienst geplaatst of hadden de overstap naar de sd gemaakt. Met sommigen had de
illegaliteit nog een rekening te vereffenen, maar het kwam ook voor dat iemand in zijn
nieuwe functie op dezelfde manier te werk ging als voorheen bij het Fahndungskommando.
Frikkee voldeed hier waarschijnlijk aan. Hij werd op 21 oktober 1944 op weg naar zijn
woning aan de Dorpsweg van zijn fiets geschoten en kwam in een sloot terecht, waarna
nogmaals vijf schoten op hem werden afgevuurd. Frikkee overleed die dag, omstreeks 20.40
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uur in het Zuiderziekenhuis aan zijn verwondingen. Op het moment van de aanslag werkte
Frikkee bij de Economische Recherche. Daarvoor was hij echter bij Groep 10 mede belast met
de leiding van de Sociale Afdeling. Door zijn toedoen zijn veel ondergedoken arbeids-
plichtigen alsnog aangehouden.110

Voor de politiemensen die toch doorgingen met hun duistere praktijken had de Rotter-
damse kp als waarschuwing op 3 april 1945 een pamflet opgesteld.

aan de politie-ambtenaren te rotterdam

Hoofdwachtmeester W.F. van den Broek werd terechtgesteld wegens corruptie,
afpersing en oplichting onder het mom van illegale activiteit.
Wachtmeester G. Noorlander werd terechtgesteld wegens verraad.
Vaandrig W.A.C. de Hoog werd terechtgesteld wegens corruptie en verraad.
Hulpagent M.S. van Dijk werd terechtgesteld wegens afpersing op naam van de
ondergrondse.
De commandant van de Ordepolitie, J.C. Tetenburg, werd terechtgesteld wegens
verraad en het verlenen van hand- en spandiensten aan de vijand.
De bewaker van het Gevangeniswezen Broekhuizen werd terechtgesteld wegens het
bestelen van arrestanten, het oplichten van familieleden van de arrestanten en het
verraden van politieke gevangenen aan de sd.
Twee leden der Economische Recherche, De Pree en Vermeulen werden na op
heterdaad betrapt te zijn, wegens corruptie terechtgesteld.

U ziet, den laatsten tijd heeft de l.k.p. zich met vernieuwden ijver gezet aan het
zuiveren van het Politie-corps te Rotterdam. Enkele der gemeenste en corruptste
ambtenaren zijn terechtgesteld! 
Dit gebeurde:

Ten eerste als strafmaatregel en beveiliging van
a. hun medeburgers
b. van de illegale organisaties.

Ten tweede om de nog niet gestrafte, verraderlijke, den vijand van dienst zijnde en
corrupte politie-ambtenaren voor den laatsten maal te waarschuwen.

Reeds vele van de eerste en tweede categorie, t.w. de verraderlijke en den vijand hand-
en spandiensten verleenende ambtenaren zijn gestraft. Wij herinneren slechts aan (en
dan volgen er acht namen van reeds eerder geliquideerde politiemensen FvR).

De bedoeling van het hier geschrevene is, die politie-ambtenaren, die zich schuldig
maken aan het zichzelf bevoordeelen met misbruik-making van hun functie als
politie-ambtenaar,
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voor den laatsten maal te waarschuwen.

Derhalve;
Elke politie-ambtenaar, die zich tracht te verrijken aan goederen van arrestanten, 
of goederen, bestemdvoor arrestanten;

Elke politie-ambtenaar, die zich laat omkoopen door misdadigers en boeven in 
welken vorm dan ook ( arrestanten loslaten tegen belooning, oogje dicht doen, 
daadwerkelijk meehelpen aan misdadige practijken):

Elke politie-ambtenaar, die zich schuldig maakt aan corruptie en misdadige
practijken, in welken vorm dan ook

wordt gestraft met den kogel.

Het doen en laten van verschillende politie-ambtenaren in Rotterdam worden door
ons aandachtig gadegeslagen.

Bovenstaande opsomming van uitgevoerde terechtstellingen bewijzen, dat wij niet
aarzelen toe te slaan.

u zijt gewaarschuwd111

Liquidaties werden meestal vooraf voorbereid. Speciaal samengestelde commissies uit het
verzet bepaalden aan de hand van het beschikbare materiaal of iemand voor liquidatie in
aanmerking kwam. Een na de bevrijding door de Zuiveringscommissie ingesteld onderzoek
wees uit dat de gegevens, die het verzet over de in het hierboven genoemde pamflet over
hoofdwachtmeester W.F. van den Broek verzameld had, juist waren. Omdat bij de illegaliteit
het vermoeden bestond dat Van den Broek zich samen met een verpleegster uitgaf voor
illegale werkers en zij onder valse voorspiegelingen geld van familieleden van sd-slachtoffers
trachtten los te krijgen, werden de gangen van Van den Broek nagegaan. De verpleegster ging
naar familieleden van gearresteerde joden en deelde hen mee dat zij tegen betaling van een
grote som geld het slachtoffer vrij kon kopen. Als na enkele betalingen het vertrouwen
verdwenen was, verscheen Van den Broek op het toneel en door zijn positie zorgde hij ervoor
dat dit vertrouwen weer hersteld werd. Samen met de verpleegster had hij de familie van een
voormalige vriend ƒ 6500,- lichter gemaakt. Door het onderzoek was de illegaliteit tot de
conclusie gekomen Van den Broek te liquideren. De geslaagde aanslag vond op 6 januari 1945

plaats. De Zuiveringscommissie deelde de mening van de illegaliteit en ontsloeg Van den
Broek met ingang van 5 januari 1945 postuum.112

M.J. van Zon113 komt niet op bovengenoemde lijst voor, omdat zij op het moment dat de
lijst werd opgemaakt niet meer bij de politie werkte, maar bij de Aussenstelle Rotterdam. Uit
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het na de bevrijding ingestelde onderzoek blijkt hoe het verzet soms te werk ging. Op 27 juni
1945 informeerde de vader van Mia van Zon bij de toenmalige hoofdcommissaris Staal waar
zijn dochter gebleven was. Vader Van Zon wist dat zijn dochter als typiste bij de sd gewerkt
had en dat ze op 3 februari 1945 ontvoerd was. Tevens had hij gehoord dat men haar geliqui-
deerd had. Indien dit het geval was wilde Van Zon, die overigens zelf tot zijn pensioen bij de
Rotterdamse politie gewerkt had, over het lijk van zijn dochter beschikken. Staal antwoordde
dat hij bij gerucht vernomen had dat Mia geliquideerd was, maar wist verder niets.114

Mia was op 1 juli 1941 als schrijfster bij de politie gekomen. Ruim één jaar later werd ze over-
geplaatst naar de Ordepolitie van het bureau Oostervantstraat. Toen er bij de Aussenstelle
enkele meisjes ziek waren, werd ze daar tijdelijk als invalkracht geplaatst en is vervolgens
gebleven.115 Volgens een door het verzet op 11 december 1944 opgemaakt rapport was Mia lid
van de nsdap en zeer fanatiek. Mia werkte op de Aussenstelle als typiste, tolk en administra-
trice bij afdeling V van de Sipo en hield daarnaast toezicht op de meisjes in de keuken. Het
gerucht ging dat ze ook wel eens betrokken was geweest bij fouilleren en verhoren van een
aantal vrouwen. Vermoedelijk was Mia voor het verzet gevaarlijk of werd in haar een goede
informatiebron gezien, want ze werd op 3 februari 1945, terwijl ze onderweg was naar haar
werk, ontvoerd en direct scherp verhoord. Dat het verzet hierbij niet altijd netjes te werk
ging, blijkt uit een rapport, dat naar aanleiding van het verhoor was opgemaakt. Mia werd
hoofdzakelijk verhoord over de toestand en werkverhoudingen bij de Aussenstelle en over de
Nederlandse verraders, zoals Bitter en Van der Waals. Wanneer Mia volgens de verhoorders
niet voldoende vertelde, werd soms druk op haar uitgeoefend. Dit blijkt onder andere uit de
volgende zinsnede: ‘M. heeft een paar tikken om haar oren gehad, maar signalementen
waren absoluut niet uit haar te krijgen. Ze scheen ze werkelijk niet meer te weten.’ Nadat het
verhoor ‘s middags beëindigd was, werd Mia enkele uren later door de verzetsgroep Jos
geliquideerd.116 De Duitsers, die spoedig van de ontvoering wisten, dreigden met harde
maatregelen. Wölk stuurde op 5 februari 1945 een telegram naar de BdS, waarin hij voorstelde
dat, wanneer Van Zon niet binnen drie dagen vrijgelaten werd, een groot aantal burgers in
het openbaar zou worden doodgeschoten, terwijl daarnaast maatregelen genomen zouden
worden tegen de reeds gearresteerde koeriersters. Wölk vroeg aan de BdS of hij deze maat-
regelen kon doorvoeren.117 De Duitsers hebben deze represaillemaatregelen niet uitgevoerd.
Waarom zij dit niet gedaan hebben is onbekend, waarschijnlijk was Mia niet belangrijk
genoeg.

Soms waren de gegevens waarover het verzet beschikte niet juist of onvolledig.
Rechercheur L. was net voor de bevrijding bijna het slachtoffer geworden van zo’n fout. 
Op 3 mei 1945 had een gesprek plaatsgevonden tussen L., enkele rechercheurs en twee leden
van de kp-Zuid. Van dit gesprek was een verslag opgemaakt, waaruit bleek dat L. zou hebben
meegedaan aan diefstal van een partij suiker van de Wehrmacht. L. had op verzoek van zijn
superieuren een baal suiker gevraagd met de bedoeling dit onder zijn collega’s te verdelen.
Hoewel een aantal collega’s van tevoren op de hoogte was dat er een luchtje aan de zaak zat,
had niemand L. gewaarschuwd. De kp was er vanuit gegaan dat L. corrupt was en had
getracht hem te liquideren. L. stond bij heel de Recherche van hoog tot laag aangeschreven als
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één der zeer weinigen die absoluut niet corrupt was, aldus het verslag. Uit het volgende citaat
blijkt dat L. op de hoogte moet zijn geweest van zijn eventuele lot.

Indien de lkp er heilig van overtuigd is geweest dat L. geliquideerd moest worden,
waarom dan niet doorgebeten? Indien de lkp er van overtuigd is, dat de noodzaak bij
nader onderzoek vervallen is, waarom dit dan niet aan L. en zijn superieuren mede-
gedeeld? Dat is eerlijk spel. Nu sterft deze man iedere dag opnieuw. Eerlijk jongens,
dat gaat ons door alles heen, zo’n man, die met doodsangst in zijn ogen in zijn huis
zit. Een vrouw met twee kleine kinderen, die momenteel zenuwziek zijn van angst dat
de man doodgeschoten zal worden. Dinsdag j.l. heeft hij van de rechercheur C. nog de
mededeling gekregen dat hij beter deed om maar weg te blijven, daar hij absoluut
doodgeschoten zal worden. Moet er geschoten worden dan zijn er nog heel wat
anderen, die hiervoor in aanmerking komen, dan willen wij wel definitieve gegevens
verstrekken. Wij wisten van deze hele affaire niets af, maar nu wij er wel van afweten,
kunnen wij niet zeggen, hoe blij wij zijn, dat de kogel ketste.

Beide heren van het verzet kwamen hierna tot de conclusie dat door L neer te schieten de kp

een moord op haar geweten zou hebben en dat de tot op dat moment gevolgde houding
zonder meer schofterig was. Daarnaast waren zij van mening dat L. de toegemeten straf reeds
honderdvoudig ondergaan had, omdat hij zes weken in doodsangst had moeten doorbrengen.
L. heeft de bezetting overleefd en is op 1 oktober 1968 met pensioen gegaan.118

Het verzet liquideerde een groot aantal foute politiemensen, waaronder veel leden van
de politieke dienst. De vraag waarom deze ‘gewone’ Nederlanders getransformeerd waren tot
handlangers van de bezetter is niet eenvoudig te beantwoorden. Zoals eerder vermeld
verklaarden nationaalsocialistische politieagenten dat zij vanwege hun lidmaatschap door de
meeste collega’s gemeden werden. De leiding van de politieke dienst maakte hier dankbaar
gebruik van en kon met succes pro-Duitse politiefunctionarissen binnenhalen. Nadat duidelijk
werd wat voor werk ze moesten doen, konden de meesten niet meer terug en moesten dus wel
in het schuitje meevaren, met het risico dat ze door het verzet geliquideerd konden worden.
Verzoeken tot overplaatsing werden over het algemeen niet gehonoreerd. De bezetter had
namelijk voor hun maatregelen tegen de joden betrouwbare politiefunctionarissen nodig.
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hoofdstuk  9

jodenvervolging

‘Zo juist hoor ik nog hoe iemand gezien heeft hoe joden in de omgeving
van het Noordplein als dieren gevangen worden en in wagens geladen.
Men zegt dat voor 1 november alle joden weg moeten zijn. En waarheen?
Worden ze afgeslacht? Van afschuw en woede voel ik mij vervuld als
zovelen, als elkeen die maar oprecht en machteloos dit alles moet laten
begaan. Ik had nooit gedroomd dat er onder de mensen monsters
leefden tot zulke daden in staat, behalve dan in kringen van mis-
dadigers in de duisternis der steden.’ 

(Geschreven door een handelsreiziger uit Rotterdam, uit: Oorlogsdagboeken
over de Jodenvervolging)



9.1 politie behulpzaam bij ophaalacties

Tijdens de eerste interviews met politieagenten werd het beeld geschapen dat de Rotterdamse
politie op bescheiden wijze betrokken was geweest bij het ophalen en wegvoeren van de
Rotterdamse joden. Daarnaast bleek tijdens het archief- en literatuuronderzoek dat, hoewel er
veel over de jodenvervolging in Nederland geschreven, gezegd èn…verzwegen was, weinig over
de Rotterdamse situatie bewaard gebleven is. In de dag- en nachtrapporten van de politie is
niets terug te vinden over de hulp van de politie bij ophaalacties c.q. razzia’s.1 Slechts in een
enkel boek of artikel wordt iets verteld over het lot van deze Rotterdamse bevolkingsgroep.2

Aan de hand van enkele archiefstukken en verhoren was het uiteindelijk toch mogelijk te
achterhalen welke rol de Rotterdamse politie bij de jodenvervolging vervulde.

De Endlösung der Judenfrage is één van de ergste misdaden in de geschiedenis. Voor de
Duitsers waren de joden Untermenschen en ze kregen de schuld van alle problemen. Daarom
moesten ze met alle mogelijke middelen bestreden worden. Spoedig zou blijken dat dit niet

alleen van toepassing was op de Duitse joden,
maar dat de Duitsers de maatregelen ook toe-
pasten in de door hen bezette gebieden.

Voordat de grote acties begonnen, was de
Rotterdamse politie op bescheiden schaal
betrokken bij het ophalen van joden. In sep-
tember 1942 kreeg inspecteur J. van der Valk, 
als chef van de Ordepolitie in de eerste afdeling
(Centrum), van Moerman opdracht om zich te
melden bij de sd en daar te vragen naar Siemon
of Becker. Moerman had hem niet verteld
waarover het ging en hij had er ook niet naar
gevraagd. In de Aussenstelle werd Van der Valk
door twee medewerkers ontvangen, die hem
zeiden dat hij aangewezen was om joodse
personen, die in het hoofdbureau in arrest
zaten, met hun families te verenigen. Later
zouden deze joden dan in familieverband
worden overgebracht naar kamp Westerbork.
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Aan de muur van de gaanderij in de tuin van het
Rotterdamse stadhuis zijn reliëfplastieken aangebracht.
Volgens  een plaquette herdenken de bevolking en het
gemeentebestuur van Rotterdam de vele stadsgenoten die
slachtoffer werden van de jodenvervolging door Nazi-
Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Indachtig
10.000 Joodse inwoners van Rotterdam’.



De Duitsers deden het voorkomen dat deze
handelingen niet onprettig waren voor de
joden, omdat ze weer met elkaar herenigd
werden. Van der Valk vond de opdracht
ellendig, doch kon er niets aan doen. Hij
nam wel direct contact op met Moerman,
aan wie hij vertelde wat de Duitsers van
hem verlangden en vroeg of hij dit als goed
Nederlander kon doen. Moerman
antwoordde bevestigend en stelde twee
agenten beschikbaar. Van der Valk kreeg
van de sd lijsten toegezonden waarop de
namen voorkwamen van de families welke
thuis opgehaald moesten worden. Agenten
verzegelden de huizen, waarna ze de sleutels
volgens opdracht moesten overdragen aan de
sd. Van der Valk verklaarde na de bevrijding
dat hij zoveel mogelijk sabotage gepleegd had,
door de opdrachten zeer langzaam uit te
voeren. De sd zou hem meermalen verweten
hebben dat hij zijn taak niet goed genoeg
vervulde. Het werk greep hem zodanig aan dat
hij veel gewicht verloor en moreel schade zou
hebben geleden. Het gevolg was dat hij enige tijd met verlof moest. Bij zijn terugkomst
hoorde Van der Valk dat de sd de taak had opgedragen aan Groep 10.3 Deze beperkte
ophaalacties waren nog maar een voorproefje, want de grote acties moesten nog beginnen.

Judenreferat iv-b4

De vraag op welke manier de Rotterdamse politie had meegewerkt aan het ophalen en
wegvoeren van de joden, werd gedeeltelijk beantwoord door de gegevens uit een aantal
dossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Eén van deze dossiers had
betrekking op een door Siemon afgelegde verklaring in een strafonderzoek naar de
verantwoordelijkheid voor de jodenacties in Rotterdam. Siemon was bij de Aussenstelle
Rotterdam belast met de leiding van het Judenreferat iv-b4 en behandelde daarnaast als
Sachbearbeiter alle kerkelijke aangelegenheden. Vanwege zijn functie was hij onder ander bij
het personeel van het Gevangeniswezen beter bekend als ‘Juden Siemon’, omdat zij vaak
opnamebriefjes onder ogen kregen die door Siemon ondertekend waren. Siemon verklaarde
dat, hoewel hij met de leiding van het Rotterdamse Judenreferat belast was, hij niets te maken
had met de grote jodenacties. Deze werden geheel verzorgd door de Zentralstelle für Judische
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Op de plastieken is het ophalen en wegvoeren van
de joden afgebeeld. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de kunstwerken van Lieki Metz aan
de Synagoge bevestigd zouden worden, maar
vanwege bezwaar vanuit de joodse gemeenschap
heeft men besloten om ze bij het stadhuis te
plaatsen.



Auswanderung in Amsterdam. In het bedoelde dossier zaten verklaringen van enkele personen,
die verantwoordelijk waren voor het deporteren van de Amsterdamse joden en die de
verklaring van Siemon ondersteunden. De eerste die een verklaring aflegde was de plaats-

vervangend chef van de Zentralstelle für Judische Auswanderung, F.H.
aus der Fünten. Het verhoor vond plaats op 28 september 1948 in het
Huis van Bewaring ii in Amsterdam. Hij herinnerde zich dat
gedurende de bezetting in Rotterdam twee grote georganiseerde
jodenacties gehouden waren. Over de gang van zaken met betrekking

tot de jodenacties in Rotterdam verklaarde Aus der Fünten dat op
zeker ogenblik via W. Zöpf, leider van de afdeling iv-b4 bij de BdS in
Den Haag, bericht was binnengekomen, dat in Rotterdam een
bepaald aantal joden op transport moest worden gesteld naar Wester-
bork. Deze opdracht van Zöpf kwam dan bij de leider van de Aussen-
stelle Amsterdam, Lages, binnen en Lages gaf deze opdracht dan weer
door aan Aus der Fünten. Ter uitvoering van deze opdracht werd aan
de hand van de ‘Kartei’, waarin alle Nederlandse joden stonden
geregistreerd, het vereiste aantal niet gesperde joden uitgezocht en
werd ten name van deze joden, een ‘Oproeping’ uitgeschreven. Deze
werkzaamheden geschiedden allemaal in Amsterdam. Rotterdam had
hier niets mee te maken. Wanneer het vereiste aantal oproepingen
was uitgeschreven, dan werden deze naar Rotterdam gebracht.
Tegelijkertijd gingen ook enkele mensen van de dienst van Aus der
Fünten mee naar Rotterdam, om daar later bij het registreren behulp-
zaam te zijn. Aus der Fünten was zelf twee keer mee naar Rotterdam
geweest voor een ophaalactie. Met het daadwerkelijke ophalen van de
Rotterdamse joden hadden Aus der Fünten en zijn Amsterdamse
collega’s niets te maken. Dit geschiedde volgens hem door de gesloten
eenheden en de Rotterdamse politie, terwijl verder ook mensen van
de Dienststelle Rotterdam waren ingeschakeld.4

Op dezelfde dag dat Aus der Fünten door de Rijksrecherche
gehoord werd, legde ook Lages een verklaring af over de organisatie
van de Rotterdamse ophaalacties. Hoewel deze verklaring overeen-
komt met die van Aus der Fünten blijkt er duidelijk uit wat de rol van
de Amsterdamse sd hierbij geweest is. Lages verklaarde éénmaal in
Rotterdam bij een actie aanwezig te zijn geweest. Tevens meende hij
zich te herinneren dat ook de leiders van de Joodse Raad Amsterdam,
A. Asscher en D. Cohen, bij deze actie aanwezig waren. Volgens Lages
kreeg hij van Zöpf opdracht om een bepaalde groep met name
genoemde Rotterdamse joden aan te wijzen voor transport naar
Westerbork. Lages gaf deze opdracht door aan de Zentralstelle für
Judische Auswanderung in Amsterdam. Aan de hand van gegevens uit de
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‘Kartei’ van de Zentralstelle werden dan de oproepingen voor de Rotterdamse joden uit-
geschreven. Ten behoeve van de administratieve voorbereiding en het verdere transport van
deze joden, verleende de Joodse Raad Amsterdam, alsmede het filiaal Rotterdam, de
gebruikelijke medewerking. Wanneer een toekomstige ophaalactie administratief geregeld
was, gingen de oproepingen naar de Aussenstelle Rotterdam en die verzorgde verder het
ophalen van de betrokken joden. Hiermee had Amsterdam praktisch niets te maken. Het
ophalen gebeurde in Rotterdam volgens Lages door de Orpo en de plaatselijke politie. Het
was volgens Lages ook voorgekomen dat de Aussenstelle Rotterdam rechtstreeks van Den
Haag opdracht kreeg tot het ophalen van joden. In zo’n geval had Amsterdam hiermee niets
te maken.5

Hierna legde de voorzitter van de Joodse Raad Amsterdam, Cohen, een verklaring af,
waarin hij toegaf aanwezig geweest te zijn bij een ophaalactie in Rotterdam. Normaal
gesproken was het niet de gewoonte van de Joodse Raad Amsterdam om naar andere
plaatsen te gaan, omdat de pogingen tot invrijheidstelling overgelaten werden aan de
plaatselijke afdelingsbesturen van de Joodse Raad. Toen ze echter in Amsterdam te horen
kregen dat Aus der Fünten bij een actie aanwezig zou zijn, stelden zij zich in verbinding met
het bestuur van Rotterdam en besloten in overleg met hen er heen te gaan, omdat ze meer
invloed hadden op genoemde Aus der Fünten dan het afdelingsbestuur van Rotterdam.
Volgens Cohen waren door bemiddeling inderdaad verschillende vrijstellingen verkregen.
Aus der Fünten had nog tegen hem gezegd dat hij er zelfs meer zou hebben verleend, indien
hij niet een conflict met de Rotterdamse sd had moeten vermijden.6

Door de gegevens uit het dossier van Siemon werd duidelijk hoe de bezetter de ophaal-
acties georganiseerd had. Wat voor rol de Rotterdamse politie daarbij gehad heeft bleef nog
steeds onduidelijk. Deze zwarte bladzijde in de geschiedenis valt te reconstrueren uit het
dossier van Moerman. Stukken uit het dossier tonen aan dat Moerman tot driemaal toe het
onder zijn bevelen staande politiepersoneel had geconcentreerd en opdracht had gegeven tot
het ophalen en doen wegvoeren van de joodse bevolking van Rotterdam. Aangenomen werd
dat Moerman de eerste maal niet wist waar de politieconcentratie voor nodig was, maar dat
dit niet gold voor de tweede en derde maal.7

Vrijdag 2 oktober i942

Moerman werd er dus van beschuldigd dat politiemannen onder zijn leiding tot drie maal
toe Rotterdamse joden hadden opgehaald en weggevoerd. Hij ontkende deze beschuldigingen
niet en hij gaf toe dat het wel degelijk tot hem was doorgedrongen, dat het arresteren van
joden in strijd was met het Volkenrecht en was daar dag en nacht vol van geweest.
Herhaaldelijk had hij op het punt gestaan zijn functie neer te leggen. Mede op aandringen
van anderen was hij gebleven, omdat hij meende een chaos te zullen achterlaten als hij
wegging. De eerste grote ophaalactie van joden, waarbij de politie massaal werd ingezet,
vond plaats op vrijdag 2 oktober 1942. Moerman verklaarde dat hij omstreeks 18.00 uur,
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zonder opgaaf van reden, van de chef van de Rotterdamse Aussenstelle opdracht had gekregen
om driehonderd politiemannen op te roepen,8 die zich ’s avonds om 20.00 uur moesten
verzamelen in de kantine van het hoofdbureau. Daar moest de groep in groepjes van drie
verdeeld worden. Moerman had aan de opdracht voldaan en was op de aangegeven tijd naar
de kantine gegaan. Daar verschenen de chef van de Aussenstelle met enige officieren, Boelstra,
de chef Groep 10, Breugem en een groep medewerkers van de Aussenstelle. Bij elke groep van
drie werd zo’n medewerker toegevoegd,9 waarna men te horen kreeg dat die avond de joden
moesten worden opgehaald, die daarna lopende naar de Stieltjesstraat moesten worden
overgebracht. Breugem, met wie Moerman tevoren in het geheel geen contact had gehad, had
de adreslijsten van de joden bij zich en hij overhandigde die aan de chef van de Aussenstelle.
Hoewel Moerman zelf niet meeging voelde hij zich wel verantwoordelijk. Hij had zich,
achteraf beschouwd, kunnen verzetten, doch de overrompeling was te plotseling. Moerman
verklaarde dat hij geen gelegenheid had gehad om iemand te waarschuwen.10

Na de eerste actie begreep Moerman waar het om ging. Telkens gaf hij aan de burgerij
zoveel mogelijk ruchtbaarheid om de mensen te waarschuwen. Hij had daarvoor zijn vaste
mensen, die hij bijvoorbeeld gemakkelijk per telefoon kon bereiken. Ook de politiemensen
zelf kregen van hem opdracht om de betrokkenen te waarschuwen, hoewel Moerman van
tevoren nooit wist welke joden opgehaald zouden worden, omdat Breugem steeds de lijsten,
welke door de Aussenstelle werden samengesteld, in zijn bezit had. Met die samenstelling van
de lijsten had Moerman zich nimmer ingelaten. Hij had bij dit alles steeds voor ogen gehad
dat het zijn plicht was zolang mogelijk aan te blijven, hetgeen volgens hem niet wegnam, dat
hij ten aanzien van dit punt alle verantwoording op zich nam. Op de vraag of hij willens en
wetens had meegewerkt aan het ophalen van de joden antwoordde hij, dat hij toen hij wist
waar het om ging, weg had willen gaan en zijn baantje had willen opgeven. Hij beschouwde
de zaak echter collectief en hij meende dat het zijn plicht was in functie te blijven en te
trachten er het beste van te maken. Wanneer hij dit niet zou hebben gedaan, zouden Duits-
gezinden dit hebben gedaan, die dan waarschijnlijk veel verder waren gegaan.11

Na de eerste overrompeling had Moerman in een vergadering van inspecteurs het
voorstel gedaan om in het vervolg unaniem te weigeren. Slechts acht van de circa zeventig
inspecteurs bleken hiertoe bereid te zijn. Onder het motto ‘allen of niemand’ werd het
voorstel terzijde geschoven. Tijdens de zitting van de commissie tot zuivering van het hogere
politiepersoneel, gehouden op zaterdag 29 maart 1947 in het Gerechtshof van Den Haag,
verklaarde Moerman nogmaals over de jodenkwestie. Hij gaf aan dat hij de Nederlandse
agenten moest indelen en dat vooraf gezegd werd, dat de joden een aparte wijk in
Amsterdam-Zuid zouden krijgen. De eerste maal wist hij niet waar het over ging. Later is
overlegd of de politie moest blijven of weggaan. Moerman had de vraag ook voor zijn gezin
en zelfs voor zijn schoonouders te beantwoorden, want die zouden volgens hem bij weigering
allen zijn weggehaald. Als hij was weggegaan, dan zou het gros van de Rotterdamse politie
zijn gebleven. Moerman gaf toe dat niet Kwast of Hanegraaf opdracht hadden gegeven voor
het oppakken van joden, maar hijzelf. Overigens bemoeiden zich wel twintig inspecteurs met
de uitvoering van deze maatregelen. Moerman verklaarde dat er drie ophaalacties waren
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geweest. De eerste keer gebeurde de uitvoering door geüniformeerd personeel van verschil-
lende diensten en afdelingen, de tweede keer onder leiding van de afdelings-commandanten
door personeel van de afdelingen en de derde keer door de Recherche.12

Uit de verklaring van Siemon blijkt dat hij zich ruim één jaar na de bevrijding niet meer
zo nauwkeurig kon herinneren op welke manier hij bemoeienis had gehad met de oproepen.
Volgens hem bezorgde een koerier uit Amsterdam in oktober 1942 in opdracht van de
Zentralstelle für jüdische Auswanderung een pakket oproepen bij Wölk. Siemon noemt Wölk,
maar die kwam pas in december 1942 naar Rotterdam. Hij bedoelde de toenmalige leider
Moller. Het pakket werd nog dezelfde namiddag bij Siemon gebracht. Hij vermoedde, dat
Moller het Haagseveer had opgebeld, want ongeveer een half uur daarna vervoegde zich 
bij hem een Nederlandse politiebeambte, die het pakket oproepen kwam halen. Voordat
Siemon het pakket oproepen ontving, was hem niet bekend, dat er een grote ophaalactie
gehouden zou worden. Evenmin was het bekend, dat voor dit doel vanuit Amsterdam een
brigade Schalkhaarders alsmede een groep Orpo naar Rotterdam kwam. Dezelfde avond om
20.00 uur begonnen de acties. Aangezien het pakket oproepen omstreeks 17.00 uur was
opgehaald leek het Siemon niet onwaarschijnlijk dat de Rotterdamse politie, in verband met
de groep Schalkhaarders, met de Amsterdamse politie of Zentralstelle tevoren overleg had
gepleegd, omdat het tijdsverschil tussen 17.00 en 20.00 uur te kort was om zo’n grote actie 
te organiseren. Volgens hem had de Aussenstelle van Rotterdam niets te maken met het
beschikbaar stellen van een groep Amsterdamse politieagenten ten behoeve van een Rotter-
damse ophaalactie. Het commando van de Ordepolitie zou hiervoor wel in aanmerking
komen. ’s Middags tussen 17.00 en 20.00 uur, na ontvangst van het pakket uit Amsterdam,
had Siemon getelefoneerd met de verzorgingsdienst van de Joodse Raad Rotterdam en vroeg
of deze afdeling gereed was.13

Vermoedelijk haalt Siemon de acties door elkaar, want pas bij de tweede actie op don-
derdag 8 oktober 1942 werd een aantal leden van het Politiebataljon Amsterdam (pba) in
Rotterdam ingezet.14 Het is dus best mogelijk dat Moerman samen met zijn afdelings-
commandeurs enkele uren voor de eerste actie bij de sd geroepen zijn voor het in ontvangst
nemen van instructies en dat de namenlijsten later zijn opgehaald door Breugem. Hoe het er
bij de eerste actie aan toe gegaan is, is niet bekend. Alleen in het rapport van die maand is
vermeld dat Groep 10 geassisteerd had bij de evacuatie van een aantal jodengezinnen.
Bijzonderheden deden zich daarbij niet voor. Volgens het rapport gedroeg de bevolking zich
ten aanzien van de wegvoering van de joden over het geheel rustig, hoewel men deze
maatregel onsympathiek beoordeelde.15

Twee inspecteurs weigeren

Binnen het Rotterdamse politiekorps werd op zeer bescheiden wijze openlijk geageerd tegen
de verlangde medewerking. Slechts twee inspecteurs weigerden voor aanvang van de eerste
ophaalactie mee te werken aan het ophalen van de joden. Eén van beide was inspecteur Juch,
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die enkele dagen voor de bevrijding, op 1 mei 1945, hiervan rapport opmaakte. Op vrijdag 
2 oktober 1942, omstreeks 18.00 uur, ontving hij als commandant van het bureau Boezemsingel,
namens de commandeur thuis telefonisch de opdracht, om te 20.00 uur aan zijn bureau
aanwezig te zijn. Op die tijd trof hij daar Hanegraaf aan, die hem meedeelde, dat op last van
de Aussenstelle door personeel van het bureau zeventig joodse gezinnen moesten worden
aangehouden. Juch had Hanegraaf, nog vóór hij de opdracht had gekregen, gezegd dat hij
daaraan niet zou meehelpen. D.J. de Jong zei dat hij eveneens zou weigeren. Daarna gaf
Hanegraaf te kennen zelf de opdracht te zullen uitvoeren, hetgeen ook gebeurde.
Desgevraagd verklaarde Hanegraaf aan Juch dat het commando en de afdelingscommandeurs
die middag bij de Sipo waren ontboden en opdracht hadden ontvangen over de gehele stad
jodenarrestaties te laten plaatsvinden. Juch had hem er toen nog op gewezen dat zij het als
goede Nederlanders niet mochten doen. Drie dagen later, op maandag 5 oktober 1942 om-
streeks 09.00 uur, vroeg Hanegraaf aan De Jong en Juch of zij bij eventuele nieuwe opdrach-
ten zouden blijven weigeren, omdat hij het dan moest rapporteren. Beide inspecteurs bleven
bij hun weigering. Daarop was Hanegraaf naar het commando aan het hoofdbureau gegaan.
In aanwezigheid van Hanegraaf moesten beiden daar omstreeks 11.00 uur voor Moerman en
Kwast verschijnen. Hoewel ook door hen erop aangedrongen werd in de toekomst wel mee
te werken, zodat zij dan het voorgevallene niet aan Boelstra zouden doorgeven, bleven ze
weigeren. Na lang praten – het was inmiddels ongeveer halféén geworden –  zijn Hanegraaf,
Moerman en Kwast naar de kamer van de hoofdcommissaris gegaan om rapport uit te
brengen. Boelstra was echter net vertrokken en zou pas om ongeveer 15.00 uur terugkomen.
Hanegraaf gaf te kennen dat het nu een goede gelegenheid was om nog eens iemand te
raadplegen, b.v. een dominee. Moerman en Kwast spoorden hen eveneens daartoe aan.
Samen met De Jong is Juch toen naar twee predikanten geweest, waarvan de ene zei dat hij
het wel gedaan zou hebben, omdat niet duidelijk was waar de grens lag en de politie toch al
zoveel gedaan had. De andere haalde een voorbeeld uit de Bijbel aan, waaruit moest blijken
dat zij het gerust konden doen, terwijl hij bij het heengaan nog zei niet te geloven dat er
zegen op een weigering zou rusten.16

Door deze verklaringen begon Juch te twijfelen, temeer omdat een van hen nog had
opgemerkt dat er misschien nooit meer zo’n opdracht zou volgen. Mede in verband met de
aanstaande bevalling van Juch’s vrouw, besloot hij toen zijn weigering op te heffen. De Jong
sloot zich, hoewel een en ander hem niet geheel bevredigde, bij dit besluit aan. Ongeveer
halfvier waren ze weer bij het commando terug. Men liet hen eerst antwoorden, waarna
Hanegraaf vroeg of Juch over het gebeuren al met anderen had gesproken. Juch gaf toe dat hij
dit inderdaad gedaan had. Daarop zei Hanegraaf dat zij het dan niet onder zich konden
houden en het moesten rapporteren. De vermoedelijke oorzaak van de gewijzigde houding
van Hanegraaf had te maken met een brief van de Sipo, die Moerman zeer toevallig even voor
hun terugkomst van Boelstra had gekregen. Met betrekking tot deze brief had Juch zich juist
op diezelfde dag om 15.00 uur bij Boelstra moeten melden. Juch was namelijk een maand
tevoren door de sd verhoord, omdat zij bij huiszoeking bij een gearresteerde collega een door
Juch geschreven brief hadden gevonden met – volgens hen – anti-Duitse inhoud. De Sipo gaf
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aan dat deze kwestie voorlopig terzijde zou worden gelegd, indien een volgende anti-Duitse
handeling van Juch onmiddellijk aan de sd zou worden doorgegeven. Volgens Juch was er
dus des te meer reden om het voorgevallene niet aan Boelstra mee te delen. Moerman, Kwast
en Hanegraaf zijn daarop het geval toch gaan rapporteren. De Jong noch Juch hadden zich
druk gemaakt, omdat Moerman zei alles te zullen doen bij Boelstra wat hem maar mogelijk
was in hun voordeel en dat het dan wel zou meevallen. Boelstra besloot de beide inspecteurs
voor twee weken te schorsen. Wat de Sipo zou doen moesten ze dus afwachten. Onmiddellijk
nadat ze buiten het bureau waren, besloten De Jong en Juch onder te duiken. Zij kwamen
beiden tot het besef dat er feitelijk woordbreuk was gepleegd. Ze hadden daarop direct
afscheid genomen en Juch had De Jong sindsdien niet meer gezien. Twee dagen later belde
Boelstra de vrouw van Juch op en zei dat als hij die avond in dienst kwam en meehielp bij de
uitvoering van de jodenarrestaties, tegen hem niets meer zou worden ondernomen. 
De vrouw van Juch deelde hem ter misleiding mee dat, terwijl Juch thuis was, hij buiten de
stad verbleef en zij zou trachten hem te bereiken. Juch was niet op het voorstel ingegaan en
zijn vrouw belde Boelstra terug, met de mededeling dat zij haar man niet had kunnen
vinden. De dag daarop werd zijn signalement in het Algemeen Politieblad opgenomen.17

Moerman ontkent in zijn verklaring dat hij gezegd zou hebben dat hij de weigering van
beide heren niet meer onder zich had kunnen houden. Boelstra zou hiervan al lang op de
hoogte zijn geweest, omdat Juch dit zelf in het korps had verspreid. Volgens hem was de
gevonden brief de aanleiding van het besluit om onder te duiken. Volgens het maandverslag
werden Juch en De Jong met ingang van 5 oktober 1942 door de burgemeester geschorst
onder inhouding van eenderde gedeelte van hun bezoldiging, in afwachting van nader tegen
hen te nemen maatregelen ter zake van: ‘bij het uitvoeren van een dienstopdracht geweigerd
daaraan mede te werken op grond van een, op godsdienstige bezwaren berustend, later door
hen als onjuist erkend inzicht, waardoor de dienst op zeer ernstige wijze stagnatie zou kun-
nen ondervinden.’18 Hoe het vervolgens Juch vergaan was blijkt niet uit de stukken. Het
onderduiken van De Jong had te maken met een politieke ommezwaai, want voordat hij
onderdook was hij kortstondig belast geweest met de leiding van de id, terwijl hij tevens
korte tijd lid was geweest van de NSB en het Rechtsfront.19 Toen hij onderdook zag hij kans
de complete ledenlijst van de Rotterdamse nsb mee te nemen. In februari 1943 vluchtte 
De Jong naar Zwitserland.20

Al eerder werd gememoreerd dat er weinig bekend is over de eerste keer (2 oktober 1942)
dat de politie behulpzaam was bij het ophalen van de Rotterdamse joden. Dit heeft eveneens
betrekking op het aantal opgehaalde joden. Wat wel bekend is dat die eerste keer de gezins-
leden werden opgehaald waarvan de mannen in een werkkamp zaten. Na een kort verblijf in
Westerbork is een groot aantal van deze gezinnen al op 5 oktober 1942 in de richting van de
vernietigingskampen getransporteerd.21 Volgens journalist De Neeve waren bij de eerste
ophaalactie zevenhonderd joden opgehaald. Dat er politiemensen waren die zich hierbij
mensonterend gedragen hadden, had De Neeve van getuigen gehoord. Deze man woonde 
in Hillegersberg en had in de vroege morgen gezien hoe zijn bejaarde buren uit huis waren
gehaald. Het echtpaar, respectievelijk 72 en 74 jaar, die zich beiden moeizaam konden voort-
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bewegen, werd door rechercheur Jansen van Groep 10 uit huis gesleept. Enkele buren trachtten
afscheid te nemen, doch Jansen trok zijn vuurwapen en bedreigde iedereen daarmee, die
probeerde dichterbij te komen.22

Tweede ophaalactie

De tweede ophaalactie volgde zeer spoedig en wel op donderdag 8 oktober 1942.23 Deze avond
werden hoofdzakelijk de joden in de leeftijdscategorie tussen de zestig en negentig jaar
opgehaald, zoals blijkt uit de verklaring van agent M. de Blok, die deze avond mede belast
was met het ophalen en als oudste agent tevens de leiding had over een ploegje agenten. 
Op die bewuste donderdag kreeg De Blok thuis bericht dat hij om 20.00 uur in dienst moest
komen en zich moest vervoegen aan het politiebureau Sandelingplein. De Blok was op dat
moment niet thuis, waarna een van zijn gezinsleden hem had gewaarschuwd. Desondanks
kwam hij te laat op het bureau en waren verschillende ploegen reeds uitgerukt. De Blok
kreeg van de dienstdoende inspecteur de opdracht om zich zo snel mogelijk bij de groep te
vervoegen waarbij hij was ingedeeld. Er werd bij gezegd dat een van de agenten de instructies
had. De Blok hoorde in eerste instantie dat het om een registratie van joden ging, doch al
spoedig daarna wist hij dat het om arrestaties van joden te doen was. Een agent gaf de
arrestatiebevelen aan De Blok, die ze vervolgens onder de agenten van zijn groep verdeelde.
Een van de adressen waar De Blok terechtkwam was van de familie Donkers aan de Verboom-
straat 39. Het arrestatiebevel stond op naam van een oudere vrouw, die vanwege haar ziekte
niet kon lopen. De Blok zei dat ze maar rustig af moesten wachten en regelde telefonisch via
het politiebureau Sandelingplein vervoer voor deze vrouw. Hoewel De Blok hierna niet meer
naar het adres van de familie Donkers was teruggegaan, wist hij wel dat de dochter van de
oude vrouw, die buiten de regeling viel, mee op transport was gegaan naar de Stieltjesstraat.
Hoe deze samenloop van omstandigheden tot stand was gekomen, kon De Blok zich na de
bevrijding niet meer herinneren. Vermoedelijk vond dit zijn oorzaak in het feit dat hij via
zijn collega’s, die de instructies hadden gevolgd, te weten was gekomen dat elke jood die 
op een zeker adres werd aangetroffen, mee moest. De Blok dacht dat ditzelfde ook had
plaatsgevonden bij Tetteroo, die bij de Rotterdamse politie werkzaam was geweest en
vanwege het gemengd gehuwd zijn op 1 april 1943 ontslagen was. Het verschil was echter dat
Tetteroo zelf getracht had om via de hoofdcommissaris zijn vrouw en mogelijk ook zijn
schoonmoeder van transport te vrijwaren. Dat De Blok in de tussentijd de vrouw van
Tetteroo om haar persoonsbewijs zou hebben gevraagd en haar gelast zou hebben ook mee 
te gaan, ontkende hij. Het zou zo gegaan zijn dat hij de persoonsbewijzen van de betrokken
personen mee had genomen en deze aan de betreffende instanties bij Loods 24 had
afgegeven. De Blok zou Tetteroo zelf de raad gegeven hebben om mee te gaan en zich op het
terrein van het Entrepot in verbinding te stellen met de Joodse Raad. Beide vrouwen, zowel
van Donkers als van Tetteroo, had De Blok op voornoemd terrein gezien en hij wist dat zij
diezelfde avond weer vrij gelaten waren. Dit was de eerste maal dat De Blok een ophaalactie
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meemaakte en dit was ook de enige geweest. Hij kon zich niet meer herinneren op hoeveel
adressen hij precies geweest was. Het was wel mogelijk dat ook door andere agenten van de
ploeg, waarover hij de leiding had, joden waren meegenomen, maar met zekerheid wist hij
dit niet. Hij gaf toe niet in het bezit van arrestatiebevelen te zijn geweest voor de vrouw van
Donkers en Tetteroo. Hij meende in opdracht te handelen door voornoemde vrouwen mee
te nemen. Tetteroo deed na de bevrijding verslag van hetgeen er die bewuste donderdag
gebeurd was. Op 8 oktober 1942 verscheen agent De Blok aan de Quackstraat 64c, zijnde de
woning van Tetteroo. De Blok kwam met een bevel tot deportatie van Tetteroo’s schoon-
moeder, die joods was. Terwijl Tetteroo telefonisch maatregelen trachtte te nemen om zijn
schoonmoeder alsnog van uitzenden te vrijwaren, vroeg De Blok aan zijn vrouw of zij ook
een ‘J’ op haar persoonsbewijs had. Toen zij daarop bevestigend antwoordde, moest zij zich
eveneens reisvaardig maken. Volgens Tetteroo ging De Blok daarmee buiten de ‘moffen-
instructies’, omdat zijn vrouw gemengd gehuwd was en er uit dat huwelijk twee kinderen
geboren waren. Aangezien het regelen van een vrijwaring telefonisch niet lukte, was
Tetteroo meegegaan naar de plaats waar de joodse slachtoffers werden samengedreven en had
na met een leider gesproken te hebben zijn vrouw teruggekregen, met de mededeling erbij
dat zijn vrouw gezien haar gemengd huwelijk niet voor uitzending in aanmerking kwam.
Daarmee was De Blok buiten zijn instructies gegaan en had naar de mening van Tetteroo uit
overdreven dienstijver of uit angst gehandeld.24

De agent van de Motorbrigade die op de bewuste avond in dienst was toen Tetteroo
belde, kon zich dit gesprek na de bevrijding nog goed herinneren. Tetteroo vroeg aan de
agent of hij geholpen kon worden met een wagen, want hij was met zijn vrouw en
schoonmoeder en nog enkele andere mensen op weg naar de Spoorweghaven. Ter hoogte
van de Pleinweg was zijn schoonmoeder in elkaar gezakt en zijn vrouw kon ook niet verder
lopen. Hierop kreeg de agent opdracht om met een wagen daarheen te gaan en ze zo stiekem
mogelijk naar de Spoorweghaven te brengen. Toen hij na veel zoeken Tetteroo en het groepje
gevonden had, was er inmiddels ook een ziekenwagen gekomen, die de schoonmoeder en
nog een paar mensen meenam. Tetteroo en zijn vrouw kwamen bij hem in de wagen en zijn
vervolgens naar de Spoorweghaven gereden. Onderweg hadden ze nog de mogelijkheid
besproken om onder te duiken, maar daar zag Tetteroo geen heil in. Hij had al zijn hoop
gevestigd op een inspecteur, die daar op het terrein aanwezig was.25

Een ander gezin uit Charlois was eveneens slachtoffer van de overijverige De Blok. Op 8
oktober 1942, omstreeks 20.45 uur, ging De Blok met een agent naar een vooraf opgegeven
adres. Nadat de zoon de deur geopend had vroegen zij hem naar K. Katz. Dit was de moeder
van de hoofdbewoonster en deze woonde bij haar in huis. De Blok deed het woord en zei dat
ze opdracht hadden om de vrouw, die voljoods was, te arresteren. Aan De Blok was verteld
dat de vrouw ziek was. Zij was bijna tachtig jaar en vanwege haar slechte gezondheid
regelmatig onder behandeling van Dr. Kuiken. Deze had de vrouw nog bezocht voor zij
wegging, waarbij hij aan De Blok gevraagd had of er niets aan te doen was. Het antwoord
was negatief. Toen De Blok met de vrouw zover klaar was, vroeg hij aan de hoofdbewoonster
of zij ook haar persoonsbewijs wilde tonen. Toen hij dat gezien had, zei hij ‘Er staat een ‘J’
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op, dan moet ik u ook meenemen.’ Haar man had zich hierop kwaad gemaakt en gezegd dat
De Blok geen recht had zijn vrouw mee te nemen en dat hij daar ook geen opdracht voor
had. De Blok zei hierop dat hij bevel gekregen had iedere jood die hij aantrof mee te nemen.
De man legde nog uit dat ze gemengd gehuwd waren, maar De Blok bleef bij zijn standpunt.
De Blok had toen de woning verlaten doch nam de persoonsbewijzen van moeder en dochter
mee, terwijl hij de andere agent in de woning achter liet. Wat hij precies is gaan doen, was
niet bekend, doch vermoedelijk was hij om een ziekenauto gaan opbellen, omdat deze
ongeveer een half uur later kwam. De Blok was niet meer terug geweest in de woning. De
andere agent bleek ook wel een andere mening te hebben dan De Blok, doch waarschijnlijk
had deze zich aan de bevelen van De Blok moeten onderwerpen. Samen met haar moeder
werd de dochter in dezelfde ziekenauto meegenomen, terwijl ook haar man meeging om
alsnog te trachten of hij mogelijk iets ten gunste van hen kon doen. Met de ziekenauto zijn ze
naar de verzamelplaats gebracht. De dochter nam daar contact op met een hoge Duitser en
had hem verteld dat zij gemengd gehuwd was en ook, zoals dit reeds aan De Blok verteld was,
dat zij voor de tweede maal gemengd gehuwd was en een zoon van twintig jaar had. Het
bleek dat dit voldoende was, want ze mocht weer naar huis, tenminste na de spertijd. Het
was volgens de vrouw aan agent De Blok te danken dat haar moeder was meegenomen, want
het was haar bekend dat meerdere zieke jodenvrouwen niet waren weggehaald.26

Dat het bij deze ophaalactie in het bijzonder te doen was om de oudere joden wordt
bevestigd door een tragisch bericht in het dag- en nachtrapport van het bureau Oostervant-
straat. Hierin wordt melding gemaakt van het feit dat omstreeks 22.00 uur een jood27 aan de
achterzijde van zijn woning aan de Havenstraat uit een raam van een hoogte van omstreeks
tien meter was gesprongen en zwaar gewond werd gevonden. Hij werd vervolgens per gg en
gd naar het Israëlitisch Ziekenhuis aan de Schietbaanlaan vervoerd, waar hij aan zijn ver-
wondingen overleed. Zijn ouders bleken een uur tevoren door de politie te zijn weggehaald.28

De dag na de ophaalactie, omstreeks 13.00 uur, betraden de inspecteurs Van der Wind en
E.A. van den Broek door middel van verbreking van een dakraam het pand Mathenesserlaan
369, omdat de bewoners al een tijd niet gezien waren. In de woning werd een joods echtpaar29

aangetroffen terwijl de gaskraan openstond. De man was reeds overleden, terwijl zijn vrouw
nog tekenen van leven vertoonde. Zij werd per gg en gd overgebracht naar een ziekenhuis.30

De Rotterdamse politie werd de tweede avond, 8 oktober 1942, geassisteerd door leden
van het pba. Deze maatregel was waarschijnlijk genomen om sabotage zoveel mogelijk tegen
te gaan. De Amsterdamse politiefunctionarissen hadden in hun eigen stad naar ‘volle
tevredenheid’ van de bezetter ervaring opgedaan. Dit bleek ook uit een brief van Rauter aan
Himmler, waarin hij waardering uitsprak over het aandeel van deze groep bij het ophalen
van joden. Het enige nadeel was dat ze soms niet van joodse eigendommen konden afblijven.
Na de actie in Rotterdam deden geruchten de ronde dat door leden van het bataljon voor-
werpen, al of niet met toestemming van de joden, waren meegenomen. Uit het door inspec-
teur Ardon ingestelde onderzoek bleek dat het personeel wederom in groepjes van drie was
ingedeeld. Agenten van de Mobiele Brigade vormden samen met een Amsterdamse collega
en een functionaris in burger een groepje. Enkele leden van de brigade legden een paar dagen
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na de tweede actie een verklaring af. Agent S.W. was mede belast met het ophalen en de over-
brenging van joden naar loods 24. Omstreeks 22.30 uur ging hij in gezelschap van een collega
van het pba en een burger, naar hij meende een beambte van de sd, naar het pand Stadhouders-
weg 143a. Volgens zijn notities woonde S. de Jong daar. Toen hij zich, ter uitvoering van zijn
opdracht, in dat pand bevond, werd hij door een brigadier een ogenblikje weggeroepen, die
bij hem informeerde wat hij in dat pand deed. Nadat W. deze brigadier had verteld hoe zijn
opdracht luidde, ging hij weer terug. In de woning zag hij zijn Amsterdamse collega in een
fauteuil zitten met een glas bier. Op zijn vraag, hoe de collega aan dat bier kwam, vertelde
deze hem, dit tijdens zijn afwezigheid van de bewoner te hebben gekregen. Even later ver-
nam W. van de bewoner, nadat hij daarnaar gevraagd had, dat die collega het bier inderdaad
had gekregen, doch hierom eerst had gevraagd. W. heeft toen die collega uitdrukkelijk
gevraagd het bier te laten staan, omdat hij dit in zijn bijzijn niet wilde toestaan. De collega
voldeed aan het verzoek. In een ander pand werd door joden fruit en koek aangeboden, maar
dit is door W. en, na een blik van verstandhouding, ook door de Amsterdamse collega
afgeslagen.31

Agent C.J.M. had een soortgelijke ervaring. Hij was eveneens met een collega van het pba

en een burger belast met het overbrengen van joden. Toen ze in een pand op de Nieuwe
Binnenweg waren, zag hij de hem vergezellende ambtenaren bij een geopend bijouteriedoosje
staan. Zij haalden er stuk voor stuk de sieraden (spelden, broches, ringen enz.) uit en legden
deze weer in het doosje terug. M. had in zijn bijzijn niet gezien dat beide mannen zich iets toe-
eigenden. De Amsterdamse collega en de burger spraken met elkaar. De juiste bewoording kon
M. zich niet precies herinneren, doch het kwam hier op neer, dat zij te kennen gaven dat de
joden er zelf niets aan hadden en dat het toch inbeslaggenomen zou worden. Ze zeiden o.m.:
‘wat staat hij nijdig te kijken, hij is zeker bang, dat hij zijn deel niet krijgt.’ M. heeft toen te
kennen gegeven dat hij hiervan niets wenste. Tijdens het afdraaien van het gas in een pand op
de Nieuwe Binnenweg liet de geüniformeerde collega hem een sigaar zien in een zakje, waarbij
hij zoiets zei als: ‘er lagen er nog meer in die kast.’ Hierbij gaf hij duidelijk te kennen de sigaar
uit dat pand weggenomen te hebben. De laatste getuige was agent B.H.G. Hij was in een
lokaaltje op de eerste verdieping van het bureau Nassaukade belast met het uitdelen van soep
aan de manschappen. Omstreeks 03.00 uur kwamen enkele collega’s van het pba naar boven.
Eén van hen gaf G. een sigaar. Hij had zijn overjas nog los en toonde een handvol sigaren.
Omringende collega’s zeiden dat hij er nogal goed voor zat. De desbetreffende agent
antwoordde hierop dat hij niet voor niets joden had weggebracht.32

A. Beens en D. Mik, dienstdoende bij de Mobiele Brigade hadden een oproep voor de
tweede actie niet afgewacht. Volgens het dagrapport van de Mobiele Brigade van 8 mei 1943

was om 07.00 uur bij het gehouden ochtendappel gebleken dat agent Mik niet aanwezig was.
Even later bleek dat agent Beens bij het piket Centraal Bureau ontbrak. Bij een ingesteld
onderzoek aan hun woning aan de Bergschelaan 212b bleken zij eveneens niet aanwezig te
zijn. Later bleek dat zij Rotterdam verlaten hadden en zich in Emmen bij het verzet hadden
aangesloten.33

Na de tweede grote ophaalactie van 8 oktober bleef het betrekkelijk rustig. Dit hield niet
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in dat alle joden uit Rotterdam weg waren. Op kleine schaal vonden er nog steeds arrestaties
plaats en vooral Groep 10 ging zich steeds meer bemoeien met de jodenmaatregelen.34

Alle hoofden van de plaatselijke politie ontvingen op 19 oktober 1942 van de Haagse pg

bericht dat het personeel alle personen moest controleren die tussen 24.00 en 04.00 uur
buiten waren. Indien iemand geen goede verklaring kon afleggen moest hij meegenomen
worden naar het politiebureau. Daarnaast moesten de persoonsbewijzen intensief
gecontroleerd worden. Volgens de pg hadden talrijke joden hun woonplaats verlaten en
waren sindsdien spoorloos. Aangenomen werd dat zij zich in vrij grote getale op het platte-
land ophielden. In deze situatie droegen zij geen jodenster en waren veelal in het bezit van
een vals of vervalst persoonsbewijs. Een systematisch onderzoek naar deze personen was
daarom noodzakelijk.35

Bij Broersen waren berichten binnengekomen dat zowel bij de Rijks- als bij de Gemeente-
politie verschil van opvatting en bezwaren bleken te bestaan ten aanzien van de uitvoering
van opdrachten van de Sipo, die betrekking had op het arresteren en transporteren van joden
en gijzelaars. Naar aanleiding hiervan schreef hij op 30 oktober 1942 een brief naar de burge-
meesters en hoofdcommissarissen. Volgens deze brief werd bij het inbrengen van bezwaren
tegen de uitvoering van deze opdrachten een beroep gedaan op een tweetal door de toen-
malige inspecteur van de Marechaussee aan Divisiecommandanten gerichte circulaires, d.d.
14 en 16 oktober 1941, met betrekking tot het arresteren van joden. In deze circulaires was
onder meer bepaald dat in afwachting van een andere beslissing van de secretaris-generaal
van Justitie, aan aanvragen tot medewerking in dit opzicht geen gevolg zou worden gegeven.
Daarentegen moest door de Marechaussee bij het arresteren van gijzelaars desgevraagd wel
assistentie worden verleend, in afwachting van een nadere beslissing.36

De circulaires waren overigens niet zonder reden opgesteld, want begin oktober 1941 was
in het oosten van het land beroering ontstaan, omdat enkele politiekorpsen, waaronder die
van Arnhem en Zwolle, waren ingezet bij het ophalen van joden. Onder degenen die hier-
tegen bezwaar hadden gemaakt, was de pg in Arnhem, W.J. de Rijke. Volgens hem was tot
deze arrestaties overgegaan, zonder dat aan betrokkenen een bepaalde overtreding van enig
strafbaar feit ten laste werd gelegd, terwijl daarnaast van een verstoring van de openbare orde
en veiligheid geen sprake was. Voor inhechtenisneming op grond van enig voorschrift van
het Nederlandse Wetboek van Strafrecht bestond eveneens geen aanleiding. Vanwege deze
kritiek en het ontbreken van richtlijnen had Frederiks met Rauter gesproken. Bij deze
gelegenheid had Frederiks er op gewezen dat het voor de Nederlandse politie zeer
bezwaarlijk was, zonder opgaven van redenen de Duitse politie assistentie te verlenen bij het
arresteren van joden, van wie geen concrete bezwarende omstandigheden bekend waren.
Frederiks had nadrukkelijk gewezen op het gewetensconflict, dat met dergelijke opdrachten
voor de burgemeesters als hoofden van de plaatselijke politie en het Nederlandse politie-
personeel in het algemeen geschapen werd. Rauter had hierop geantwoord dat nieuwe
arrestaties van joden niet te verwachten waren, tenzij sabotageacties opnieuw de kop zou
opsteken. Rauter had daarnaast toegezegd dat in ieder geval, indien er toch arrestaties
zouden plaatsvinden, de Nederlandse politie geen assistentie behoefde te verlenen, om 
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op die manier gewetensconflicten te vermijden. Een jaar later bleek dus dat binnen de
Nederlandse politie nog steeds onzekerheid bestond over de richtlijnen betreffende het
ophalen van de joden. Ondertussen was het politieke klimaat drastisch veranderd.37

Ten einde alle twijfel op te heffen, bepaalde Broersen dat per direct de inhoud van genoemde
circulaires buiten werking gesteld werd en dat aan opdrachten van bevoegde Duitse auto-
riteiten tot arrestatie, transport en voorgeleiding van joden, gijzelaars of andere personen,
zowel door de Rijks- als door de Gemeentepolitie, gevolg diende te worden gegeven, waarbij
zo nodig van ten dienste staande hulpmiddelen, zoals motorvoertuigen, gebruik kon worden
gemaakt. Arrestaties en transporten dienden in beginsel te worden verricht door de politie-
instantie, welke de opdracht had ontvangen. Op de brief stond met potlood vermeld dat het
personeel van de Rotterdamse politie op 13 november 1942 kennis had genomen van de
inhoud.38

Elders in het land gehouden acties tegen joden konden nog wel eens gevolgen hebben
voor de Rotterdamse politie. Op 21 januari 1943 werd in Apeldoorn de joodse inrichting voor
geesteszieken, ‘Het Apeldoornsche Bosch’, ontruimd. De dag doorvoor was er al een grote
groep van de kamppolitie uit Westerbork gearriveerd en stond de trein gereed. In de nacht
die daarop volgde zagen ongeveer tachtig patiënten kans te vluchten.39 Eén van de ont-
vluchte patiënten40 meldde zich al op 21 januari 1943 aan het bureau Oostervantstraat. De in
het Joods Sanatorium ‘Rustoord’ in Apeldoorn verpleegde jood was namelijk in Rotterdam
geboren. Hij werd dezelfde dag overgebracht naar het hoofdbureau en ter beschikking gesteld
van Groep 10. Uit de verhalen blijkt dat de in Apeldoorn achtergebleven joodse patiënten
tijdens het transport onmenselijk behandeld werden. De ontvluchte jood was dit bespaard
gebleven, maar hij kon zijn lot niet ontlopen.41 Op 30 april 1943 overleed hij in Auschwitz.42

Enkele dagen later bracht een agent, na telefonische waarschuwing, een joodse
‘psychopaat’43 vanaf het gebouw van de Joodse Raad aan de Essenburgsingel 24b over naar
het bureau Oostervantstraat. De man zei gedurende zes jaar verpleegd te zijn geweest in het
‘Apeldoornsche Bosch’, en was vandaar op donderdag 21 januari 1943 zonder persoonsbewijs
en distributiebescheiden met de trein naar Rotterdam vertrokken. Omdat hij geen geld had,
vervoegde hij zich ‘s middag bij de Joodse Raad, die daarop de politie in kennis stelde. 
Deze joodse man werd eveneens overgebracht naar Groep 10 aan het hoofdbureau.44

Op 26 februari 1943 vond er op het gebied van de Rotterdamse jodenvervolging een
drama plaats, dat zijn weerga niet kent. In de vroege ochtend werden drie joodse instellingen
leeggehaald. Alle ruim tweehonderd bewoners en eenenzestig personeelsleden van het joodse
ziekenhuis aan de Schietbaanlaan, het Israëlitisch Oude Lieden Gesticht aan de Claes de
Vrieselaan en het Israëlitisch weeshuis aan de Mathenesserlaan werden weggevoerd. Zieken,
bejaarden en kinderen werden door de Duitsers en hun handlangers op hardhandige wijze in
vrachtauto’s gepropt en naar loods 24 gebracht. Alleen de ernstig zieken werden vanaf loods
24 naar een ziekenhuis gebracht om daar te sterven.45 Volgens ooggetuigen waren bij deze
actie geen of zeer weinig politieagenten aanwezig. De bezetter werd geassisteerd door leden
van de vhp of wa.46 In het dag- en nachtrapport van het bureau Oostervantstraat is over deze
actie niets vermeld.
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Derde en laatste actie

Volgens Wölk waren voor 18 maart 1943 ongeveer zesduizend joden op transport gesteld naar
Westerbork. Hij had berekend dat daarom nog vierduizend joden in Rotterdam aanwezig
moesten zijn. Daarvan schatte hij dat duizend joden ondergedoken waren, 875 gemengd
gehuwd en tweehonderdvijftig personen een vrijstelling hadden, vanwege werkzaamheden
voor de Joodse Raad. De tweeduizend overgebleven joden woonden nog steeds met mede-
weten van de politie in hun reguliere woningen.47 Er moest dus nog een ophaalactie
gehouden worden. Deze laatste grote actie, waarbij de politie wederom betrokken was, vond
plaats op vrijdag 9 april 1943. Voor het vervoer van de joden had men vooraf bij de ret drie
tramstellen en zestien autobussen besteld.48

Op vrijdag 9 april 1943, omstreeks 21.30 uur, stopte voor de woning van inspecteur J. van
Dop aan de Lusthofstraat een bus van de ret. Omdat het hem bekend was dat er die avond
wat zou ‘gebeuren’ (het recherchepersoneel moest namelijk die avond op last van de chef van
de Aussenstelle in dienst komen), stond hij voor het raam van zijn onverlichte huiskamer en
hield alles nauwlettend in de gaten. Hij zag geüniformeerde agenten en rechercheurs uit de
bus komen, die zich in patrouilles in de wijk Kralingen verspreidden. Een tweetal agenten,
onder wie majoor J. Deckers van het bureau Boezemsingel, bleven in de bus achter, terwijl
enige rechercheurs, onder wie iemand van Groep 10, zich in de omgeving bleven ophouden.
Omdat Van Dop wist dat Deckers ‘goed’ was, begaf hij zich in de bus en informeerde bij hem
wat hun opdracht was. Deckers deelde hem mee dat men joden moest arresteren. Adressen
wist hij niet en papieren of lijsten had hij niet. Van Dop ging hierna terug naar zijn woning
en had vandaaruit de boel nog wat gadegeslagen. Een paar weken later bleek dat er bij
Boelstra een anoniem schrijven was ingekomen, waarin Van Dop werd beschuldigd, op 
9 april 1943 Deckers en zijn maat te hebben aangezet tot weigeren aan de jodenarrestaties
deel te nemen. Zijn naam en adres waren in dat schrijven vermeld. Inspecteur Couperus van
Groep 10 had op last van Boelstra deze klacht onderzocht. Dit onderzoek heeft voor Van Dop
geen nadelige gevolgen gehad.49

Van Kampen was degene van groep 10, die de bewuste avond bij de actie aanwezig was
geweest. Hij had opdracht gekregen om iemand van de sd te assisteren. Deze sd’er moest de
joden in ontvangst nemen, die door personeel in uniform in de nabij gelegen woningen, waren
aangehouden. Korte tijd nadat hij op de hoek van de Lusthofstraat en Voorschoterlaan post had
gevat, verscheen een autobus waarin zich twee majoors van politie en een aantal agenten
bevonden. Nadat de patrouilles op weg gegaan waren, nam iemand in burger tussen de twee
majoors in de autobus plaats en vervolgens keken zij gezamenlijk de lijsten van de aan te
houden joden in. Even later verliet de burger de bus en ging weg. Later vernam Van Kampen
dat dit inspecteur Van Dop was geweest. Het viel Van Kampen op dat die avond zeer weinig
joden werden aangehouden en hij vermoedde dat Van Dop ze gewaarschuwd had. Van
Kampen verklaarde hierover gezwegen te hebben, zelfs toen er later een rapport, vermoedelijk
van nsb-zijde, binnen kwam, waarin het voorgevallene stond vermeld. Daarin kwamen de
naam van Van Dop niet voor, omdat de schrijver hem waarschijnlijk niet kende.50
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Hoofdinspecteur L. Hermans van de Recherche was, nadat hij opdracht had gekregen om
personeel te leveren, naar commissaris F.N. van Vliet gegaan en had hem gevraagd waarvoor
dit was. In verband met een herderlijk schrijven van enige dagen daarvoor van de Neder-
landse Bisschoppen zei Hermans dat, als het weer voor het ophalen van joden was, hij zou
weigeren zijn medewerking te verlenen. Diezelfde dag kreeg Hermans bericht dat de inspec-
teurs Hanegraaf, Van der Weijden, Derks en Duindam naar Haarlem waren vertrokken om
met de Bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers, te bespreken hoe zij moesten handelen als
er die avond joden opgehaald moesten worden. In de namiddag vernam Hermans dat de
Bisschop goedgevonden had dat de politie, indien men niet onder de opdracht uit kon
komen, in dit speciale geval medewerking zou kunnen verlenen.51 Hermans hield zich
daarom aan de opgegeven opdracht en ging ’s avonds naar het hoofdbureau. Daar kreeg hij
van Moerman opdracht om naar één van de verzamelplaatsen te gaan. Daar had hij niets
gedaan, omdat de gebrachte joden vrijwel direct na aankomst met autobussen werden weg-
gevoerd.52 Boelstra had op 8 april, één dag voor de actie, maatregelen getroffen om dienst-
weigeren te voorkomen. Hij had in het gehele gewest een geheime en persoonlijke notitie
verspreid, waarin hij opdracht gaf dat politieofficieren en andere politieambtenaren, die 
om politieke of godsdienstige redenen dienst weigerden, door hun bevoegde superieur
onmiddellijk gearresteerd moesten worden.53

Ondanks deze waarschuwing  was deze derde ophaalactie, waarbij in totaal achthonderd
joden opgehaald zouden zijn,54 voor enkele politiefunctionarissen teveel. Op 10 april 1943

zond de korpsleiding een telexbericht naar de DGvP, met daarin de mededeling dat de
rechercheurs G. Greijdanus en N. van Velzen de avond daarvoor niet in dienst gekomen
waren voor de jodenarrestaties en zich ’s morgens evenmin voor de dienst gemeld hadden.
Tot dan toe hadden ze steeds voldaan aan opdrachten van jodenarrestaties en waren vrij
zeker uit godsdienstige overwegingen verdwenen. Bij onderzoek was gebleken dat zij 
’s avonds hun woningen hadden verlaten en daarin niet waren teruggekeerd. Ze hadden
geweigerd tegen hun vrouwen te zeggen waarheen zij gingen. Hun opsporing werd in het
Algemeen Politieblad verzocht. Beide mannen doken onder en werden na de bevrijding weer
bij de Rotterdamse politie tewerkgesteld.55

Acties en dilemma’s

Hoewel een groot aantal politiemannen verklaarde moeite te hebben gehad met het
meewerken aan de ophaalactie, waren degenen die weigerden ver in de minderheid. 
Het merendeel voerde de opdrachten gelaten uit. Zoals in de inleiding al werd aangehaald
was het voor veel voormalige Rotterdamse politiemannen moeilijk om over dit onderwerp 
te praten. Sommigen, zoals Wouter L., vertelden hun verhaal.

‘Het ophalen van de joden is een moeilijke zaak geweest. Wij kregen bij de Speciale
Diensten op een gegeven moment opdracht om te verzamelen in de kantine van het
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hoofdbureau. Daar kregen wij allemaal een jong broekje toegewezen om joden op te
halen. Ik kreeg toen vier adressen. Ik vroeg aan die jonge knul, die mij was toegewezen,
hoe hij het zich had voorgesteld, want wij moesten mee om hen de weg te wijzen. 
Ik zei nog dat ik niet van plan was joden op te halen en dat de adressen nogal ver uit
elkaar lagen, zodat we nooit op tijd aan de Rosestraat konden zijn, want daar moesten
we ze naar toe brengen. Ik stelde voor dat we naar het eerste adres zouden gaan en dat
we daar tegen de mensen zouden zeggen dat ze zich klaar moeten maken en dat we ze
dan na een uurtje kwamen ophalen. Op deze wijze werkten we de vier adressen af. 
Ik dacht bij mezelf als die mensen een klein beetje lef hebben, zorgen ze dat ze weg
zijn. Bij het eerste adres werd niet opengedaan. De buurman deed open en vertelde
dat die mensen al lang weg waren. Dat ging zo door tot het laatste adres. Daar woonde
een rijke jood. Ik zie dat gezin nog zitten. Had die man nou niet zo kleinzielig gedaan,
dan was er niets aan de hand geweest. Ik zei toen dat ze wisten wat er aan de hand was
en dat ik ze over een uur op kwam halen. ‘Dus zorg dat je klaar staat’. Toen ik terug-
kwam stonden ze klaar, onbegrijpelijk. Hij vertelde dat hij net geopereerd was en dat
hij daardoor moeilijk kon lopen. Ik heb toen nog een paard en wagen op de kop
getikt, om ze naar de Rosestraat te brengen. Dat was het enige wat ik die avond heb
overgehouden en daar heb ik het nu nog moeilijk mee, want toen ik eenmaal aan de
Rosestraat geweest was wist ik wel wat er gebeurde. Aan de Rosestraat was het
trammetje en daar werden ze anders behandeld. Daar werden ze door de Duitsers
getrapt en geslagen. Wie aan het hoofdbureau de orders gaf weet ik niet meer. Ik denk
wel dat er ongeveer tweehonderd man aanwezig waren. Ik denk dat daar ook mensen
bij waren uit Schalkhaar (Politiebataljon Amsterdam FvR). Dat mannetje dat bij me
was, was een jonge knul.’56

Agent P. Werkman werd eveneens in dienst geroepen voor het ophalen van joden. 
Hij vertelde wat hij die avond had meegemaakt.

‘Tijdens de oorlog moesten we in dienst komen, maar waarvoor werd niet gezegd.
Toen we op het bureau Oostervantstraat kwamen, kregen we opdracht om joden op 
te halen. Ik was samen met collega Wagenaar en we kregen een nsb-agent van de
hulppolitie mee. In eerste instantie hebben we niemand meegenomen, omdat er
niemand thuis was. Toen we terugkwamen op het bureau, kregen we opdracht om een
oude vrouw op te halen. Toen we daar aankwamen en binnengelaten werden vroeg
die vrouw of haar dochter ook mee moest. Ik zei dat we daar geen opdracht voor
hadden gehad. Ze vroeg toen of ze even naar boven mocht om te gaan bidden en dat
hebben we toegestaan. Ik dacht dat ze niet meer terug zou komen, maar na een tijdje
kwam ze naar beneden met een oud koffertje. Ze was zo blij dat haar dochter niet mee
moest en zo ging ze mee naar het bureau Oostervantstraat. Later is ze naar het Stieltjes-
plein gebracht. Wat daar gebeurd is hoorden we later pas. Op verzoek van de
illegaliteit moest ik later naar een hele rijke joodse familie. Die hadden kledingzaken
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op de Heemraadssingel en die moest ik aan gaan bieden dat wij ze zouden helpen aan
een onderduikadres. Ik ben er geweest, maar ze wilden niet. Drie uur later kwam ik
aan het bureau en daar zat de hele familie. Ze hadden zich vrijwillig gemeld.’57

Van Nijburg was als politieman werkzaam op bureau Boezemsingel. Hij gaf toe dat de politie
massaal betrokken was geweest bij het ophalen van de joden. Tijdens de bezetting was een
alarmeringssysteem opgezet en om te kijken of het werkte, werden regelmatig oefeningen
gehouden. Op een avond kwam een agent bij Van Nijburg aan de woning, met de boodschap
dat hij zich direct moest melden. Omdat alle andere ploegen al een keer aan de beurt waren
geweest, dacht Van Nijburg dat het deze keer eveneens een oefening betrof. Zijn vrouw
herinnerde hem eraan dat ze die avond op visite zouden gaan. Van Nijburg antwoordde dat
ze alvast moest gaan, omdat de oefening toch maar kort zou duren. Toen hij op het bureau
Boezemsingel kwam, moest iedereen naar het theorielokaal. Inspecteur W.G. Verveld was
daar al aanwezig en die zou vertellen wat er aan de hand was. Na een toespraakje toonde
Verveld lijsten met namen van mensen die naar Duitsland moesten. Dat het om joden ging
vertelde hij niet, maar daar kwam Van Nijburg spoedig achter, want op de lijst stond ook het
adres vermeld van degenen waar zijn vrouw op visite was en dit waren joden. Als een soort
gunst mocht iedereen aangeven wie hij op wilde halen. Natuurlijk koos Van Nijburg voor het
adres waar zijn vrouw zat, want hij was bang dat alle mensen die bij de bewoners aanwezig
waren ook mee moesten, omdat zij allemaal als jodenvrienden aangemerkt zouden worden.
Verveld drukte iedereen op het hart de opdracht netjes uit te voeren. Van Nijburg voldeed
gedwee aan de opdracht. Sabotage was hierbij niet mogelijk, omdat de ‘razzia’ door de Duitse
politie gecontroleerd werd. Van Nijburg moest op drie adressen joden halen. Hij ging daar
eerst vertellen wat zijn opdracht was, waarna de mensen gelegenheid kregen zich voor te
bereiden en ging dan later terug om ze op te halen. Als laatste ging hij naar het adres waar
zijn vrouw op visite was. Ook hier vertelde hij aan de bewoners wat voor opdracht hij had
gekregen. Nadat hij zijn vrouw naar huis had gebracht, ging hij terug naar het adres en
voerde zijn opdracht uit.58

Politieman A. Pakvis, die tijdens de bezetting betrokken was bij het verzet, kon zich ook
niet aan de opdracht onttrekken. Voor hem had dit na de bevrijding nog consequenties.

‘Ik was me van geen kwaad bewust, maar bij die jodenbeweging werd alles ingezet om
de joden op te halen. Ik heb er niet aan meegedaan. Ik had samen met een collega van
de Mobiele Brigade opdracht gekregen om naar een adres te gaan. Ik zei tegen hem:
‘ik ga wel zitten.’ Hij zei: ‘moet ik even bellen dat je dienst weigert’, want het was een
foute collega. Ik zei tegen die collega: ‘ je zoekt het maar uit, ik ga niemand ophalen.
Als je het wilt doen, doe het zelf maar.’ Hij heeft toen een vrouw met drie kinderen uit
huis gehaald. Ik bleef zitten. Maar toen ze honderd meter van me vandaan waren ben
ik wel in de richting meegelopen. Later ben ik nog wel meegeweest naar de Kruiskade.
Daar waren moffen bij. Ik ben toen ook niet mee naar binnen gegaan. Als het dichtbij
was moesten we lopen en was het verder weg, dan werden we met een dienstauto naar
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de wijk gebracht waar ze opgehaald moesten worden. Ik ben er zelf maar twee keer bij
geweest. Hoe vaak andere collega’s er bij betrokken zijn geweest weet ik niet. Na de
oorlog wilde ik weer naar de Marine, maar ik moest eerst voor een Zuiveringscommissie
van de mariniers verschijnen. Ik heb toen alles verteld. Ik heb nooit het artikel
geweten waarop ze me ontslagen hebben, maar ik werd ontslagen met behoud van
pensioen. Hoewel ik had toegekeken en niet had meegedaan, werd ik toch ontslagen.
Ik ben toen teruggegaan naar de politie, waar ik een opleiding kreeg.’59

De vraag of de Rotterdamse politiefunctionarissen met betrekking tot het ophalen van de
joden in meer of mindere mate hebben meegewerkt dan de collega’s van andere korps, is
moeilijk te beantwoorden. Uit het onderzoek is gebleken dat de verschillen tussen de grote
korpsen op het gebied van de jodenvervolging over het algemeen niet groot waren. Agenten
van het Haagse korps moesten bijvoorbeeld tweemaal naar Amsterdam om daar te gaan
helpen met het ophalen van joden. De eerste keer dat er bij een ophaalactie assistentie
verleend werd, was op 26 april 1943. Die dag werden ruim driehonderd Haagse agenten met
de bus naar Amsterdam gebracht, om daar te gaan helpen met het ophalen van de joden
waarvan de Joodse-Raad-Sperre was opgeheven. Na afloop ontving iedereen een bonus van 
ƒ 8,-. Nog geen maand later kreeg deze actie een vervolg. Toen werden de Haagse politie-
mannen in Amsterdam geassisteerd door collega’s uit Tilburg en Dordrecht.60 Behoudens de
genoemde korpsen moest ook het Rotterdamse korps personeel beschikbaar stellen voor een
actie buiten Rotterdam. A. Prins was bij een zo’n actie betrokken. Of er meerdere acties
buiten Rotterdam zijn geweest, waarbij de Rotterdamse politie geassisteerd heeft, is niet
bekend. Prins was half juli 1943 van de politie te water overgeplaatst naar de Mobiele
Brigade. Enkele maanden later werd hij met een onbekend aantal collega’s van de Mobiele
Brigade per vrachtauto overgebracht naar Den Haag. Daar kregen ze opdracht om in
Wassenaar joden op te halen.61 Deze opdracht had te maken met een landelijke actie, want
in de nacht van 28 op 29 september 1943 moesten de laatste in Nederland verblijvende joden
met een vrijstelling worden opgehaald.62 Presser noemde hen de onmisbaarste onmisbaren.63

Roof joodse goederen

Meteen nadat de joden uit hun huizen gehaald waren, werden de toegangsdeuren verzegeld.
Hiermee wilde men voorkomen dat de inboedel door onbevoegden gestolen werd. Meestal
was de politie belast met het aanbrengen van de zegels en het in ontvangst nemen van de
sleutels, waarna deze sleutels bij het betreffende afdelingsbureau of Groep 10 ingeleverd
moesten worden. In de dagrapporten wordt regelmatig melding gemaakt van verbroken
zegels, opengebroken panden en diefstal. Agenten moesten dan op last van Groep 10 een
onderzoek instellen of er moest een vaste post geplaatst worden bij een ontzegeld of open-
gebroken pand. Een enkele maal werden personen aangehouden wegens inbraak en diefstal
uit joodse woningen. Op 11 oktober 1942 werden omstreeks 23.30 uur twee jongens
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aangehouden wegens inbraak in een jodenpand aan de Adrien
Milderstraat 90b. Zij hadden een portefeuille met levensmiddelen-
kaarten, plakzegels en postzegels ontvreemd. Bij de aanhouding was
door agenten geschoten in verband met een vluchtpoging van de
daders. De arrestanten werden ter beschikking gesteld van Groep ii,
die een onderzoek instelde. Groep 10 werd eveneens in kennis
gesteld. Later werden dergelijke zaken alleen nog maar door Groep
10 behandeld.64

De ‘georganiseerde roof’ van joodse eigendommen werd
verricht door twee Duitse instellingen. Ze werden hierbij geholpen
door leden van Groep 10 en hulpagenten. Alvorens de joodse
woningen werden leeggehaald moest de inboedel geïnventariseerd
worden. Dit geschiedde door de Hausraterfassung. Deze onderafdeling
van de Zentralle für jüdische Auswanderung in Amsterdam was in de
loop van 1941 opgericht. In Rotterdam was de Hausraterfassung
gevestigd in een pand aan de Provenierssingel 42. In de zomer van
1942 werd J.J. Schoonus van Groep 10 belast met de leiding van het
politionele gedeelte van de Hausraterfassung. Zijn taak was hoofd-
zakelijk van administratieve aard en bestond uit het leveren van toezichthouders bij het
inventariseren, het bemiddelen bij teruggave van goederen uit joodse panden aan recht-
hebbenden, het verstrekken van kleding of andere goederen uit panden door bemiddeling
van de Joodse Raad aan joodse arrestanten, het afwikkelen van zaken met elektriciteits-, 
gas- en radiodistributiebedrijven en het zorgen voor eventueel uit te voeren reparaties aan
panden. Schoonus was tot maart 1944 belast met deze werkzaamheden. De inventarisatie
werd uitgevoerd door twee medewerkers van Hausraterfassung, die in dienst waren bij de
Zentralle für jüdische Auswanderung en één medewerker van de joodse bank Lippmann-
Rosenthal & Co. Deze man was speciaal belast met de inbeslagneming van waardevolle
voorwerpen. Met dit groepje ging een (hulp)agent mee als begeleider en moest erop toezien
dat er niets uit de panden ontvreemd werd. De agent moest voor aanvang de sleutels van de
panden bij Schoonus ophalen en na afloop weer onmiddellijk inleveren. Daardoor was
Schoonus van mening dat de diefstallen uit jodenpanden niet plaatsvonden in de periode
van de inventarisatie, maar later bij het leeghalen van deze panden. De agenten waren
bevoegd de aanwezige zegels te verbreken en na inventarisatie weer opnieuw aan te brengen.
Na terugkomst aan het bureau werden de lijsten verzameld en doorgestuurd naar de tweede
Duitse instantie, Amt Rosenberg aan de Heemraadssingel 114. Deze instelling haalde ver-
volgens de panden leeg. De Joodse Gemeente van Rotterdam probeerde zoveel mogelijk
joods cultuurgoed te redden. Zij hadden hiervoor aan de Joodse Raad van Amsterdam de
vraag gesteld of het misschien aanbeveling zou verdienen, dat de Joodse Raad van Rotterdam
een verzoek tot de Duitse autoriteiten zou richten of zij bij het leeghalen van de woningen
aanwezig mocht zijn, teneinde joodse boeken en rituele voorwerpen in ontvangst te kunnen
nemen. De Amsterdamse Raad was van oordeel dat dit verzoek niet tot de Duitse autoriteiten
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gericht kon worden, omdat een algemene toestemming toch niet te verwachten was.
Voorzitter Cohen was bereid voor belangrijke gevallen achteraf toestemming te vragen. Het valt
te betwijfelen of op deze wijze joods erfgoed voor het nageslacht bewaard gebleven is. De meeste
goederen werden zonder pardon en onder toezicht uit de joodse woningen gesleept.65

Voor het toezicht op het leeghalen van de jodenwoningen waren bij het Amt Rosenberg
eveneens hulpagenten en leden van Groep 10 gedetacheerd. Johannes M.T.P. werd op eind
november 1942 als hulpagent aangesteld. Daarvoor had hij als wachtsman in Duitsland en
Polen gewerkt. Zijn broer was al voor hem als hulpagent bij de Rotterdamse politie in dienst
getreden en op zijn aanraden had P. gesolliciteerd. Korte tijd daarna moest hij zich bij Lagen-
daal melden, door wie P. als hulpagent werd aangenomen. Hij kreeg opdracht zich te melden
aan de Heemraadssingel 114. Het was toen totaal onbekend wat voor werk hij zou moeten
doen, maar nadat hij zich gemeld had merkte hij spoedig dat het personeel dat daar werkte
hoofdzakelijk uit nsb’ers bestond. Omdat P. hiermee niets te maken wilde hebben en dit op
ondubbelzinnige wijze liet merken, werd hij door de groep afgezonderd. Zijn chef was
majoor J.F. van der Meulen.66 Van hem kreeg P. opdracht om met een controleur mee te
gaan. Deze controleur had sleutels bij zich van jodenpanden, die leeggehaald moesten
worden. P. moest binnen en buiten de woningen toezicht houden en zorgen dat er niets van
de inboedels gestolen werd. De goederen werden in verhuiswagens geladen, die wanneer ze
vol waren, naar de Aelbrechtskade reden. Daar werden ze gelost in gereedliggende schuiten.
P. had horen vertellen dat deze volgeladen boten naar Duitsland voeren. Oude goederen, die
niet geschikt waren om meegenomen te worden, werden direct voor de deur van zo’n
woning aan liefhebbers weggegeven. P. zag op een handwagen van deze lieden een rol oud
vloerzeil, dozen met poeder, kleine flesjes goedkope odeur en enige tijdschriften liggen. P.
vroeg of hij deze spullen mocht hebben, wat hem toegestaan werd. Hij bracht deze artikelen
naar de woning van zijn schoonouders in de Abraham Kuijperlaan, bij wie hij inwoonde. 
Op last van zijn schoonmoeder had hij deze dingen later weer uit die woning gehaald en voor
een habbekrats verkocht. Van Van der Meulen had hij wel eens kleine dingetjes, zoals een
shawltje, een kleedje of een vaasje gekregen, echter bijna allemaal waardeloze spullen. Eind
februari 1943 was P. bij de dienst Amt Rosenberg overcompleet. Hij werd overgeplaatst naar het
bureau Oostervantstraat.67

Twee leden van Groep 10, belast met het ontruimen van jodenwoningen, werden begin
november 1942, onder inhouding van eenderde van hun loon voor een week geschorst,
omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan het achterhouden van joodse goederen (kleinig-
heden). De burgemeester werd via een rapport op de hoogte gebracht. Daarbij zat een kort
briefje van Boelstra waarin hij aangaf dat de Sipo hem te kennen had gegeven, dat zij prijs
stelden op handhaving van deze rechercheurs, aangezien zij belangrijke diensten bewezen bij
de evacuatie van joden. Boelstra stelde voor de schorsing, welke een week had geduurd, als
straf op te leggen.68 Aan het verzoek van Boelstra werd voldaan. In een dagorder werd aan
het personeel bekend gemaakt dat wegens het verrichten van handelingen welke het ambt
ontsierden, beide agenten straf opgelegd kregen. Boelstra merkte hierbij nog op dat deze
straffen, gelet op de feiten, niet zwaar waren geweest, maar dat iedereen die het aanging
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gewaarschuwd was. Voor de meeste leden van Groep 10 was deze lage straf en steun van de
bezetter aanleiding om zich ongestoord te verrijken aan joodse goederen.69

Mevrouw Kattenburg werd na de bezetting gehoord over de praktijken van Groep 10.
Gedurende de oorlog was haar man, die jood was, ondergedoken geweest. Beiden verwachtten
dat hij aangehouden zou worden om eventueel naar Polen getransporteerd te worden, aan-
gezien reeds verschillende familieleden waren aangehouden. Een tegenover wonende zus
van mevrouw Kattenburg zag omstreeks mei 1943 dat op zekere dag twee mannen, terwijl
haar zus niet thuis was, zich aan de woning vervoegden. Toen niet opengedaan werd hadden
zij zich aan de achterzijde toegang verschaft en later het pand door de voordeur weer
verlaten. Hierbij werd deze voordeur verzegeld. Op dit zegel stond vermeld, dat men zich
diende te vervoegen op het hoofdbureau van politie aan het Haagseveer. Mevrouw Kattenburg
ging daar niet zelf heen, maar had de tussenkomst van de advocaat van haar man ingeroepen.
Deze advocaat deelde later mee dat het zegel verwijderd kon worden. Terwijl de woning
verzegeld was, had de zus van mevrouw Kattenburg gezien, dat er verschillende mannen in
de woning waren geweest. Toen mevrouw Kattenburg zelf weer naar binnen mocht, bleek
dat een kleedje, een ets en een sierspeld verdwenen waren. Nadat ze de woning weer
betrokken had, was de man, waarvan haar een foto getoond werd, met een tweede recher-
cheur in haar woning geweest om, naar zij verklaarden haar man aan te houden. Toen dit
niet lukte was de man later, naar mevrouw Kattenburg meende, tweemaal voor hetzelfde
doel teruggeweest. Ze had hem niet uitgenodigd. Dat hij bovendien nog een paar maal aan
de deur geweest was, terwijl ze niet thuis was, was gezien door haar zus.70

De in de verklaring genoemde man was hulpagent H.F. Besselink, die vanaf augustus
1943 bij Groep 10 geplaatst was. Zijn collega J. Tol had hem meermalen opdracht gegeven om
joden te arresteren en aan het bureau te brengen. Aan die opdrachten had hij volgens eigen
zeggen niet voldaan. Hij ging wel naar de opgegeven adressen en deed net of hij aanbelde,
wachtte even, en liep dan weer weg. Besselink was er steeds alleen op uit gestuurd. Op het
moment dat hij bij Groep 10 diende, was hij éénmaal met Pikaar en éénmaal met De G. aan
de woning van de familie Kattenburg aan de Willem Buijtewechstraat 92b geweest om de
heer Kattenburg, die jood was, aan te houden. Deze aanhouding mislukte omdat Kattenburg
niet thuis was. Volgens verklaring van zijn vrouw was hij uitgeweken naar Zwitserland.
Nadien was hij nog één keer bij mevrouw Kattenburg geweest, doch toen kwam hij niet voor
onderzoek, maar alleen op bezoek op uitnodiging van mevrouw Kattenburg, zoals hij
verklaarde. Besselink ontkende in het bezit te zijn geweest van sieraden, zoals gouden
horloges en ringen, die hij van collega’s gekocht zou hebben, met de bedoeling om ze weer te
verkopen. Wel had hij horloges, aan collega’s toebehorende, bij zijn schoonvader laten
repareren. Van inbeslaggenomen goederen, die hij uit jodenwoningen naar het bureau had
moeten brengen, zou hij ook nimmer iets gehad hebben. Wanneer dit beweerd werd, dan
was het volgens hem gelogen. Wel had hij nu en dan levensmiddelen zoals macaroni, blikken
soep en blikken groente, die uit jodenpanden afkomstig waren, ontvangen. Deze
levensmiddelen werden door J. Jager in een kast bewaard en wanneer deze kast vol was,
werden de levensmiddelen verloot. Maar ook gebeurde het wel, dat de goederen uit de kast
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verdwenen, zonder dat ze verloot waren. Wanneer ze deze levensmiddelen ontvangen had-
den, was het de gewoonte om een bedrag, dat zij zelf konden bepalen in één van de bussen
voor Winterhulp of Frontzorg te storten. Besselink had er niet bij nagedacht dat deze levens-
middelen feitelijk ten nadele van joden ontvreemd waren en dat het beter geweest was ze te
weigeren.71

Diefstal van joodse goederen door leden van Groep 10 bleef niet beperkt tot levens-
middelen. Besselink herinnerde zich van Tol of Jager opdracht te hebben gehad zich met een
collega naar een pand aan de Mathenesserweg of omgeving te begeven om daar bij een ariër
zeven of acht schilderijen in beslag te nemen, die van een jood afkomstig waren. Hem was
niet bekend hoe men aan dat adres was gekomen. De schilderijen werden door de recher-
cheurs inbeslaggenomen. De bezitter kreeg te horen, dat hij de schilderijen niet uit zijn
woning mocht verwijderen. Nadat de rechercheurs aan Breugem rapport hadden uitgebracht,
kregen ze enige tijd later van de sd-beambte Becker opdracht om de schilderijen over te
brengen naar de kamers van Groep 10 aan het hoofdbureau, waar zij met toestemming van
Becker aan de wand mochten worden gehangen.72 Later werd voor deze schilderijen een
‘goede’ bestemming gevonden. Couperus kreeg voor zijn vertrek naar de politie Venlo van de
rechercheurs van Groep 10 een schilderij aangeboden. Hoewel hij vermoedde dat dit inbeslag-
genomen joods goed was, aanvaardde hij het toch, omdat het wel meer voorkwam dat
Breugem inbeslaggenomen goed aan zijn personeel verkocht. Deze opbrengst werd in een
kas gestort, waaruit de onkosten van Groep 10 betaald werden. Couperus twijfelde er niet
aan dat ook Breugem zijn personeel voor het aan hem aangeboden schilderij had laten
betalen.73

Rechercheur P. Visser bevestigde deze verklaring. Omtrent gepleegde diefstallen door het
personeel kon hij niets uit eigen waarneming verklaren. Zelf zat hij op kamer twintig
(tweede etage) terwijl, wanneer de rechercheurs zich bij huiszoekingen of inbeslagnemingen
iets hadden toegeëigend, dit gewoonlijk rechtstreeks door hen naar hun woningen gebracht
werd. Namen zij het mee naar het bureau dan liepen zij daarmee rechtstreeks naar het
wachtlokaal op de derde etage. Natuurlijk sprak men onderling wel veel over deze dief-
stallen. Zo was Visser ter ore gekomen dat van enkele inbeslaggenomen oliepersen er een
naar de woning van Breugem, een naar Couperus en een naar Harmse was gegaan. Zo her-
innerde hij zich dat een van de inbeslaggenomen schilderijen, voorstellende een zeegezicht
met een vissersschip, bij het vertrek van Couperus naar Venlo door Groep 10 aan hem cadeau
was gegeven. Een ander schilderij, voorstellende een vijvertje met eenden, was met Breugem
meegegaan naar Amersfoort.74

Hoofdrechercheur G. van Huis van Groep 10 verklaart dat enkele (hulp)agenten van
Groep 10 arm en berooid bij deze groep in dienst waren gekomen en na korte tijd welvarend
in de mooiste en duurste kostuums rondliepen. C.L. Winkelman had op aanraden van zijn
broer de betrekking van hulpagent bij het Rotterdamse politiekorps aangenomen. Hij werd
geplaatst aan de Oostervantstraat. In april 1943 volgde overplaatsing naar Groep 10, waar zijn
broer eveneens werkzaam was. Van april 1943 tot mei 1944 was hij speciaal op Rotterdam-
Zuid belast geweest met de inbeslagneming van verboden boeken uit bibliotheken.
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Daarnaast was hij ‘loopjongen’ voor de rechercheurs van Groep 10. Zo had hij vaak bij zijn
broer en bij twee andere rechercheurs koffers met levensmiddelen, lappen stof of costuums
aan huis moeten brengen. Hij vermoedde dat deze goederen uit jodenpanden kwamen. Met
zijn broer, die ingedeeld was in de jodenploeg, was hij maar zelden ter assistentie meegegaan.
Collega P. Bunk was wel eens met zijn broer naar Utrecht geweest om joden aan te houden,
doch troffen die daar toen niet aan. In Amsterdam hadden zijn broer en Bunk wel eens in
zijn bijzijn een joodse man en vrouw aangehouden, die zij overbrachten naar Rotterdam.
Winkelman was toen meegeweest om de koffers te dragen, die inbeslaggenomen goederen
bevatten. Overigens gebeurde het dragen van die koffers veelal door andere hulpagenten. Als
er goederen inbeslaggenomen waren, kregen hier in de eerste plaats Breugem en Jager hun
deel van en in de tweede plaats de rechercheurs. Wat er overbleef werd verdeeld onder de
hulpagenten, tenminste voor zover het levensmiddelen betrof. Zelf had Winkelman op deze
wijze wel eens blikjes erwten, koek, havermout en gort gekocht. Hij begreep dat deze
goederen onrechtmatig verkregen waren. De rechercheurs gingen wel met omvangrijkere
hoeveelheden naar huis, ook zijn broer, die op deze wijze de familie van zijn vrouw van
levensmiddelen voorzag. Andere goederen dan genoemde levensmiddelen had Winkelman
nooit gekocht of gekregen of zelf weggenomen. Alleen het kostuum dat hij na de bevrijding
tijdens zijn verhoor droeg, had hij van zijn broer te leen gekregen, die hem verteld had dit
van een jood te hebben gestolen. Ofschoon Winkelman dus wist dat dit kostuum van
misdrijf afkomstig was, had hij het toch van zijn broer aangenomen.75

P. Olofsen was tot juli 1943 bode bij de Rotterdamse politie. Door deze functie moest hij
ook bodediensten verrichten voor Groep 10. Tijdens een interview in augustus 2000 wist hij
zich nog te herinneren dat hij van deze dienst meermalen opdracht had gekregen zware
emmers met onder andere sieraden en diamanten naar een bepaalde verdieping in het
hoofdbureau te brengen. Olofsen was ervan op de hoogte dat deze spullen van joden waren
geweest. Tijdens het vervoer lukte het wel eens een aantal van deze spullen, waaronder
sieraden, in het archief te verstoppen. Olofsen meende dat het archief was ondergebracht in
een kamertje op de derde verdieping. Wat er later mee gebeurd is, wist hij niet.76 Was het
mogelijk dat Olofsen zoveel goederen had vervoerd en waren zijn herinneringen, ruim 55

jaar na de bevrijding, juist? Deze vraag kon beantwoord worden aan de hand van een
verklaring, die door een rechercheur van Groep 10, P.H. Meijer, op 26 juli 1945 was afgelegd.
Meijer kreeg omstreeks de zomer van 1942 opdracht om met Breugem en nog enkele recher-
cheurs mee te gaan naar een adres op de Gordelweg. Daar zou volgens mededeling van
Breugem door een jood een grote partij goud en zilvergeld verhandeld worden. Ter plaatse
bleek dat een zeer grote partij goud op tafel was uitgestald, voornamelijk sloopgoud en
ringen, bezet met diamanten en parels. Dit goud zou zwart verkocht worden en moest een
paar honderdduizend gulden opbrengen.77

De joden die het onheil zagen naderen brachten vooraf hun kostbare spulletjes onder bij
kennissen, buren of vrienden. Hierdoor waren ze in overtreding, want vanaf 26 maart 1942

was het joden verboden hun huisraad uit hun woningen te verwijderen. Dergelijke over-
tredingen werden eveneens door leden van Groep 10 behandeld. In 1942 kreeg Meijer
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opdracht om met zijn collega Jager mee te gaan
naar een adres aan de Jacob Catsstraat, waar
een joodse zaak in reclameartikelen gevestigd
was. De joodse eigenaar zou volgens Jager in
het bezit zijn van een grote partij goederen,
welke hij op verschillende adressen zou hebben
ondergebracht. Onderzoek wees uit dat de
goederen met een totale waarde van 180.000

gulden op ongeveer achttien verschillende
plaatsen in Rotterdam waren ondergebracht.78

Na de bevrijding hadden de joden, die de
kampen overleefden of na hun onderduik-
periode terugkeerden, soms veel moeite om
hun ondergebrachte spullen van de
(bew)ariërs, zoals de joden ze noemden, terug
te krijgen. Degene bij wie ze de goederen
hadden ondergebracht, wisten zich vaak niets
meer te herinneren of ontkenden dat ze ooit
spullen hadden aangepakt. Aangezien de
goederen meestal onder druk en in een
hectische periode naar de ‘tijdelijke’ eigenaar
verhuisden, was er geen tijd om hiervan iets op
papier te zetten, zodat de rechtmatige eigenaar
niet kon aantonen dat het zijn spullen waren.
Ervan uitgaande dat de meerderheid de joden
daadwerkelijk wilde helpen, deed de bezetter er
alles aan om zoveel mogelijk joodse goederen
op te sporen en de bezitters te straffen voor
jodenbegunstiging. Hierbij was Groep 10 ook
weer betrokken. Eind januari 1943 werd agent
J. van Westen door Groep 10 gearresteerd en in
bewaring gesteld voor het bewaren van joodse

goederen. Hij werd direct geschorst en ontslagen. Na de bevrijding kon hij weer bij de politie
in dienst komen.79

Agent E.H. Rob was begin 1943 gearresteerd wegens jodenbegunstiging en moest hier-
voor zes maanden gevangenisstraf uitzitten in kamp Vught. Nadat hij was vrijgelaten, moest
hij zich op 15 oktober 1943 op het hoofdbureau melden bij Moerman. Toen hij op genoemde
datum naar het hoofdbureau ging, verkeerde hij in de veronderstelling dat hij ontslagen zou
worden. In de kamer van Moerman bleek dat daar ook enkele Duitsers aanwezig waren. 
Van hen kreeg Rob te horen dat hij niet wegens jodenbegunstiging, maar wegens politieke
redenen uit de politiedienst ontslagen was. Na het ondertekenen van een formulier dacht

403

Peter Olofsen, geb. 10 februari 1921 in Lonneker
als wachtmeester der Staatspolitie. Olofsen was 
van 17 april 1939 tot 1 juli 1943 bode bij politie
Rotterdam. Vanaf 1 juli 1943 tot 1 februari 1944

volgde hij de politieopleiding in Schalkhaar en
werd daarna geplaatst bij de 1e Politiecompagnie
Rotterdam. Toen deze compagnie op 1 september
1944 werd ontbonden volgde overplaatsing naar
het bureau Sandelingplein. Olofsen bleef tot 
1 maart 1981 werkzaam bij de Gemeentepolitie
Rotterdam. 



Rob dat hij weer kon gaan. De Duitsers deelden hem echter mee dat hij gearresteerd was.
Rob was zeer verbaasd en zei dat hij zijn straf al had uitgezeten. Ze antwoordden hem dat hij
staatsgevaarlijk was en daarom weer gevangengenomen werd. Na één jaar gevangenschap in
de kampen Ommen en Amersfoort wist Rob te vluchten.80

Terwijl de huizen van de joden werden leeggehaald en het grootste gedeelte van de
joodse bevolking uit Rotterdam was weggevoerd, werden nog steeds inrichtingen, die voor
joden verboden waren, door de politie gecontroleerd. Dit bleek uit een rapportage van C.
Luttik.81 Op vrijdag 21 mei 1943 betrad hij omstreeks 11.35 uur het sportfondsenbad aan de
Van Maanenstraat. Hem was namelijk opgedragen om wekelijks het sportfondsenbad te
bezoeken, om na te gaan of er eventueel joden aanwezig waren. Hij plaatste zoals gewoonlijk
zijn dienstrijwiel buiten op het bordes bij de ingang van de inrichting. Na ongeveer tien
minuten in die inrichting vertoefd te hebben, begaf hij zich naar buiten en constateerde dat
zijn dienstrijwiel verdwenen was. Uit de rapportage bleek niet of er joden waren aangetroffen.
De diefstal van het rijwiel was waarschijnlijk belangrijker.82

Uit vorenstaande kan geconcludeerd worden dat nagenoeg alle Rotterdamse politie-
ambtenaren op de een of andere manier betrokken waren bij de jodenmaatregelen. De een
werd ingezet bij de speciale controles, terwijl anderen in dienst werden geroepen voor ophaal-
acties en transporten. Bij menig politiefunctionaris vielen deze opdrachten zwaar. Dit laatste
gold waarschijnlijk niet of in veel mindere mate voor de rechercheurs en hulpagenten van
Groep 10.

9.2 de jodenploeg van groep 10

In tegenstelling tot Amsterdam, waar voor het optreden tegen joden het bureau Joodsche
Zaken was opgericht,83 werd Groep 10 in toenemende mate ingeschakeld bij het nemen van
maatregelen tegen de joden. Deze zaken werden met voorrang behandeld, zodat andere
werkzaamheden bleven liggen. De vaste kern van de jodenploeg bestond hoogstens uit zes
tot acht rechercheurs. Zij werden bij arrestaties geassisteerd door andere leden van Groep 10

en hulpagenten. Het enige materiaal dat iets over de jodenploeg prijs geeft, zijn ook nu weer
de verklaringen, die na de bevrijding zijn afgelegd. In het dossier van J. Tol staat vermeld dat
hij waarschijnlijk een van de ijverigste leden van Groep 10 is geweest. Dit blijkt onder andere
uit het door Tol bijgehouden register en uit de verklaringen van personen, voorkomend in
dat register. Uit het register, met daarop de tekst ‘zeer bezwarend materiaal’, bleek dat er in
het tijdvak van 24 september 1941 tot 15 november 1943 door Tol 323 mensen gearresteerd
waren, waarvan 234 joden en jodenbegunstigers (bij 178 namen was een J vermeld).84

Tol was in september 1941 bij de id geplaatst. Hij vermoedde zelf dat dit gebeurd was,
omdat hij in februari 1941 lid van de nsb geworden was. Het eerste jaar zat hij bij de
documentatiedienst, waar zijn werkzaamheden bestonden uit het instellen van antecedenten-
onderzoeken. Daarna werd hij tot september 1943 door Breugem bij de afdeling geplaatst, die
speciaal met jodenzaken belast was. Daar kreeg Tol de onderzoeken betreffende joden, die
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ondergedoken waren en over wie anonieme of andere mededelingen
waren binnengekomen. Tol had zelf enige tientallen joden, hoofd-
zakelijk in Rotterdam en verdacht van overtredingen van ver-
ordeningen van Seyss-Inquart of verdacht van zwarte handel,
aangehouden. Hij kreeg ook joden overgedragen, die door politie-
mensen bij stationscontrole of straatcontrole waren aangehouden.
Na de bevrijding kon Tol geen namen van joden of collega’s
herinneren, maar nadat hij enkele bewijsstukken onder ogen
kreeg, kwam zijn geheugen gedeeltelijk terug. Het getoonde stuk
van 6 februari 1943, waarin verklaard werd, dat C. Schuil wonende
in Rotterdam, op zaterdag 6 februari 1943 ƒ 100,- had gestort in de
collectebus van de Winterhulp Nederland, geplaatst op kamer zes,
derde etage van het hoofdbureau, zijnde een boetedoening voor het
verbergen van joods goed, was volgens Tol inderdaad door hem
opgesteld en ondertekend. Hetgeen Schuil verklaard had, was juist,
behoudens dat Tol hem niet had gezegd dat, indien hij niet zou
betalen, de zaak aan de sd zou worden doorgegeven. Het was

gebruikelijk om bij dergelijke lichte gevallen de verdachte de gelegenheid te geven de zaak op
die wijze in der minne te schikken. Indien Schuil geweigerd zou hebben, dat bedrag te
storten, dan had Tol dit aan Breugem gerapporteerd. Deze had dan beslist wat er zou moeten
gebeuren.

Omstreeks augustus 1943 had Tol zich in opdracht van Breugem en in gezelschap van
twee andere rechercheurs begeven naar een pand aan de Molenlaan in Rotterdam
(Hillegersberg). In dit pand, bewoond door de familie Den Braber, zouden joden zijn
ondergedoken. Tol had naderhand de indruk gekregen dat het hier een verraadzaak betrof.
In die woning troffen zij circa acht joodse personen aan. Behalve de bewoner en diens zuster
hadden zij al deze joodse personen overgebracht naar het hoofdbureau, waar zij werden
ingesloten, respectievelijk wegens het verbergen van joden en het niet voldaan hebben aan
de meldingsplicht.85

In het dossier van Tol bevindt zich tevens een veertig pagina’s tellend verweerschrift.
Hierin schrijft hij dat een groot aantal leden van Groep 10 (ongeveer de helft) door de
illegaliteit geliquideerd was en dat op velen van hen, die de bezetting overleefd hadden, een
aanslag gepleegd was. Omdat op Tol nimmer een aanslag gepleegd was, meende hij daarom
te mogen zeggen, dat de illegaliteit in hem niet een gevaarlijke man had gezien. Hij ver-
klaarde verder nog dat hij de enige politiebeambte van de voormalige Rotterdamse politieke
dienst was, die reeds voor de Duitse capitulatie oneervol uit de Nederlandse politiedienst
ontslagen werd, omdat hij weigerde zich voor de Duitse belangen te laten gebruiken toen de
Duitsers in 1944 zich in hun ware gedaante lieten zien en de bevrijdingsoorlog op het
grondgebied van het Rijk begonnen was. Toen de Duitse terreur in Nederland haar hoogte-
punt bereikte maakte hij geen deel meer uit van de Nederlandse politie, die volgens Tol in
alle opzichten in haar geheel werd gebruikt en misbruikt voor Duitse belangen. In zijn
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verdediging bracht Tol nog naar voren nimmer op eigen initiatief, doch steeds ambtshalve na
bekomen opdracht te hebben gehandeld. Hij had gemeend met zijn eed als politieman de
door zijn superieuren gegeven bevelen te moeten opvolgen, evenals hij dat gedaan had in de
meidagen van 1940, toen hij Duitsers en nsb’ers had moeten arresteren. Hetgeen Tol in zijn
verweerschrift vermeldde komt niet geheel overeen met het proces-verbaal dat naar aan-
leiding van zijn verklaring is opgemaakt. Hoewel Tol half januari 1944 inderdaad eervol
ontslagen was, had hij de politiedienst niet verlaten, want op verzoek van Breugem was hij
naar Amersfoort vertrokken. Daar werd hij bij de politieke dienst van de politie aangesteld.
Dat hij later oneervol ontslagen werd, omdat hij dienst geweigerd had is juist. Maar Tol
schreef in zijn verweerschrift niet dat men hem ontslagen had, omdat hij op Dolle Dinsdag
met zijn gezin naar Almelo gevlucht was en zich daar tot aan de bevrijding schuil had
gehouden. De opmerking van Tol dat het verzet op hem geen aanslag gepleegd had, omdat
men in hem niet een gevaarlijke man had gezien, was eveneens een manier om zich beter
voor te doen, want in de periode dat het Rotterdamse verzet actief was met het liquideren
van foute politiemensen, zat Tol in Amersfoort.86

Niet alle gegevens over de jodenploeg van Groep 10 kwamen uit de naoorlogse
verklaringen. Een enkele keer werden kleine berichtjes in de dag- en nachtrapporten
aangetroffen. Uit slechts enkele woorden wordt duidelijk hoe Groep 10 de joden behandelde.
Onderstaande mutatie is hier een voorbeeld van.

15 september 1943, 19.00 uur. Man meldt dat in een schuurtje aan de Lange Hilleweg
199a een bijna ontklede vrouw ligt. Opperluitenant Kievit onderzoekt. Vrouw geheel
overstuur. Is jodin. Rika Cohen, geboren 22 maart 1908 te Rotterdam, woonplaats
onbekend. Was op 15 september 1943 bij haar arrestatie door rechercheurs van Groep
10 ontvlucht. Alleen gekleed in nachtjapon. Door Groep 10 afgehaald en overgebracht
naar Centraal Bureau met arrestantenwagen.87

Volgens het boek Kaddisj werd Rika op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord. Waar-
schijnlijk moet dit 30 september 1943 zijn, twee weken na haar arrestatie. Hoeveel joden de
speciale ploeg van Groep 10 heeft opgehaald is niet bekend. De enige informatiebron zijn de
maandrapporten, waarin het aantal door Groep 10 aangehouden personen vermeld staat. 
De hoeveelheid aangehouden joden werd apart genoemd. Of de cijfers betrouwbaar zijn, kan
niet met zekerheid worden vastgesteld. Het aantal gearresteerde joden zal hoger zijn, omdat
Groep 10 ook assisteerde bij de grote ophaalactie.88
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Tabel 9.1: Door Groep 10 gearresteerde personen vanaf maart 1942 tot en met februari 1944.

Dit overzicht is niet compleet, want de leden van Groep 10 waren tot hun vertrek op 20

september 1944 belast met het arresteren. In het rapport van april 1944 wordt onder andere
vermeld dat er een aantal ondergedoken joden en andere personen waren gearresteerd.
Hoeveel dit er waren is niet bekend.89 Volgens een register van het hoofdbureau zouden in
heel 1944 254 joden gearresteerd zijn.90 Hoewel niet met zekerheid kan worden vastgesteld
dat deze joden door rechercheurs van Groep 10 gearresteerd zijn, blijkt uit de opnamekaarten
van het Gevangeniswezen dat de meesten in ieder geval voor Groep 10 en later het
Fahndungskommando waren aangehouden.91 Aangezien het merendeel van de ondergedoken
joden door Groep 10 zelf gearresteerd werd, kan zonder enige twijfel geconcludeerd worden
dat Groep 10 tijdens de bezetting ongeveer duizend joden heeft opgepakt. 

In vergelijking met bijvoorbeeld de Documentatiedienst in Den Haag ‘scoorde’ Groep 10

wat betreft het aantal arrestanten goed. De Documentatiedienst had in 1942 561 arrestanten
gemaakt. Hieronder bevonden zich 382 joden.92 Groep 10 had in datzelfde jaar (zonder de
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maanden januari en februari) 898 mensen gearresteerd, waaronder 385 joden.93

Over het algemeen hielden de leden van Groep 10 de ‘straffällige’ joden aan. Dit waren
joden die één van de vele Duitse anti-joodse verordeningen hadden overtreden. De processen-
verbaal werden door Groep 10 via de normale weg aan Siemon doorgegeven, die ze doornam.
Indien nog een aanvullend onderzoek nodig was, gaf Siemon de zaak ter behandeling door
aan de daartoe aangewezen Sachbearbeiter. Voorzien van een begeleidend schrijven gaf
Siemon de processen-verbaal aan Wölk, die ze doorzond naar de BdS in Den Haag. Het onder
deze instantie ressorterende Referat iv-b4 besliste na bestudering van het dossier wat er met de
verdachte moest gebeuren. Meestal kreeg de Aussenstelle Rotterdam het bevel om de verdachte
met het eerstvolgende transport mee te sturen. Omdat de persoonsbewijzen van deze joden
over het algemeen van een ‘s’ voorzien werden, gingen ze vanuit Westerbork direct door
naar het oosten, een gewisse dood tegemoet.94

De jodenploeg beperkte zich bij het ophalen van de joden niet alleen tot het grondgebied
van Rotterdam. Zij verlegden regelmatig het werkterrein naar de omliggende gemeenten,
zoals Gouda, Oud-Beijerland, Boskoop en Dordrecht. In het maandrapport van oktober 1942

staat vermeld, dat Groep 10 op last van de Aussenstelle in de tweede helft van die maand een
vrij groot aantal joodse gezinnen van de Zuid-Hollandse eilanden naar Westerbork had
getransporteerd.95

Volgens een door de politie Gouda opgemaakt proces-verbaal vond daar de eerste
ophaalactie op dinsdag 13 oktober 1942, op last van de Aussenstelle Rotterdam plaats. 
De politieke dienst van Gouda, bestaande uit twee ‘foute’ politieagenten, werd hierbij
geassisteerd door vier leden van Groep 10. Die dag werden 27 joden opgehaald en op trans-
port gesteld naar Amsterdam. Op woensdag 21 oktober 1942 haalde dezelfde groep nog eens
achttien joden op.96

Hoe groot het aandeel van Groep 10 bij het ophalen van de joden in Dordrecht is
geweest, is niet bekend. Dat ze er bij betrokken waren, is duidelijk. Op een middag arriveerde
omstreeks 17.00 uur een drietal auto’s met sd-agenten en leden van Groep 10 uit Rotterdam
in Dordrecht. Zij hadden lijsten bij zich van de joden, die moesten worden opgehaald en
vroegen assistentie van de Dordtse politie. Hierbij werd de Dordtse politieke dienst als eerste
ingeschakeld. Een agent van de politie Dordrecht verklaarde dat er een feest gehouden werd
in het toen leegstaande huis van Kleinkramer aan de Reeweg. Dit feest had twee avonden
geduurd en op één van die avonden was hij omstreeks 19.30 uur aanwezig geweest, omdat de
plannen voor de volgende dag moesten worden gemaakt. Het was er een beestenbende. Aan
het feest nam een tiental mannen deel, hoofdzakelijk van de Rotterdamse politieke dienst en
enige vrouwen.97

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de bezetter voor het oppakken van (ondergedoken)
joden regelmatig de fanatieke rechercheurs van Groep 10 inschakelde. Na de bevrijding
probeerde de bezetter alles af te schuiven op de Nederlandse politie. Lages verklaarde dat
zonder de steun van de Nederlandse politie nog geen tien procent van de joden was
opgepakt.98 Hoe groot het aandeel van de Aussenstelle Rotterdam bij de arrestatie van joden 
is geweest, is niet bekend. Siemon verklaarde na de bevrijding dat het merendeel van de

408



ondergedoken joden of joden die een Duitse verordening hadden overtreden, door de
Nederlandse politie of rechercheurs van Groep 10 gearresteerd waren. Volgens hem zouden
tijdens de bezetting door de Sipo in Rotterdam nog geen vijftig joden gearresteerd zijn. Wölk
bevestigde dit en voegde daaraan toe dat dit kwam omdat zijn ambtenaren geen straatdienst
hadden.99 Of de uitspraken van Siemon en Wölk, met betrekking tot het arresteren van
joden, juist zijn valt te betwijfelen. Wölk werd tijdens zijn verhoren en het daaropvolgend
proces niet voor niets regelmatig uitgemaakt voor aartsleugenaar.100 In ieder geval staat vast
dat de meeste opdrachten voor arrestatie van de Aussenstelle afkomstig waren.

Samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam)
was het verblijf van joden in de provincie Zuid-Holland met ingang van 23 april 1943

verboden.101 Op 27 april 1943 werd de balans opgemaakt over de Entjudung der Niederlande.
Geschat werd dat 10.000 tot 15.000 joden zich illegaal ergens in Nederland ophielden.102

Op 30 december 1943 maakte burgemeester Müller bekend dat de Nederlandse
Israëlitische Gemeente in Rotterdam was opgeheven. In het vervolg zou er geen gebruik
meer gemaakt worden van haar begraafplaatsen aan de Schoolstraat, Oostzeedijk, Prinsen-
laan en Dijkstraat. Alleen de joodse begraafplaats aan het Toepad bleef bestaan.103 Ondanks
het feit dat er officieel geen joden meer in Rotterdam mochten zijn, werd deze begraafplaats
in 1944 waarschijnlijk nog gebruikt. Begin april 1944 vond de politie de lichamen van een
joods echtpaar. Zij hadden door gasverstikking een eind aan hun leven gemaakt.104

Rotterdam was dus niet geheel ‘jodenvrij’. Een onbekend aantal joden had zich niet gemeld
en had ergens een veilige plek gevonden. Op deze groep had de bezetter samen met hun
handlangers de jacht geopend.

Jacht op ondergedoken joden

Omdat de bezetter in eerste instantie beloofd had dat ze de Nederlandse joden met rust zou
laten, kwam onderduiken in het begin van de bezetting nauwelijks voor.105 Daarbij kwam
nog dat er weinig onderduikplaatsen voorhanden waren en er nog geen georganiseerde
groepen bestonden die zich met de verzorging van ondergedoken joden bezighielden. Zonder
deze hulp was het voornamelijk voor gezinnen moeilijk om ergens onderdak te vinden, zodat
de meesten thuis lijdzaam hun lot zaten af te wachten. Toen de vele doodsberichten
binnenkwamen en de Nederlanders wakker geschud werden, was het voor de meeste joden
al te laat. Het geringe aantal dat wel de gelegenheid en hulp kreeg om onderdak te vinden,
had het vaak niet gemakkelijk. De lotgevallen van de joodse familie Vigevino zijn hier een
voorbeeld van. Het gezin, bestaande uit vader, moeder, dochter en twee zonen woonde
oorspronkelijk in een pand aan de Nieuwe Kerkstraat in Hillegersberg. Op 1 augustus 1942

besloot het gezin uit Rotterdam te vertrekken. Zij vonden in de omgeving van het Brabantse
plaatsje Ginneken een onderduikplaats. Op 9 april 1943 deed de Duitse politie een inval in
dat pand, waarbij degene bij wie het gezin was ondergedoken werd gearresteerd. Het joodse
gezin kon net op tijd vluchten, omdat vader J. Vigevino de inval tijdig had bemerkt. Omdat
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ze geen nieuw onderduikadres hadden, zat er volgens hen niets anders op dan terug te keren
naar Rotterdam en zich daar bij de politie te melden. Waarschijnlijk waren ze bij het bureau
Oostervantstraat terechtgekomen, want hun namen staan in het rapport van dit bureau
vermeld. Daar constateerden agenten dat er aan de persoonsbewijzen van vader en zijn
oudste zoon geknoeid was. Vader Vigevino gaf toe dat hij de letter J had weggeradeerd.
Omdat een inspecteur van Groep 10 telefonisch niet bereikbaar was, werd het gezin later met
een extra rapport voor Groep 10, in overleg met de inspecteur van dienst, overgebracht naar
het hoofdbureau. Het hele gezin werd op 30 april 1943 in Sobibor vergast.106

Soms kwamen politiemensen bij toeval joodse onderduikers tegen. Rechercheurs van
Groep iii, die misdrijven tegen het leven (moord en doodslag) moesten behandelen, werden
tevens belast met het verrichten van aanhoudingen voor Duitse instanties, zoals de Sipo en
Feldgendarmerie. Zij hielden bijvoorbeeld op last van de commandanten van de nad-
deserteurs aan, die uit de kampen van die dienst ontsnapt waren of na verlof niet terugkeerden.
Hierdoor werd Groep iii min of meer een verlengstuk van de bezetter. De aanhoudingen
vonden vaak in de nachtelijke uren plaats. Voor het begin van de dienst kregen de recher-
cheurs van de wachtcommandant een lijst met gegevens over arrestaties die verricht moesten
worden. Het kwam voor dat een rechercheur van de aanhoudingsploeg soms in één rit zes of
meer aanhoudingen met de daaraan verbonden huiszoekingen moest verrichten. Bij deze
aanhoudingen werden de rechercheurs van Groep iii geassisteerd door rechercheurs van de
andere groepen. Tijdens de nachtdiensten deden rechercheurs van de verschillende groepen
namelijk gezamenlijk dienst vanuit het hoofdbureau. Zodoende kon het voorkomen dat een
rechercheur van Groep i samen met iemand van Groep iii op pad ging om aanhoudingen te
verrichten. Rechercheur B.C.L. van der L., dienstdoende bij groep i, kreeg in de nacht van 
2 november 1942 het verzoek om mee te gaan met H.L. Buitendijk van Groep iii, omdat aan
de Voorhaven een zekere L.J. Hordijk in opdracht van de Sipo uit Den Haag moest worden
aangehouden. Beide rechercheurs belden omstreeks 04.00 uur aan en werden in het pand
toegelaten. Het viel hen meteen op dat de gezochte man nogal zenuwachtig was. Op de vraag
of hij alleen in het pand aanwezig was, kregen zij een bevestigend antwoord. Vanuit een
achterkamer hoorden zij echter stemmen, waarop de rechercheurs besloten een nader onder-
zoek in te stellen. Het gevolg was dat ze in de kamer een man aantroffen, die zich onder de
dekens verstopt had. Deze man kwam tevoorschijn en verklaarde direct dat hij een jood was
en uit een werkkamp in Fochteloo gevlucht was. Bij het overhandigen van zijn persoons-
bewijs gaf hij aan dat de letter J, die erop gestaan had, verwijderd was. Hierop werden beide
mannen aangehouden en naar de gereedstaande arrestantenauto overgebracht. Omdat ze het
nog niet vertrouwden gingen de rechercheurs naar het pand terug en vonden in een andere
kamer nog twee mannen waarvan er een gekleed in bed lag. Ook deze mannen werden
aangehouden. ’s Morgens werden alle arrestanten overgebracht naar de sd aan de Heem-
raadssingel in Rotterdam. Na de bevrijding verklaarde een van de rechercheurs dat ze
dachten met homoseksuelen van doen te hebben. Waarom dit niet in het proces-verbaal
vermeld was wist hij echter niet meer.107 Het arresteren van personen voor de Duitse
instanties werd na maart 1942 geleidelijk aan door Groep 10 overgenomen.108
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De bezetter was niet tevreden over
de ‘bestrijding van het vluchten van
joden’. Rauter gaf begin juli 1943 de
Nederlandse politie opdracht joden,
die de bevelen niet hadden opgevolgd,
onmiddellijk in kamp Vught of
Westerbork of aan een Aussenstelle
af te leveren. Verder had Rauter
geconstateerd dat bijna bij alle
gevallen van sabotage en terreur steeds
joden direct of indirect betrokken
waren en zelfs in de meeste gevallen
de geestelijke vaders bleken te zijn.
Hierdoor had de jodenkwestie als
probleem van veiligheid een bijzonder
karakter gekregen. Om het Neder-
landse volk van repressieve maat-
regelen te vrijwaren was het de plicht
van iedere Nederlandse politie-
ambtenaar, die liefde had voor zijn
volk, in nauwgezette plichtsbetrachting
onverbiddelijk in te grijpen, zodra hij
van een illegaal verblijf van joden
kennis nam.109

Regelmatig verschenen waar-
schuwingen in de krant, die betrek-
king hadden op het geven van hulp
aan joden. Op 21 april 1943 omstreeks
23.00 uur brachten drie personen een
joodse vrouw met haar drie jaar oude
dochter naar het bureau van de eerste
afdeling. Deze vrouw had zich 
’s morgens tot hen gewend en

gevraagd of zij haar konden helpen. In verband met de publicaties in de kranten, ten aanzien
van hulp aan onder het publiek verblijvende joden, brachten zij uit angst beide joden naar
het bureau. De vrouw en haar dochter werden ter beschikking gesteld van de Aussenstelle. 
De drie personen werden na overleg heengezonden.110 De dreigementen van de bezetter
hadden dus soms succes. Daarnaast werden veel joden aangehouden na verraad. Op 15 mei
1943 verscheen een expeditieknecht aan het posthuis Linker Veerdam. Hij vertelde aan de
dienstdoende agent dat hij een joodse man111 in zijn woning aan de Hillestraat had. Hierop
stelde de agent een onderzoek in en hield in het opgegeven pand de uit Amsterdam afkomstige
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J. Cosman aan. Cosman bleek niet in het bezit te zijn
van een legitimatiebewijs. Zowel Cosman als de
expeditieknecht werden ter beschikking gesteld van
Groep 10.112

Wanneer joden op hun onderduikadres over-
leden, was het voor de helpers niet eenvoudig en
zelfs gevaarlijk om de lijken te verstoppen. 
Op 28 juli 1943 werd ’s morgens om 07.30 uur in 
de Duitsestraat het lijk van een joodse man uit
Amsterdam gevonden. Het lijk was verpakt in
papier. Het ging hier om een ondergedoken
jood.113

Op 30 november 1943 omstreeks 22.00 uur
werd in de omgeving van het bureau Hoflaan het
lijkje gevonden van een ongeveer anderhalf jaar
oud jongetje. Het lijkje was gewikkeld in grauw
pakpapier en voorzien van een briefje, met het
opschrift: ‘Ik was een joodsch onderduikertje. 
Wilt u zoo goed zijn mij te laten begraven op de
Israëlitische begraafplaats aan het Toepad. God
zegene U.’ Hoewel Groep iii een onderzoek
instelde, werd wel aan het verzoek voldaan. Het
jongetje, J.J. Cohen, geboren 13 november 1942

en overleden op 29 november 1943, was op zijn
onderduikadres ziek geworden. Omdat het niet
mogelijk was om een arts erbij te halen overleed 
hij en werd, volgens het verzoek, op de joodse
begraafplaats aan het Toepad begraven.114

Volgens een schrijven van de pg van 9 novem-
ber 1942 kwam het herhaaldelijk voor dat er
kinderen te vondeling werden gelegd. Over elk
geval moest apart rapport worden uitgebracht. In
Rotterdam hadden zich volgens de pg de laatste tijd
zes van dergelijke gevallen voorgedaan. Kinderen
werden dikwijls op de stoep gelegd, waarna men
aanbelde. Personen die de kinderen vonden, wilden
ze meestal ook opvoeden. Onderzoek naar de ouders
had geen resultaat. Deze zes zaken stonden niet
op zichzelf. In de dag- en nachtrapporten staan
geregeld dergelijke zaken vermeld. Het ging hier
meestal om joodse kinderen. Voor de ouders was
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het te vondeling leggen van hun kinderen de enige mogelijkheid om ze te behoeden voor alle
verschrikkingen.115 Op last van de bezetter maakten de voorzitters van de Joodse Raad half
januari 1943 bekend dat in het vervolg alle vondelingen als joodse kinderen werden aan-
gemerkt en in een daarvoor bestemde inrichting geplaatst zouden worden.116

Waarschijnlijk was Boelstra of de bezetter niet tevreden over het optreden van de politie.
Begin augustus 1943 was volgens Boelstra in enkele gemeenten bij het arresteren van met
name genoemde personen (joden en jodenbegunstigers) niet genoeg initiatief getoond om
ook niet genoemde joden, die in de te doorzoeken huizen werden aangetroffen, te arresteren.
De agenten gingen dan eerst instructies halen en bij terugkeer waren de verdachten ver-
dwenen. Om herhaling van een dit zeer onjuiste optreden van de politie te voorkomen,
vestigde Boelstra uitdrukkelijk de aandacht op de verplichting om voortvluchtige of illegaal
levende joden of jodenbegunstigers te allen tijde, waar deze zich ook bevonden, te arresteren.
Een arrestatiebevel of nadere instructies waren daarvoor niet nodig.117

Omdat de ‘gewone’ politiefunctionarissen niet voldeden, werd het opsporen van onder-
gedoken joden een belangrijke taak voor de rechercheurs en hulpagenten van Groep 10. 
Het werkterrein van deze groep werd gedurende de bezetting alsmaar groter. Op 15

november 1943 arresteerden de Rotterdamse rechercheurs Pikaar, Tol, en Winkelman enige
joden in een woning aan de Engweg 15 in Laren (nh). Bij een vluchtpoging was geschoten,
waarbij de tuinman in zijn pols geraakt werd.118 Eind januari 1944 waren vier leden van
Groep 10 in de gemeente Heukelom, buurtschap Spijk, aanwezig met de bedoeling om daar
drie joden aan te houden. Ook deze joden trachtten te ontkomen, waarna de vier Rotter-
damse rechercheurs respectievelijk zeven, vijf, drie en twee pistoolschoten losten. Niemand
werd hierbij getroffen en de joden konden alsnog worden aangehouden.119

Adressen waar de joden zaten ondergedoken werden meestal verkregen door verraad of
na ondervraging van reeds gearresteerde joden. Op die manier kon Groep 10 op 22 april 1944

bij een tuinder in Twello negen ondergedoken joden oppakken. Enkele dagen daarvoor had
dezelfde ploeg, op zoek naar twee ondergedoken joodse verzetsmannen, een inval gedaan bij
een kweker in Twello, waarvan er een contacten had met het Rotterdamse verzet. De enige
die werd aangetroffen was de hoogzwangere vrouw van één van de joden. Hoewel zij niet
joods was, werd ze toch als verdachte van ‘rassenschande’ gearresteerd, omdat ze zwanger
was van een joodse man. De vrouw werd overgebracht naar Rotterdam. De verhoren, die de
leden van Groep 10 afnamen, gingen gepaard met dreigementen en in combinatie met haar
toestand, zorgde dit ervoor dat ze mogelijk iets te veel verteld heeft. Met een geleende auto-
bus van de politie Deventer werden de negen joden overgebracht naar Rotterdam. Vandaar-
uit kwamen ze via Westerbork in het vernietigingskamp Auschwitz terecht. Slechts één van
hen keerde na de bevrijding terug.120

Opsporen van ondergedoken joden was een taak waarmee de jodenploeg van Groep 10

zich vol overgave en soms met veel plezier bezighield. Uit de dag- en nachtrapporten blijkt
dat andere diensten eveneens met ondergedoken joden te maken kregen. Op 30 november
1942, omstreeks 22.30 uur, brachten twee rechercheurs van de Centrale Justitiedienst twee
joodse echtparen over naar het bureau Sandelingplein. Deze vier joden waren verborgen
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door een echtpaar in een pand aan de Dordtselaan 95. Ook dit echtpaar werd tegelijkertijd
door de rechercheurs overgebracht naar het bureau. Na de bevrijding bleek dat beide joodse
echtparen op 14 januari 1943 in Auschwitz waren omgekomen. Het echtpaar waarbij de joden
waren ondergedoken, werd ter beschikking gesteld van de Sipo.121

Wölk werd eind april 1949 in het onderzoek tegen Lages gehoord over de deportatie van
de joden uit Nederland. Hij kon zich nog herinneren dat er tijdens een bijeenkomst met
Aussendienststelleleiters was gesproken over het zogenaamde ‘koppremiestelsel’. Om de
opsporing van ondergedoken joden te bevorderen, was door het Reichssicherheitshauptamt
goedgekeurd dat voor elke opgespoorde jood een bepaald bedrag uitgekeerd zou worden. 
In eerste instantie hadden alleen degenen die de schuilplaatsen van joden bekend maakten
recht op een vergoeding. Later mocht zo’n premie ook aan de opsporende beambte gegeven
worden, omdat het waarschijnlijk steeds moeilijker werd om ondergedoken joden op te
sporen. In eerste instantie werd voor elke opgespoorde jood vijf gulden uitgekeerd. Later zou
dit bedrag volgens Wölk verhoogd zijn tot vijfentwintig gulden. Wölk kreeg het kopgeld via
de BdS. Naar aanleiding van dit stelsel zouden in Rotterdam volgens Wölk ongeveer dertig
joden opgespoord zijn. Waarschijnlijk liet het geheugen hem hier in de steek, want gezien
het aantal daadwerkelijk opgespoorde ondergedoken joden lijkt het door Wölk genoemde
aantal betrekkelijk klein. Kon een jood worden aangehouden na een rechtstreekse tip aan
Siemon, dan gaf Wölk het uitgeloofde bedrag aan Siemon, die het daarna aan de verrader
gaf. In de gevallen waarin rechercheurs van Groep 10 joden hadden aangehouden of zelf
hadden opgespoord, keerde Wölk het kopgeld uit aan Breugem, die het op zijn beurt ver-
deelde onder de desbetreffende rechercheurs.122 Na de bevrijding werd in geen enkele ver-
klaring van voormalige rechercheurs van Groep 10 gerept over deze premies. Mogelijk had
het verzet tijdens de bezetting de belangrijkste kroongetuigen uit de weg geruimd. Daarnaast
zou het ‘stilzwijgen’ iets te maken kunnen hebben met het verstrijken van de tijd, want
Wölk legde zijn verklaring bijna vier jaar na de bevrijding af, terwijl toen al een groot aantal
betrokkenen verhoord en zelf veroordeeld was.

9.3 jodentransporten door de politie

De joden die tijdens de grote acties waren opgehaald, werden naar Loods 24 gebracht en
vandaaruit reden speciale treinen naar Westerbork. De joden, die wegens overtreding van
één der vele verordeningen gearresteerd waren, werden gedurende het onderzoek over-
gedragen aan het Gevangeniswezen. Meestal werden ze, in afwachting van het transport 
naar een verzamelplaats, zoals Vught of Westerbork, in de schuilkelder van het hoofdbureau
opgesloten. Enkele personeelsleden van het Gevangeniswezen verklaarden dat naar hun
schatting op deze manier ten minste tweeduizend joden waren weggevoerd. Volgens Siemon
en Wölk waren het er veel minder.123

Onder begeleiding van Rotterdamse politieagenten vonden, vanaf begin augustus 1942

tot half maart 1944, in ieder geval negentig geregistreerde transporten plaats. Hoewel het
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dagrapport van de Vreemdelingendienst niet volledig en betrouwbaar geacht kan worden,
werden in die twintig maanden, zeventienhonderd gevangenen uit Rotterdam weggevoerd,
waaronder tussen de elfhonderd en dertienhonderd joden. Vooral de agenten van de
Transportendienst, een onderdeel van de Vreemdelingendienst, waren belast met de trans-
porten en werden, indien nodig, daarbij geassisteerd door het personeel van de Speciale
Diensten. In het dagrapport van de Vreemdelingendienst van 22 augustus 1942 wordt voor de
eerste keer melding gemaakt van een transport. Op die dag moesten vier agenten van die
dienst naar Amersfoort, om voor de Sipo van Rotterdam uit het gevangenislager Amersfoort
vier met name genoemde verdachten (joden) af te halen. De verdachten moesten in Rotter-
dam ter beschikking gesteld worden van het Gevangeniswezen, in afwachting van hun
transport naar Durchgangslager Westerbork op maandag 24 augustus 1942. Op die bewuste
maandag werden de vier gevangenen onder begeleiding van evenzoveel agenten per trein
overgebracht naar Beilen. Daar nam personeel van kamp Westerbork of de Marechaussee 
ze over. Tot 16 september 1942 vonden tien van dergelijke transporten naar Beilen plaats. 
Een aantal agenten van de Speciale Diensten ging mee tot Utrecht, om daar bij het over-
stappen behulpzaam te zijn. Het aantal ‘geïnterneerden’, zoals de joden in de rapporten
worden aangeduid, variëren per transport. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de
verschillende transporten, waarbij tijdstip aanvang, plaats van bestemming en hoeveelheid
vermeld is. Vanaf 16 september 1942 werden de joodse gevangenen overgebracht naar
Amsterdam. Daar was op het station personeel van de afdeling Joodse Zaken van de
Amsterdamse politie aanwezig om ze over te nemen.124 Aanvankelijk bracht deze dienst de
joden over naar de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung aan het Adama van Scheltemaplein,
maar na enkele maanden werd de voormalige Hollandse Schouwburg aan de Plantage
Middenlaan als nieuwe tussenstop in gebruik genomen. De naam van deze verzamelplaats
werd spoedig omgedoopt in ‘Joodse Schouwburg’ en vandaaruit werden de joden over-
gebracht naar Westerbork of Vught.125 Vanaf begin december 1942 werden de Rotterdamse
joden onder begeleiding van de politie weer rechtstreeks naar Vught of Westerbork getrans-
porteerd. Sommige agenten gaven zich vrijwillig op voor de jodentransporten. Voor hen was
het aantrekkelijk om mee te gaan, omdat zij na afloop toestemming kregen hun familie in
het oosten of noorden van het land te bezoeken, terwijl alle reiskosten vergoed werden.
Daarnaast gingen anderen graag mee omdat er na afloop goed belegde boterhammen werden
uitgereikt. Agent Schouwstra was een keer meegeweest met een transport naar Westerbork
en hoewel dit niet vrijwillig was, had hij toch van de gelegenheid gebruikt gemaakt om zijn
familie in Friesland te bezoeken.126

Ontsnappen tijdens het transport

Wanneer een arrestant kans zag om te ontsnappen moest er op last van de Duitse autori-
teiten een diepgaand onderzoek worden ingesteld. Meestal werd tijdens dit onderzoek de
verantwoordelijke politieagent gearresteerd. Op vrijdag 10 december 1943 kon een jodin
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tijdens een transport ontsnappen. Zij zag kans om omstreeks 06.05 uur, kort nadat de trein
vanaf het Maasstation was vertrokken uit de trein te springen. Naar aanleiding van dit
voorval werd rechercheur eerste klas O. Kuiters door de chef van de Vreemdelingen- en
Transportendienst gehoord. Kuiters was op 1 mei 1909 aangesteld bij de Gemeentepolitie
Rotterdam en diende tot 29 september 1941 bij de Ordepolitie, waarna hij majoor-zaalchef
van het bureau Oostervantstraat werd. Op 1 september 1941 werd hij ziek, waardoor zijn
gehoor minder werd en hij zijn functie als zaalchef niet meer naar behoren kon uitoefenen.
Kuiters verzocht om overplaatsing naar een dienst, waarbij het gehoor een minder belang-
rijke rol zou spelen. Met het oog op het toenemende aantal gevangenentransporten werd hij
op 29 september 1941 voorlopig bij de afdeling Vreemdelingendienst geplaatst. Na de
reorganisatie van de politie kreeg hij de rang van rechercheur eerste klas. Intussen had hij
vrijwel uitsluitend gevangenen getransporteerd en onder zijn onmiddellijk toezicht was nog
niemand ontsnapt. Op vrijdag 10 december 1943 was Kuiters belast met de leiding van een
transport van 21 joden voor de Rotterdamse Sipo naar kamp Westerbork. Hij werd bijgestaan
door zes in burger geklede collega’s. Het vervoer van het hoofdbureau naar het Maasstation
vond per autobus plaats. Vervolgens ging het transport verder in het voorste gedeelte van de
eerste wagon van de trein, waar derde klas plaatsen voor hen gereserveerd waren. Om 6.05

uur vertrok de trein van het Maasstation in de richting van Utrecht. Een jodin vroeg Kuiters
na enkele ogenblikken gebruik te mogen maken van het toilet. Een politieagent, die niet
ingedeeld was bij het transport en toevallig op eigen gelegenheid op reis ging, zat bij hem en
bood aan haar te begeleiden en toezicht te houden. Omdat Kuiters dit met het oog op de
verantwoordelijkheid niet wilde toestaan, begeleidde hij de vrouw zelf naar het toilet. Op het
vroege uur was het nog duister en de trein slechts spaarzaam verlicht door verduisteringslampen.
De jodin liep voor hem uit en zei: ‘Hier is er een.’ Kuiters hoorde toen het geluid als van een
deur, die open en weer dicht gedaan werd en hij bleef in de onmiddellijke omgeving
wachten. Terwijl Kuiters daar stond onderscheidde hij ook het opschrift: wc. Omdat het
hem te lang begon te duren voordat de jodin terugkwam, opende hij na ongeveer twee
minuten de deur van het door hem bewaakte toilet. Hij stelde toen vast dat het toilet leeg
was. Volgens getuigen was de vrouw uit de trein gesprongen. Bij de aanvang van het trans-
port waren geen bijzonderheden gemeld. Later vernam Kuiters dat de jodin tijdens haar
overbrenging uit de auto op straat had willen springen, voorgevende te moeten braken.
Waren deze feiten hem bekend geweest, dan zou de ontvluchting niet hebben kunnen plaats-
vinden. De trein werd niet tot stilstand gebracht, omdat het station Gouda bereikt werd. 
De rechercheur eerste klas J. M., die tot de begeleiders behoorde, had in Gouda het Maas-
station gebeld om het geval te melden. Vanuit Rotterdam werd onmiddellijk de spoorlijn
geïnspecteerd. Uit Utrecht had J. M. nog een telefonisch bericht aan de politie in Rotterdam
kunnen zenden, waarop het onderzoek door Groep 10 langs de gehele spoorlijn ter hand
genomen werd.127 Kuiters’ chef nam het voor hem op. Hij verklaarde dat Kuiters met een
buitengewone ijver sinds 1 september 1941 bijna dagelijks gevangenentransport had begeleid
en uitgevoerd, soms meerdere transporten op een dag. Hij had daarbij steeds een nauwelijks
te overtreffen nauwgezetheid betracht, waarbij gedurende deze hele periode, bij duisternis,
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tussen mensenmenigte en andere ongunstige omstandigheden, geen enkele arrestant was
ontsnapt. De verdiensten van Kuiters waren bij de Sipo en sd in Rotterdam en andere Duitse
instanties niet onbekend. Toen hij pensioengerechtigd was, had Kuiters, die uitmuntte door
arbeidslust en plichtsbetrachting en die gedurende zijn ruim 32 jarige diensttijd nimmer voor
tekortkoming van enige betekenis gestraft was, vrijwillig gekozen deze buitengewone riskante
arbeid van het dagelijks transporteren van gevangenen te blijven verrichten zonder op
bijzondere waardering te rekenen.128

Boelstra verzocht de directeur-generaal geen maatregelen te nemen. Kuiters vertelde
tegen de Raad van Discipline, waarvoor hij moest verschijnen, dat hij van 1941 tot 1944

ongeveer vijfhonderd transporten had gedaan. Kuiters werd ondanks alle goede berichten
gestraft met inhouding van één vrije dag.129

Tijdens transporten per trein zijn er verder weinig ontvluchtingen geweest. Soms konden
joden gebruik maken van de hen geboden gelegenheid, zoals op 29 juni 1944. Tijdens een
luchtaanval op de trein zag een jood kans om uit de trein te ontsnappen. Na onderzoek was
vast komen te staan dat het feit onder buitengewone omstandigheden had plaatsgevonden.
De verantwoordelijke opperwachtmeester had op eigen verzoek veel moeilijke transporten
meegemaakt. Hij ontweek het gevaarlijke werk nooit. Daarom werden geen maatregelen
tegen hem genomen.130

Transporten bleven niet beperkt tussen Rotterdam en de kampen. Op 23 augustus 1943

kreeg de officier van dienst telefonisch bericht van Scholz dat de volgende morgen om 05.00

uur vijftien politieagenten en een commandant ter beschikking moesten zijn van de Haagse
Sipo. Deze groep moest zich melden bij de politiegevangenis in Scheveningen, waarna ze
arrestanten moesten overbrengen naar Westerbork. Als bijzonderheid werd nog vermeld dat
de groep minstens één dag weg bleef en dat voor de tocht van de gevangenis naar het station
wagens ter beschikking waren.131

Joodse arrestanten onder toezicht tewerkgesteld

Binnen de muren van het Gevangeniswezen werden de arrestanten soms belast met enkele
huishoudelijke werkzaamheden, wat gezien werd als een welkome afwisseling. Sommige
gevangen genomen joden werden elders tewerkgesteld. Hiervan is nagenoeg geen adminis-
tratie bijgehouden. Alleen wanneer een arrestant ontvlucht was, werd dit in de rapporten
vermeld. Zo’n ontsnappingsgeval vond eind januari 1944 plaats. Vanuit een pand aan de
Heemraadssingel, dat in gebruik was bij de sd, ontvluchtte de voor de Duitse politie in
bewaring zijnde joodse arrestant, Paul Leendert van G., die daar onder toezicht van twee
Nederlandse hulpagenten werkzaamheden moest verrichten. Een onderzoek moest uit-
wijzen in hoeverre de bewakers schuldig waren aan de ontvluchting.132

De zogenaamde ‘Tuin van Bos’ in Overschie was de plek waar waarschijnlijk de meeste
joden gewerkt hebben. Deze tuin lag achter een villa aan de Torenlaan, waarvan de joodse
bewoners naar Amerika waren gevlucht. Bij de tuin lagen verder nog een tennisbaan,
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1944. Zwembad van het
ontspanningsoord aan de
Torenlaan in Overschie.

1944. Joodse gevangenen en bewakers in de ‘Tuin van Bos’. Staand v.l.n.r.:
Verkade, Corbet, Vonk en Kaptein. Zittend v.l.n.r.: V.d. Wolff, T. Nederlof,
Bezooijen, Peper en M. de Wolf.



zwembad en sportveld. De Rotterdamse Aussenstelle had het
complex in gebruik genomen als ontspanningsoord. Geregeld
kwamen de heren, vergezeld door een aantal dames, naar
Overschie om in de tuin hun vrije tijd door te brengen. Vooral
Wölk was een geregelde bezoeker. Hij had een voorliefde voor
konijnen en bijen, zodat er naast een kippenhok ook een
konijnenhok en een bijenkorf op het terrein aanwezig waren.
Joodse gevangenen waren belast met het onderhoud van de
tuin en de verzorging van de dieren. Iedere ochtend werden de
joden, onder begeleiding van de Rotterdamse politie, vanaf het
Haagseveer met de tram naar het eindpunt van lijn 1 aan de
Aelbrechtskade gebracht. Vandaaruit moesten ze naar de tuin
lopen. Bij aankomst kregen ze een donkere broek met een
lichte bies. Louis B., die wegens het niet dragen van de
jodenster door Groep 10 gearresteerd was, kreeg enige tijd de
verzorging van de konijnen toebedeeld. Met kerstmis moesten
de konijnen geslacht worden. Van Wölk hoefde Louis dit niet
te doen, want hij vond dit zielig, omdat Louis de konijnen het
hele jaar verzorgd had.133

M. de Wolf was enige maanden werkzaam in de tuin. Hij
werd samen met zijn broer tijdens een optreden van het orkest
Boyd-Bachman in de kleine zaal van Odeon opgepakt. Omdat
zijn ouders gemengd gehuwd waren en hij daardoor twee

joodse grootouders had, was De Wolf een zogenaamde ‘bastaardjood’. Onder bewaking van
Rotterdamse politieagenten moest De Wolf in de tuin vegen, sjouwen, schoffelen, maaien en
poetsen. Hoewel de politieagenten door de sd’er Bartels gecontroleerd werden, waren de
meesten goed voor de arrestanten en knepen een oogje dicht als er familieleden bij de
afscheiding van de tuin stonden. Vooral als agent T. Nederlof dienst had was er veel mogelijk.
Hij stelde de arrestanten diverse keren voor om weg te lopen, maar omdat Nederlof tien
kinderen had, vonden ze dit niet verantwoord. Na verloop van tijd mochten de arrestanten
zelfs in de weekenden naar huis. Een joodse man, B. Wolff, had de leiding over de arbeiders,
omdat hij tuinder van beroep was. Hij was door Wölk drie keer van de transportlijsten
afgevoerd en had daaraan zijn leven te danken. De eerste negen maanden ging hij met de
ongeveer vijftien medearbeiders iedere avond terug naar het Haagseveer. Daarna mocht hij,
onder voorwaarde dat hij niet zou vluchten, ’s avonds naar huis en kreeg daarvoor een reis-
vergunning van Rotterdam naar Gouda.134

Op 28 augustus 1944 was de groep, waarvan M. de Wolf deel uit maakte, getuige van een
liquidatie door het verzet. Terwijl zij onderweg waren naar de tuin werd voor hun ogen het
beruchte lid van Groep 10, Pikaar, van zijn fiets geschoten. Op advies van Nederlof zijn ze zo
hard ze konden naar de tuin gerend en hebben zich uit angst voor represaillemaatregelen de
hele dag niet meer laten zien.135
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9.4 agenten bieden helpende hand

Uit het voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat iedere Rotterdamse politieagent
de joden aan hun lot overliet. Dit is gelukkig niet zo, want een onbekend aantal politie-
ambtenaren hielp joden aan een onderduikadres of nam zelf joden in huis. Soms hielpen
agenten, al dan niet bewust, bij het ontsnappen van joden. Een joodse weduwe, die een
poging tot zelfmoord had ondernomen, moest wegens haar verwondingen opgenomen
worden in het Zuiderziekenhuis. Op last van de sd werd zij bewaakt door twee hulpagenten.
Op 25 februari 1944 zag ze kans om uit het ziekenhuis te ontsnappen. De beide bewakers
werden gearresteerd en in bewaring gesteld. Met een speurhond werd tevergeefs de
omgeving afgezocht. Op 11 juni 1944 werden de hulpagenten ontslagen, omdat zij door
onachtzaamheid een arrestant hadden laten ontvluchten. Bij een andere hulpverlening 
was inspectrice L.J.M. Kleijn van de Kinderpolitie betrokken. Volgens een missive van de
hoofdcommissaris werd zij op 29 januari 1943 ter beschikking gesteld van de Sipo wegens het
verbergen van twee joodse kinderen.136

Hulp aan onderduikers

Een zaak waar meer over bekend is heeft betrekking op agent C.M.H. Slobbe.137 Slobbe werd
op 31 maart 1943 gearresteerd en met ingang van diezelfde datum buiten dienst gesteld,
wegens het verbergen van joden in zijn woning.138

Uit een rapport, dat door J. Bruinsma en F. Krist,139 respectievelijk hoofdagent en agent
rechercheur van de Haarlemse politie werd opgemaakt, bleek dat zij in verband met ver-
klaringen van enige door hen in Haarlem gearresteerde ariërs, in Rotterdam Salomon van A.
en diens echtgenote Reintje de V. hadden gearresteerd. Dit echtpaar bevond zich in een
woning aan de Bree 93 A in Rotterdam. Van A. verklaarde dat hij begin november 1942 in de
‘Maria stichting’ in Haarlem lag. Hij wist dat hij als jood Haarlem moest verlaten. Het was
zijn bedoeling een reisvergunning naar Amsterdam aan te vragen, met als doel een opname
in een oudeliedengesticht. Omstreeks half november 1942 kreeg hij in het ziekenhuis bezoek
van iemand uit Rotterdam, die vertelde dat hij Slobbe heette en agent van politie in Rotter-
dam was. Deze persoon zei tegen Van A., dat hij met zijn vrouw maar bij hem in Rotterdam
moest komen, omdat zij daar veilig waren. Van A. weigerde eerst, maar Slobbe bleef aan-
dringen, waarna Van A. toegaf. Slobbe gaf hem zijn adres. Dit was Mijnsherenlaan 186 a. 
Na ontslag uit het ziekenhuis was Van A. met zijn vrouw naar Rotterdam gereisd en had zich
bij Slobbe gemeld. Bij hem was het echtpaar ruim acht weken in huis geweest. Volgens Van
A. had hij voor zijn vrouw en zichzelf ƒ 240,- per vier weken betaalde. In het geheel had hij
voor zijn verblijf bij Slobbe ƒ 500, - betaald. Toen de acht weken om waren, zei Slobbe tegen
hem dat hij zijn woning moest verlaten, omdat hij teveel at. Slobbe had het echtpaar ver-
volgens naar de Bree gebracht, waar een gescheiden vrouw woonde.140

Slobbe verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij op zondag 8 november 1942, naar aan-
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leiding van een door hem ontvangen brief uit Haarlem, voor het eerst met het echtpaar 
Van A. in contact gekomen was. Via de brief, die vermoedelijk verzonden was door mevrouw
Metz-Meinema, werd Slobbe verzocht om naar de Maria-stichting in Haarlem te gaan en
zich daar in verbinding te stellen met het echtpaar Van A., teneinde met deze te spreken over
een eventuele onderduik in zijn woning. Slobbe had aan het verzoek voldaan en had in
Haarlem met het echtpaar gesproken. Van A. zelf voelde er niet veel voor om naar Rotter-
dam te gaan, hij vond dit te ver en was liever in het joodse tehuis voor ouden van dagen in
Amsterdam. Zijn vrouw voelde daar echter niet veel voor, omdat zij liever bij particulieren
ondergebracht wilde worden. Na enige tijd werd besloten dat zij toch bij Slobbe in Rotter-
dam onderdak zouden vinden. Het echtpaar, waarvan Slobbe wist dat zij joods waren, was
tot ongeveer 15 januari 1943 in zijn woning verborgen geweest. Volgens afspraak zou het
echtpaar hiervoor ƒ 240,- per maand betalen. Hoeveel Slobbe in totaal had ontvangen wist
hij niet precies. Kort nadat het echtpaar bij hem in huis was, kregen hij en zijn vrouw de
indruk dat beiden de baas wilden spelen. Omdat Slobbe dat niet wilde, had hij geprobeerd
om ze zo spoedig mogelijk weer kwijt te raken. Ongeveer half januari 1943 wist hij een ander
adres voor hen. Hij verklaarde dat hij de joden niet uit sympathie of medelijden in zijn
woning had opgenomen en gaf eerlijk toe dat hij het had gedaan om zijn financiële toestand,
die niet rooskleurig was, enigszins te kunnen verbeteren. Toen de joden enige tijd bij hem in
huis waren had hij verschillende malen het voornemen gehad om zijn superieuren van zijn

gemaakte fout in kennis te stellen. Hij durfde dit echter
niet, omdat hij voor de gevolgen vreesde. 
Mede om deze redenen had hij geprobeerd de joden zo
spoedig mogelijk te laten verdwijnen, in de hoop dat
het dan verder voor hem geen gevolgen zou hebben.
Slobbe verklaarde tegenover de rechercheurs er grote
spijt van te hebben dat hij zich met de joden had
ingelaten en zijn superieuren niet tijdig had ingelicht.
Hij had een bezwaarlijk gezin en had bijna 23 jaar als
politieman zijn dienst goed vervuld. Omdat hij 53 jaar
was verzocht hij om clementie. Wanneer er namelijk
niets gebeurd was, was hij op 10 juni 1944 met pensioen
gegaan.141 Waarschijnlijk had Slobbe deze verklaring
onder druk afgelegd of getracht zich uit de hachelijke
positie te redden, want de aanhouding op 31 maart 1943

was niet de eerste keer dat hij gearresteerd was voor het
verbergen van joden. 

Op 6 februari 1943 deden twee leden van Groep 10

een inval in zijn woning, waarbij een joods echtpaar
werd aangetroffen. Na de bevrijding verklaarde Slobbe
dat hij zich op zaterdag 6 februari 1943, omstreeks 12.45

uur, in zijn woning aan de Mijnsherenlaan bevond. 
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Op een stenen plateau in de tuin van
de Rechtvaardigen onder de Volkeren
van Yas Vashem in Jeruzalem zijn
de namen aangebracht van de
Nederlanders aan wie de onder-
scheiding is uitgereikt, waaronder
die van Slobbe, zijn vrouw en dochter.



Op die tijd werd er gebeld, waarna zijn vrouw open deed. Twee voor haar onbekende en in
burger geklede personen kwamen daarop de gang in. Een van hen vroeg of zij joden in huis had. 
De vrouw van Slobbe, die niet wist met welke personen zij te maken had, vroeg hen wie zij
waren. Meteen liepen zij de trap op, waarbij een van hen haar antwoordde van de politie te
zijn. Ondertussen waren deze politiemannen boven bij de deur van de voorkamer gekomen,
waarin Slobbe met zijn zoontje en de joodse man, Martin M., aanwezig was. De eerste
politieman, die de kamer binnenkwam, was een voor Slobbe niet van naam bekende recher-
cheur. Naderhand vernam hij dat deze H.J. Buunk genaamd was. De tweede, die Buunk tot
in de kamer volgde, was de voor Slobbe bekende rechercheur A. van Leest. Buunk wendde
zich tot M. en vroeg deze of hij ‘van Dijk’ was (een naam, welke M. als schuilnaam had
gekozen). M., die zichtbaar geschrokken was, bevestigde dit aarzelend, waarop Buunk hem
met de vlakke rechterhand een harde luid klinkende klap op de linkerwang gaf, hierbij
zeggende: ‘dat lieg je, geef me je persoonsbewijs maar.’ Direct daarna werd Slobbe door Van
Leest (die zich inmiddels in de gang had teruggetrokken, blijkbaar om geen getuige te willen
zijn van de gedragingen van zijn collega) bij zich geroepen. Van Leest deed erg begaan en
vroeg hem hoe het mogelijk was, dat hij joden in huis had. Nadat Slobbe hem dit duidelijk

had gemaakt, beloofde Van
Leest te zullen zorgen, dat
Slobbe van deze zaak niet de
minste moeite zou onder-
vinden. Nadat Buunk M. onder-
vraagd had, ging hij op zoek
naar de echtgenote van M., die
eveneens in de woning was. 
Hij trof deze vrouw aan in een
grote hangkast op de slaapetage.
Slobbe verklaarde dat Buunk op
het smekend verzoek van M.
hem en zijn vrouw nog een kans
op levensbehoud te willen
geven, antwoordde: ‘er is nog
nooit een jood doodgeschoten.’
Het echtpaar M. en Slobbe wer-
den daarop door Buunk en Van
Leest overgebracht naar het
hoofdbureau. Door toedoen van
Van Leest werd Slobbe na ver-
hoor onmiddellijk vrijgelaten.
M. en zijn vrouw bleven achter.
Slobbe had nimmer meer iets
van hen vernomen.142
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Monument geplaatst bij de ingang van de joodse begraafplaats 
aan het Toepad.
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De beide joodse onderduikers tussen
personeelsleden van het bureau Nassau-
kade zittend achter een houten bord
waarop geschreven stond: ‘Hier waren
tijdens de Duitse bezetting Joden
verborgen. Politie bureau Nassaukade
Rotterdam’.

In de Vallei van de vernietigde
gemeenschappen, gelegen op het terrein
van Yad Vashem in Jeruzalem, zijn ook
Rotterdam en Hillegersberg opgenomen.



Waarschijnlijk heeft Slobbe het echtpaar M. in huis genomen, nadat hij het echtpaar A.
elders had ondergebracht. In januari 2002 wordt een klein gedeelte van deze onzekerheid
weggenomen. In een radioprogramma werd namelijk een oproep uitgezonden van R.
Salomons, waaruit bleek dat zij tijdens de bezetting ondergedoken had gezeten bij een
Rotterdamse politieman en nu op zoek was naar de dochter van deze politieman. Ze wist zich
verder nog te herinneren dat ze tijdens een inval van de politie samen met deze dochter had
kunnen vluchten. Uit de gegevens, die naar aanleiding van de oproep verstrekt werden,
bleek het te gaan om M. Slobbe. Nadat het contact tussen Roti en de dochter van Slobbe weer
tot stand gekomen was, werd duidelijk dat Slobbe na zijn arrestatie gevangen had gezeten in
de kampen Vught en Amersfoort. Op 6 oktober 1944 werd hij uit het laatste kamp ontslagen,
omdat hij als hartpatiënt voor werk in Duitsland was afgekeurd.143 Mede door bovenstaande
informatie kon op 26 augustus 2003 aan het echtpaar Slobbe (postuum) en aan dochter
Cornelia de Yad Vashem onderscheiding worden uitgereikt.

Na de bevrijding bleek dat wel meer Rotterdamse politieagenten zich hadden bezig-
gehouden met het helpen van de joden. Wachtmeester M. Gerners was zelfs nog op 2 mei
1945 door de Sipo gearresteerd, omdat hij een jood had helpen onderduiken, waarbij hij zich
wederrechtelijk zou hebben bevoordeeld.144

Op 11 mei 1945 brachten M. van Oss en A. Deutsch via de hoofdcommissaris hun dank en
hulde over aan het personeel van het politiebureau Nassaukade. Als joden zaten zij het jaar
daarvoor op het Haagseveer, maar waren wegens ziekte overgebracht naar het Zuider-
ziekenhuis. Vandaaruit werden zij begin november 1944 door de ‘ondergrondse’ bevrijd,
waarna zij boven het politiebureau Nassaukade een schuilplaats kregen aangeboden. Slechts
enkele politieambtenaren waren op de hoogte en hadden dit geheim zorgvuldig bewaard.
Vooral de drie politieagenten, brigadier V.d. Baan, brigadier W. Zwiers en majoor M. Roest
waren zeer hulpvaardig en menslievend geweest. Omdat de joden niet naar buiten konden,
brachten de drie eten en deden ook boodschappen voor hen. Ze schreven:

Wij zijn niet in staat om een stoffelijke blijk van onze dank te geven. Wij brengen
deze feiten onder uw aandacht om hen te huldigen. Innige dank en onze hulden aan
de Rotterdamse politie.145

In welke mate de Rotterdamse joden tijdens de bezetting geholpen waren, kon na de bevrijding
worden vastgesteld, nadat de (trieste) balans was opgemaakt. Na Amsterdam en Den Haag
woonden in Rotterdam de meeste joden. Volgens het Bevolkingsregister verbleven er in 1941

11.006 joden. Van hen waren 8368 voljoden, 1871 halfjoden en 767 kwartjoden. Van de 8368

voljoden keerden na de bevrijding ongeveer één kwart (23,6%) terug uit de kampen of
kwamen uit hun schuilplaats tevoorschijn.146
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Tabel 9.2: Percentage teruggekeerde joden van de steden met de meeste joodse inwoners.147

Het landelijk gemiddelde lag tussen de 27,1 en 29,6 procent.148 Het aantal Rotterdamse
joden dat de bezetting heeft overleefd, is in vergelijking met de meeste andere grote steden
en het landelijk gemiddelde aanzienlijk lager. Na de bevrijding werden alle hoofdpersonen,
die wat met de jodenvervolging in Rotterdam te maken hadden gehad, gehoord. Volgens
Siemon had de Rotterdamse politie en dan vooral Groep 10 een prominente rol gespeeld bij
het oppakken en wegvoeren van de (‘straffällige’) joden.149

Tabel 9.3:  Enkele cijfers met betrekking tot het ophalen en wegvoeren van de Rotterdamse joden.

De vraag in hoeverre de Rotterdamse politie verantwoordelijk is voor het lage gemiddelde
teruggekeerde joden, zal nooit volledig beantwoord kunnen worden, omdat de meeste cijfers
uit tabel 9.3 niet volledig betrouwbaar zijn. Met enige zekerheid kan wel worden vastgesteld
dat door het reguliere politiekorps van Rotterdam tenminste tweeduizend joden zijn
opgehaald.
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9.5 andere groeperingen eveneens slachtoffer van de bezetting

Met het oppakken, deporteren en vermoorden van joden was volgens de Duitsers het
grootste gedeelte van het Germaanse ras gezuiverd. De Duitsers hadden echter nog meer
bevolkingsgroepen en andersdenkenden als vijanden aangewezen. Geloof, afkomst of
geaardheid kon een reden zijn voor arrestatie en opsluiting in een concentratiekamp of erger.
Een groep die vanwege hun geloof vervolgd werd, waren de Jehovah’s Getuigen.

Jehovah’s Getuigen

Door de zogenaamde Reichtagsbrandverordnung werd in Duitsland in 1933 een groot aantal
grondrechten buiten spel gezet. Hierdoor werden ook alle religieuze activiteiten van de
Jehovah’s Getuigen verboden. In hetzelfde jaar werd begonnen met het inbeslagnemen van
eigendommen, het verbranden van Wachttorenliteratuur en het opsluiten van Getuigen in
concentratiekampen. In de jaren die daarop volgden nam de terreur tegen deze groep toe.
Speciale rechtbanken veroordeelden talloze Getuigen tot hoge geldboetes en gevangenis-
straffen. Dit weerhield hen er niet van om ondergronds hun activiteiten voort te zetten, zoals
het verspreiden van literatuur. De politie kreeg opdracht post van de Getuigen te controleren. 
In 1937 kregen Justitie en politie opdracht ‘mit den schärfsten Mitteln’ tegen de Jehovah’s
Getuigen op te treden en tevens werd de strafmaat verhoogd. Gearresteerde Getuigen werden
hierdoor vaak zonder proces in een concentratiekamp opgesloten, zodat het jaar daarop
ongeveer vijf tot tien procent van de gevangenen in de kampen uit Getuigen bestond. Zij
werden daar slecht behandeld. In Sachsenhausen waren in de winter van 1939 van de vier-
honderd Getuigen honderd gestorven aan mishandeling, honger en zwakte.152

Door de toenemende druk zochten steeds meer Getuigen geborgenheid in het nog
neutrale Nederland. Doch ook hier waren ze niet veilig, want de Duitse politie ondernam
diverse pogingen om de vluchtelingen alsnog in handen te krijgen.

Kort na de een na laatste eeuwwisseling had een inwoner van Haarlem kennis genomen
van een aantal uitgaven van de Watch Tower Society. Hij was hiervan zodanig onder de indruk
dat hij anderen er deelgenoot van wilde maken. Hij vond spoedig gehoor bij een jonge man
uit Amsterdam en een bejaarde vrouw uit Rotterdam. Het is daarom niet verwonderlijk dat
in beide steden tijdens de Eerste Wereldoorlog groepjes bijbelonderzoekers gevormd werden.
De groepjes groeiden uit tot een bescheiden landelijke organisatie. Direct na de Duitse inval,
op 29 mei 1940, maakte Seyss-Inquart via een verordening bekend dat de organisatie van
Jehovah’s Getuigen ook in ons land verboden was. Maatregelen om het verbod kracht bij te
zetten bleven voorlopig achterwege. De Getuigen bleven doorgaan met hun activiteiten,
maar werden via het juni nummer van de Wachttoren op de hoogte gebracht van de
vervolging in Duitsland en wat voor verschrikkingen men daarbij had moeten ondergaan.
De organisatie werd hierna op een aantal punten gewijzigd. Grote bijeenkomsten werden
vanwege het gevaar niet meer gehouden. Voortaan werden groepjes samengesteld van niet
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meer dan tien personen, die in particuliere woningen bijeen kwamen. Om ontdekking te
voorkomen werd regelmatig van adres gewisseld. Zelfs als geloofsgenoten elkaar op straat
tegenkwamen passeerden ze elkaar zonder herkenning, omdat ze bang waren dat ze gevolgd
zouden worden. Het negeren van het door Seyss-Inquart afgekondigde verbod was voor de
bezetter aanleiding om in september 1940 een groot aantal Getuigen te arresteren. Deze
eerste arrestatiegolf was waarschijnlijk bedoeld om zoveel mogelijk informatie te vergaren
over de Nederlandse organisatie, want de meeste arrestanten waren voor het eind van het
jaar weer vrijgelaten.153 De rust was van korte duur, zeker voor wat betreft de Rotterdamse
Getuigen, want volgens de geheime stukken van de politie werd een aantal van hen op 
10 februari 1941 en de daarop volgende dagen bij proces-verbaal gehoord en alle in hun bezit
aangetroffen tijdschriften en werden boeken inbeslaggenomen.154

Een maand later verscheen een bericht in de dagbladen, waarin vermeld werd dat de
‘Vereeniging van Bibelforschers’ was opgeheven. Volgens het artikel voerde de vereniging in
woord en geschrift onder de dekmantel van zogenaamd wetenschappelijk bijbelonderzoek
een onmiskenbare hetze tegen alle staats- en kerkelijke instellingen. Dit, omdat deze
vereniging beide instanties als organen van de satan beschouwde, waarmee het de grond-
slagen van het gemeenschapsleven van het volk en tegelijk ook de autoriteit van de staat in
anarchistische zin ondergroef. Het voortbestaan van de vereniging zou de openbare veilig-
heid en orde ernstig in gevaar hebben gebracht. Na publicatie van dit bericht werd de jacht
op Getuigen geïntensiveerd. Desondanks bleef het aantal Getuigen tijdens de bezetting in
Nederland groeien. Terwijl in 1941 501 leden geteld werden, was dit aantal in 1944 tot 1801

gestegen. 155

Het verbod en de aanhoudingen, hadden volgens een bericht in de ‘Meldungen aus den
Niederlanden’ van begin april 1941, niet het gewenste resultaat. In het hele land werden de
propaganda-activiteiten verhoogd, door het aanplakken van affiches en het massaal ver-
spreiden van strooibiljetten. Dit had weer tot gevolg dat er meer arrestaties verricht werden.
Hoewel de onderzoeken betreffende Jehovah’s Getuigen uitsluitend in handen waren van 
de Sipo, werd de Nederlandse politie actief ingezet bij de opsporing en aanhouding van
Getuigen. In april 1941 werd eveneens een ‘rondschrijven aan de Nederlandse politie’ naar
een groot aantal bureaus gezonden. In dit pamflet werd opgeroepen vooral niet mee te doen
aan de vervolging van Getuigen.

Mijne Heeren,
Het is onze plicht U beleefd op de volgende feiten attent te maken. De vervolgings-
waanzin en de vervolgingswoede, veroorzaakt door de r.k. Hiërarchie en haar
dictators en gericht tegen Gods volk ‘Jehova’s Getuigen’, hebben nu ook in dit land
een aanvang genomen. Met deze feiten wordt ook de politie van Nederland voor een
ernstige keuze geplaatst en wel de zijde van den vervolger of te wel die van de ver-
volgden te kiezen, waarmede iedereen zijn lot beslist; hetzij de vloek Gods en de
eeuwige vernietiging of de zegeningen Gods met daaraan verbonden, het eeuwige leven.
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In de rapporten zijn geen gegevens aanwezig over het ontvangen van zo’n pamflet door de
Rotterdamse politie en of er eventueel gevolg aan gegeven is. De enige die ontslagen werd
wegens het verrichten van werkzaamheden voor de opgeheven Internationale vereniging
van Bijbelonderzoeken, was agent D.A. Witkamp. Hij was vanaf september 1932 in dienst 
bij het Rotterdamse korps.156 Witkamp werd op 14 juli 1941 gearresteerd en direct geschorst.
Na eerst vastgezeten te hebben in de politiegevangenis aan het Haagseveer werd hij op 17

september overgebracht naar Scheveningen. Ruim een maand later volgde transport naar
Sachsenhausen. Daar is hij tot 1 mei 1942 gevangengehouden.157

In 1941 en daarop volgende jaren werden in Rotterdam en omstreken geregeld Getuigen
aangehouden en vastgezet in de cellen van het Gevangeniswezen. Vandaaruit werden ze
vrijgelaten of verder getransporteerd naar kampen in Nederland of Duitsland. In de kampen
kregen de Getuigen als onderscheidingsteken een paarse driehoek op hun kleding. Over het
algemeen moest de Rotterdamse politie de transporten organiseren. Half november 1941

kreeg de politie van de commandant van het Duitse Reservepolizei Bataljon 112, Einsatz-
kommando Rotterdam, opdracht om een Getuige over te brengen naar kamp Amersfoort. 
De overdracht van de gevangene vond officieel plaats bij het Gevangeniswezen. Hierbij was
een Duitse politieman aanwezig. Vaak stond op het opnameverzoek voor het Gevangenis-
wezen vermeld dat de arrestant voorlopig een schrijfverbod had en niet met andere Getuigen
in dezelfde cel opgesloten mocht worden.158 Eind 1941 waren in Nederland 241 Getuigen
gearresteerd.159

Zoals eerder vermeld onderzocht personeel van de Aussenstelle binnengekomen zaken en
nam de verhoren af. Het hoofd van het Rotterdamse Judenreferat, Siemon, was tevens belast
met de behandeling van kerkelijke aangelegenheden. Tot augustus 1942 werd hij bij deze
werkzaamheden geassisteerd door Grünberg, waarna Scholl werd aangesteld als Sach-
bearbeiter. Na de bevrijding verklaarde Siemon dat hij reeds met de organisatie ‘Jehovah’s
Getuigen’ bekend was toen hij naar Nederland kwam. Niemand behoefde hem daarover
inlichtingen te verschaffen. Het was bekend, dat deze organisatie strijd voerde tegen iedere
staatsvorm. Het was ook bekend dat de leiders Duitse immigranten waren. De organisatie
voerde actie tegen de Duitse bezetting van Nederland en daarom was het voor de Duitsers
zaak ten sterkste tegen haar stelling te nemen en zo mogelijk geheel uit te roeien. Volgens
Siemon was in het jaar 1942 de duitser Winkler die, nadat hij uit Duitland gevlucht was en
leider van de organisatie in Nederland was geworden, door de Sipo in Amsterdam gearres-
teerd. Hierdoor kwamen de Duitsers in het bezit van alle boeken en lijsten waarin de namen
van de leden en leiders vermeld waren. De Aussenstelle Rotterdam ontving van de BdS in Den
Haag een lijst met alle namen van Getuigen, die woonden of verblijf hielden in het district,
dat onder de Rotterdamse Aussenstelle viel. Hoewel aanvankelijk al enkele gevallen behandeld
waren, werd voor het eerst in 1942 krachtig ingegrepen toen de Jehovah’s Getuigen dikwijls
in de vroege ochtend oproerige geschriften rondstrooiden. Bovendien publiceerden zij
politieke hetzen. Het voornaamste doel van de Aussenstelle was de leiders van deze hetze te
arresteren, omdat zij ervan overtuigd waren dat de leden eenvoudige gelovigen waren. Het
was bekend dat de leiders zich schuilhielden onder de gewone leden. Door de Rotterdamse
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politie was reeds vastgesteld dat de verboden pam-
fletten op de straat geworpen werden door wiel-
rijders, die zich allen in de richting van Rotterdam-
Zuid verwijderden. Van de Sipo in Den Haag had
de Aussenstelle inmiddels bericht ontvangen, dat
zich in Rotterdam de leiders van Utrecht en Den
Haag moesten bevinden. Daarom werd door de
Sipo van Rotterdam, voornamelijk in Rotterdam-
Zuid, naar deze leiders gezocht. Wanneer men
tijdens de huiszoekingen, die hieraan verbonden
waren, verboden lectuur of schrifturen aantrof,
dan werden de bewoners of eigenaars daarvan
aangehouden en naar de Aussenstelle aan de Heem-
raadssingel overgebracht. Op deze wijze konden
de drie organisatoren, allen Duitsers, gevangen-
genomen worden. Bij deze organisatoren werd 
veel materiaal gevonden, onder andere uitvoerige
lijsten, die in codeschrift gesteld waren. Siemon
verklaarde dat deze code door hem in één nacht
ontcijferd was. De letters van het alfabet hadden
een nummer, terwijl nummer één aanving bij de
letter v. Dit veranderde op geregelde tijden. 
De drie organisatoren hebben allen, zonder
uitzondering, alles verteld wat de bezetter wilde
weten. Het was Siemon bekend dat in 1942 door
Grünberg W.H. Kuik gearresteerd was. Grünberg
was met de organisatie Jehovah’s Getuige en haar
werking niet zo goed op de hoogte als Siemon.

Siemon kon zich niet indenken, dat Grünberg Kuik gedwongen zou hebben hem met zijn
werkzaamheden te helpen, want daarvoor was de verhouding tussen beiden te goed. Door
Grünberg en Kuik waren Getuigen gearresteerd, waarna de gewone gevallen door Grünberg
werden behandeld. Bleek echter, dat de gearresteerde een functie bij de organisatie bekleedde,
dan behandelde Siemon de zaak. De meeste aangehouden Getuigen werden echter weer op
vrije voeten gesteld, nadat zij een verklaring hadden ondertekend, waarin zij verklaarden dat ze
niet verder aan een actie zouden deelnemen. De Duitsers wisten echter wel, dat velen zich niet
aan die belofte hielden, maar daartegen namen zij geen maatregelen.160

Scholl bevestigde het verhaal over de gevonden lijst bij een huiszoeking in Rotterdam-
Zuid. Hij stuurde de door Siemon genoemde Kuik, vergezeld van anderen naar deze adressen
toe, met de opdracht bij die mensen een onderzoek in hun woning in te stellen. Mocht daar
dan lectuur of ander propagandamateriaal aangetroffen worden, dan moest de eigenaar
daarvan worden aangehouden en overgebracht naar de Aussenstelle. Kuik verleende ook als
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tolk zijn medewerking bij het verhoor van de Jehovah’s Getuigen, omdat hij de Duitse taal
machtig was. Wanneer Scholl geen hulp van Kuik had gehad, zou het niet mogelijk zijn
geweest zoveel Jehovah’s Getuigen te arresteren.161

Kuik was een in Rotterdam geboren en woonachtige autoschilder. Hij was in 1939 toe-
getreden tot de Jehovah’s Getuigen. Toen hij in juli 1942 na een huisbezoek in Hillegersberg
een collega Getuige naar huis bracht, bleek dat ze in de woning werden opgewacht door de
Sipo. Kuik probeerde nog te vluchten, maar werd ook aangehouden. Op de Heemraadssingel
werd hij door Grünberg verhoord en die vermoedde dat Kuik een van de leiders was. Kuik
ontkende dit, waarna Grünberg aan hem vroeg of hij wilde meewerken met het zoeken naar
leden van de organisatie. Kuik verklaarde na de bevrijding dat Grünberg had gedreigd, dat als
hij het niet deed zijn vrouw en zwager opgepakt zouden worden. Door deze druk had Kuik
zijn medewerking toegezegd, waarna hij direct werd vrijgelaten. Meteen de volgende dag
werd hij weer bij Grünberg ontboden en moest hij hem haarfijn uitleggen hoe de organisatie
van Jehovh’s Getuigen in elkaar zat. Hierna begon een ietwat vreemde loopbaan. Kuik was al
jaren werkloos en daardoor aangewezen op de steun. Door bemiddeling van Grünberg werd
hij tewerkgesteld bij de Marine Standard Verwaltung, waar hij belast werd met de behandeling
van het wasgoed. Wanneer Grünberg het noodzakelijk vond ontbood hij Kuik en gaf hem
opdracht om met anderen mee te gaan. In juni 1943 kwam Kuik erachter dat hij verkeerd
handelde en besloot naar Duitsland te vertrekken om zover mogelijk van de Sipo vandaan te
zijn. Na enige tijd als schilder gewerkt te hebben, kwam de Duitse politie hem op het spoor
en omdat hij in Nederland al voor hen gewerkt had, moest hij zich melden bij een machine-
fabriek om daar als spion onder het personeel te gaan werken. Deze baan zag Kuik totaal niet
zitten en hij vertrok daarom weer naar Rotterdam. Omdat daar de armoede zich weer liet
gelden meldde hij zich aan bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, maar zij konden niets voor
hem doen. Hij was daarom genoodzaakt contact op te nemen met Siemon. Door diens
bemiddeling kon Kuik als hulpagent in dienst treden bij de
politieke dienst van Schiedam. Hier nam hij ook weer deel aan
het opsporen van Jehovah’s Getuigen. Kuik verklaarde toen
zelf geen Getuige meer te zijn, omdat hij die organisatie
beschouwde als de ondergang van de wereld. Eind maart 1944

kreeg hij van de bezetter opdracht om zich samen met een
collega in Rotterdam-Zuid uit te geven voor Getuigen. Bij het
opgegeven adres deden ze zich voor als broeders uit Delft. Ze
speelden hun rol zo goed dat men hen volkomen vertrouwde.
Hierdoor konden een aantal arrestaties verricht worden. 
Op 10 mei 1944 werd Kuik bij de politie Schiedam ontslagen,
omdat hij steeds voor de Sipo werkzaam was. Siemon zorgde
ervoor dat hij in Rotterdam direct bij het Fahndungskommando
aan de slag kon. Daar ging hij verder met het helpen van de
Sipo. Tegen gearresteerde leden had Kuik wel eens gezegd: 
‘Ik zal Rotterdam en Schiedam zo uitkammen, dat er geen
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geb. 9 augustus 1914 in Rotterdam.



getuige van Jehova meer overblijven.’ Kuik werd na de bevrijding veroordeeld tot een
gevangenisstraf van vijftien jaren.162

Tijdens de bezetting werden 477 Nederlandse Getuigen gearresteerd. Van deze groep
werden er 310 gedeporteerd naar diverse concentratiekampen. Uit de verklaringen van
Getuigen blijkt dat een aantal van hen na hun arrestatie mishandeld werd. Van degenen die
naar de concentratiekampen waren overgebracht zijn er 117 aan de ontberingen overleden.163

Wanneer de gevangengenomen Getuigen een formulier ondertekenden dat ze de organisatie
volledig de rug toekeerden en zich ook innerlijk van de leer van deze organisatie losmaakten,
werden ze vrijgelaten. De meesten gingen niet op dit aanbod in. Witkamp ondertekende het
formulier wel. Waarschijnlijk was hij van mening geweest dit zonder gewetensbezwaar te
kunnen doen, omdat de Getuigen in de brief nog steeds bibelforschers genoemd werden,
terwijl ze de naam Jehovah’s Getuigen hadden aangenomen.164

Zoals uit het voorgaande blijkt was de politie in meer of mindere mate betrokken bij het
oppakken Jehovah’s Getuigen. Hoewel de bezetter ook de Roma en Sinti tot hun ‘vijanden’
rekende die daarom eveneens vervolgd moesten worden, werd in ieder geval de Rotter-
damse politie hiervan grotendeels gevrijwaard.

Roma en Sinti

Nadat begin september 1940 alle vreemdelingen, statenlozen, Duitse emigranten, Polen en
Tsjechen het kustgebied hadden moeten verlaten, volgde enkele dagen later een aanvulling
op deze verordening. Hierin was bepaald dat de maatregel ook van toepassing was op Roma en
Sinti. Zij moesten daarom binnen enkele dagen het aangegeven gebied verlaten. Rotterdam
behoorde tot dit zogenaamde veiligheidsgebied.165

Begin februari 1942 ontvingen alle hoofden van de plaatselijke politiekorpsen het verzoek
van de Rijksidentificatiedienst om de in hun bewakingsgebied verblijvende woonwagen- en
woonschepenbewoners te controleren en eventuele wijzigingen maandelijks aan deze dienst
door te geven. De Rijksidentificatiedienst was een onderdeel van de Rijksrecherchecentrale
in Den Haag. Spoedig bleek dat het moeilijk was om aan het verzoek te voldoen, omdat de
doelgroep regelmatig van stand- en ligplaatsen wisselde.166 Daarom werd eind juni 1942

bepaald dat alleen de veranderingen aan de Rijksidentificatiedienst gemeld moesten worden.
In de circulaire die hierover verscheen, was tevens vermeld dat voor 2 juli wederom een
controle moest plaatsvinden. De Rotterdamse politie voldeed aan het bevel en constateerde
dat bedoelde personen alleen op het Neneytoterrein en aan de Terbregseweg verbleven.
Daarbij werd nog vermeld dat allen arisch waren. In februari 1942 verscheen nogmaals een
verzoek, maar nu betreffende woonwagen- en woonschipbewoners, die statenloos waren of
een andere nationaliteit bezaten.167

Begin november 1942 stuurde de pg op last van de BdO een ‘geheime’ brief naar alle
politieautoriteiten in zijn ambtsgebied betreffende het woonwagenprobleem. Men was er
namelijk van overtuigd dat zich onder de bewoners van de woonwagens veel personen
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bevonden, die niet tot de eigenlijke woonwagenbevolking behoorden, doch er om uiteen-
lopende redenen belang bij hadden zich verborgen te houden. Ter vaststelling van de
identiteit werd het wenselijk geacht om onder de bewoners van woonwagens en woon-
schepen nu en dan een algemene verscherpte controle op persoonsbewijzen door te voeren,
zodat, mede aan de hand van de vergunning tot bewonen, die in elke woonwagen en in elk
woonschip diende te zijn opgehangen, kon blijken, welke personen zich onder hen illegaal
ophielden. Hierbij moest door de controlerende politieambtenaar niet alleen gelet worden
op de aanwezigheid van persoonsbewijzen, doch tevens op mogelijke valse exemplaren.
Teneinde een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, moest de controle in het hele land op
dezelfde dag en tijdstip plaatsvinden. In verband hiermee kregen de politieautoriteiten het
verzoek deze verscherpte controle voor de eerste maal op zondag 15 november 1942 om 08.00

uur te laten plaatsvinden. In gemeenten, waar niet voldoende personeel van de plaatselijke
politie ter beschikking was om de controle op verschillende plaatsen tegelijk door te voeren,
kon de medewerking van de Marechaussee ingeroepen worden. Deze controle werd in
Rotterdam gehouden door personeel van de afdeling Verkeer. Alleen in het woonwagen-
kamp aan de Terbregseweg werd in een wagen een persoon aangetroffen, die gesignaleerd
stond voor een openstaande boete. Verder waren er geen bijzonderheden.168

Eind mei 1943 werd wel duidelijk waar al deze controles voor nodig waren, want via een
circulaire maakte Boelstra bekend dat bij het DGvP maatregelen in voorbereiding waren om
de woonwagenbevolking, met wagens en trekdieren, verblijvende in de provincies Zuid-
Holland en Zeeland, uit deze provincies te verwijderen en in enkele buiten de ontruimings-
gebieden liggende centra samen te brengen. Door deze maatregelen wilde de directeur-
generaal bereiken dat, overeenkomstig de wens van Rauter aan het nomadisch leven van dit
volksdeel een einde werd gemaakt. Woonwagens, die dienden als huisvesting van directies en
werklieden van onder andere bouwondernemingen, vielen niet onder deze maatregelen.169

Vanwege annexatie was de randgemeente Overschie bij Rotterdam ingedeeld. Hier was aan
de Achterdijk een woonwagenkamp gevestigd, waar volgens het bevolkingsregister in ieder
geval twee families, met elk vijf personen, woonden. Zij stonden ingeschreven als vreem-
deling, afkomstig uit Guatemala en hebben vermoedelijk volgens bovengenoemde maat-
regelen Zuid-Holland verplicht moeten verlaten. Het verhaal gaat dat ze in een woonwagen-
kamp in Den Bosch terecht zijn gekomen. Door alle maatregelen waren de Roma en Sinti nu
dus geregistreerd en geïsoleerd, zoals dat bij de joden ook gebeurd was. De laatste maatregel,
deportatie van de Roma en Sinti, zou spoedig volgen.

Op 16 mei 1944 kreeg de Nederlandse politie opdracht om alle in Nederland verblijvende
Roma en Sinti op te pakken en over te brengen naar kamp Westerbork. De Rotterdamse
politie heeft hier waarschijnlijk niet aan meegedaan, omdat alle Roma en Sinti reeds elders
in verzamel-kampen waren ondergebracht. Of de beide families uit Overschie, die op het
moment van de razzia in Den Bosch verbleven, werden opgepakt is niet bekend. In ieder
geval werden twee kinderen uit een van de gezinnen als ‘zigeunerachtige personen’ opgepakt
en naar Westerbork getransporteerd. In totaal werden in Nederland 578 mannen, vrouwen
en kinderen opgepakt. Na onderzoek bleek dat er slechts 299 echte Roma en Sinti bij waren.
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De rest bestond uit Nederlandse woonwagenbewoners. Enkele gemeenten hadden van de
gelegenheid gebruik gemaakt om op deze manier van hen af te komen. Na een verblijf van
vijf dagen in het kamp werd deze groep vrijgelaten. Omdat de Overschiese families over een
Guatemalteeks paspoort beschikten werden de beide kinderen eveneens vrijgelaten. 
De overgebleven 245 Roma en Sinti werden op transport gesteld naar Auschwitz en zijn na
aankomst nagenoeg allemaal direct vergast.170

Door het actief vervolgen van de tegenstanders nam het aantal (politieke) gevangenen
fors toe. Voor het onderbrengen van deze gevangenen had de bezetter gedeelten van Straf-
gevangenissen en Huizen van Bewaring in gebruik genomen als Polizeigefängnis. Veel van deze
gevangenissen, zoals het Wolvenplein in Utrecht, de cellenbarakken in Scheveningen en de
Weteringschans in Amsterdam zijn berucht geworden vanwege het strenge regime.
Aangezien de opnamecapaciteit van de Deutsche Abteilung in de Rotterdamse gevangenis aan
de Noordsingel beperkt was, werd de politiegevangenis aan het Haagseveer in toenemende
mate gebruikt voor het opbergen van de (politieke) gevangenen.171



hoofdstuk  10

gevangeniswezen

Vaarwel, Haagsche Veer. Vaarwel, vriendelijke agenten en bewakers,
die mij vaak ter wille waart, mij op de hoogte hield van de berichten
uit Londen, en op alle mogelijke wijzen mij hebt laten voelen, ook
door het naar buiten smokkelen van mijn briefjes, dat ge toch niet
thuis waart in de rol die men U liet spelen.

(Dr. F.J. Krop, Gevangenis en concentratiekamp, Nieuwe brochurereeks ‘Geloof
en Vrijheid’ no. 4)



10.1 arrestantenafdeling wordt gevangeniswezen

Voor de Duitse instanties waren de cellen van het gevangeniswezen zeer belangrijk, omdat zij
er het groeiend aantal (politieke) gevangenen in konden opbergen, terwijl de Rotterdamse
politie voor bewaking en verzorging verantwoordelijk was. Volgens een gedenkplaat, die is
aangebracht op de plek waar voorheen de ingang van de politiegevangenis was, hebben
tussen 10 mei 1940 en 6 mei 1945 17.582 politieke gevangenen in de cellen van het hoofd-
bureau gezeten.1

Bij de bouw van het hoofdbureau aan het Haagseveer, was ruimschoots rekening
gehouden met het onderbrengen van arrestanten. De vierde en vijfde etage van het nieuwe
bureau waren ingericht als arrestantenafdeling. Er kon beschikt worden over 36 cellen voor
mannelijke arrestanten, vijf voor vrouwelijke en acht cellen voor beschonkenen, ‘soppencellen’
in Rotterdams politiejargon, die in de kelder waren gelegen. Daarnaast waren er nog vier
kamers voor minderjarigen, zes kamers voor mannelijke en twee kamers voor vrouwelijke
vreemdelingen. Aan de afdelingsbureaus waren nog eens 49 cellen beschikbaar.2

Na de Duitse inval werd de
Rotterdamse politie door de bezetter
ook belast met de zorg voor de
arrestanten, die wegens overtreding
van de Duitse voorschriften in
verzekerde bewaring gesteld moesten
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Deze plaquette werd na de bevrijding naast de ingang van de
arrestantenafdeling in het Hoofdbureau aangebracht. Nadat
de renovatie van het Hoofdbureau in 1993 voltooid was, bleef
de plaquette hangen op de plaats vaar voorheen de ingang
van de arrestantenafdeling (Gevangeniswezen) was geweest.
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worden. Daarbij kwam nog dat de arrestantenafdeling een regiofunctie kreeg, waardoor ook
arrestanten van buiten Rotterdam geplaatst moesten worden. Het onderbrengen van de
alsmaar toenemende stroom (politieke) arrestanten bleef tijdens de gehele bezetting een
probleem. Bij gebrek aan voldoende vervoersmogelijkheid werden de cellen van de
afdelingsbureaus uitsluitend gebruikt voor insluiting van arrestanten van de betreffende
afdelingsrecherche, zodat ook deze celcapaciteit wegviel.

Uitbreiding cellen noodzakelijk

Verschillende pogingen werden ondernomen om het aantal cellen uit te breiden. Roszbach
richtte met dit doel eind februari 1942 een schrijven aan Broersen. Hieruit bleek dat de laatste
weken de diefstallen op de handelsterreinen en spoorwegemplacementen onrustbarende
afmetingen hadden aangenomen. Het was niet alleen een kwestie van diefstal van levens-
middelen, doch ook allerlei soorten stukgoederen werden door groepen mannen en
opgeschoten jongens dagelijks ontvreemd, terwijl pakhuizen en spoorwegwagons werden
opengebroken. Roszbach had door de Mobiele Brigade een bijzondere dienst op de ver-
schillende terreinen laten instellen en het gevolg van deze acties was, dat er per avond en
nacht 25 tot 60 arrestanten werden binnengebracht, waarvan een gedeelte bij gebrek aan
bewijs na enkele uren of dagen weer moest worden weggezonden, maar waarvan ook een
groot gedeelte in arrest bleef. Omdat het Huis van Bewaring onvoldoende plaats had, bleven
de arrestanten, die ter beschikking van de Justitie werden gesteld, ook onder toezicht van de
politie in arrest. Roszbach kon zich uit de vorige oorlogsperiode nog herinneren dat de
politie toen met vier- á vijfhonderd arrestanten zat, die eigenlijk allen door Justitie hadden
moeten worden opgeborgen. Hij vreesde dat het weer dezelfde kant uitging. Destijds had de
politie een lichter gehuurd, waar vierhonderd arrestanten waren ondergebracht, doch
daarvan was allerlei ellende het gevolg geweest. Men had aan boord van dit schip grove
vernielingen gepleegd, gaten in de wanden gezaagd of getrapt en tenslotte zelfs de lichter in
brand gestoken. Aangezien Roszbach verwachtte dat er geen lichter te huur was, zou hij graag
voor het steeds toenemende aantal arrestanten een gebouw ter beschikking hebben. Wellicht
was er bij de loodsen of gebouwen, die niet door de Wehrmacht inbeslaggenomen waren, iets
te vinden, dat voor dit doel bruikbaar was. Zijn aandacht was onder andere gevallen op het
voormalige landverhuizershotel van de Holland-Amerika Lijn, dat nog leeg stond en in zeer
verwaarloosde toestand verkeerde, doch mogelijk zonder al te veel kosten als gevangenis in 
te richten was. Volgens de technische dienst van de Holland-Amerika Lijn kostte het
bewoonbaar maken van het hotel aan de Wilhelminakade 76, ƒ 8160,-. Mogelijk was dit
bedrag te hoog, want het hotel is nooit omgebouwd tot gevangenis.3

Door het onderbrengen van arrestanten op de zolder van het bureau van de Rivierpolitie
werd het gebrek aan celruimte iets minder. Op de vierde verdieping van het gebouw was in
een gemeenschappelijk vertrek plaats voor 45 arrestanten. Voor de oorlog werden in deze
ruimte bemanningen van schepen ondergebracht. Na het bombardement van 10 mei 1940
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werd er logies verschaft aan de
politieassistentie, omdat door de
vernietiging van de binnenstad de
daartoe geëigende gelegenheden

verloren waren gegaan. Nadat deze groep was vertrokken dienden zich weer nieuwe gasten
aan. Groepen schippers met vrouw en kinderen, die uit Duitsland waren geëvacueerd,
werden ter beschikking van de politie gesteld, totdat verdere maatregelen konden worden
genomen. Het verblijf van deze mensen varieerde van vijf tot tien dagen, gedurende welke
tijd zij op last van de Duitse autoriteiten logies en voeding moesten hebben. Het grootste
probleem was dat de zolder geen enkele accommodatie bezat en de mensen op een strozak
moesten slapen. Daarom was het dringend noodzakelijk dat in enig comfort en enkele
hygiënische maatregelen werd voorzien. Roszbach drong aan op spoed. Onder andere waren
volgens de begroting honderd ledikanten nodig. Door al deze aanpassingen kon de zolder
medio 1941 in gebruik genomen worden als dependance van de arrestantenafdeling.4

De arrestanten die in het bureau van de Rivierpolitie werden ondergebracht, hadden het
vaak beter dan hun lotgenoten in de cellen van de arrestantenafdeling. Omdat de meeste
bewakers betrouwbaar waren, was het mogelijk een minder streng regime te voeren en
konden de regels versoepeld worden. Soms gingen de bewakers in de ogen van hun
superieuren iets te ver. Op zondag 13 juli 1941 vereerde inspecteur H.A. Roos, chef van de
arrestantenafdeling, de dependance bij de Rivierpolitie met een bezoek. Agent C.A. Noort,
die op dat moment de leiding had, vertelde hem dat er niets bijzonders te melden was. Roos
zag daarop tussen de bedden een vrouw en een paar kinderen, terwijl dit bezoek niet met een
geldig bewijs verantwoord was. Ook was het niet ingeschreven in het daarvoor bestemde
register. Verder vond het bezoek niet plaats in het daarvoor bestemde en geschikt kamertje
onder aan de noodtrap, van welk bestaan geen Duitser overigens enige notie had. Roos
verzocht Noort naar beneden te gaan, om hem hierover te onderhouden. Noort weigerde
pertinent te gaan, waarvan 45 gevangenen getuigen waren. Toen het geval de volgende dag
met de hoofdcommissaris besproken werd, bepaalde deze, dat er geen rapport gemaakt zou
worden, doch dat Noort voorlopig aan het hoofdbureau dienst moest gaan doen.5

Brigadier L. Fokstra kwam er minder goed vanaf. Nadat gebleken was dat hij een

Als dank voor de goede zorgen werd door arrestanten, die in
het gebouw van de Rivierpolitie waren opgesloten, een door
hen zelf gemaakt wandbord aangeboden.
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arrestant van de Duitse politie onder toezicht van een hulpagent de stad in had laten gaan,
werd hij gearresteerd en overgebracht naar de Strafgevangenis in Scheveningen. Hier ver-
bleef hij van 10 augustus tot 12 november 1941. Later werd hij nog gestraft met inhouding van
vijf vrije dagen.6

Bij de Rivierpolitie kregen de gevangenen gelegenheid om riet te vlechten. Als beloning
ontvingen ze hiervoor een sigaret. Tijdens een transport van gevangenen naar Ommen
klaagde een aantal van hen over een bewaker, die op eigen houtje regels ingevoerd zou
hebben. Wanneer de arrestanten in de ogen van deze bewaker niet voldoende werk
afgeleverd hadden, kregen ze geen sigaret. Daarvoor in de plaats gaf hij hen een bonnetje en
wanneer de productie was opgevoerd gaf hij hen als aanmoediging de beloofde sigaret. 
De directie van het Gevangeniswezen nam de klacht serieus en stelde meteen een diepgaand
onderzoek in. De ‘dader’ werd opgespoord en nadat hij had toegegeven de overgebleven
sigaretten onder de andere bewakers verdeeld te hebben, werd hij overgeplaatst naar het
bureau Boezemsingel.7

Het aantal extra plaatsen bij de Rivierpolitie loste het probleem van het tekort aan
celruimte nauwelijks op. Toen begin mei 1943 het aantal arrestanten dagelijks tot ver boven
de driehonderd steeg, moest gedurende enkele dagen zelfs de personeelskantine van het
hoofdbureau als arrestantenverblijf worden ingericht.8 Van de 49 cellen aan het hoofdbureau
waren er drie in gebruik als opslagruimte. Een van de slaapvertrekken voor vrouwen deed
overdag dienst als opname(wacht)-kamer, terwijl de meeste cellen waren ingericht voor één
persoon. Er konden zonodig twee arrestanten in worden geplaatst, maar meestal was dit niet
mogelijk, omdat het aantal arrestanten, waarvoor ‘Einzelhaft’ of ‘strenge Einzelhaft’ was voor-
geschreven, gelijk was aan het aantal cellen. Drie cellen waren iets groter; in elk daarvan
werden na verloop van tijd gemiddeld zes personen opgenomen. De slaapvertrekken van de
vrouwen waren meestal vier dubbel bezet om te vermijden dat voor vrouwen kamers op de
mannenafdeling in gebruik moesten worden genomen, hetgeen in het verleden tot zeer
ongewenste toestanden (seksuele contacten tussen bewakers en arrestanten) had geleid. 
Het cellentekort werd enigszins verminderd toen de schuilkelder van het hoofdbureau werd
ingericht als arrestantenverblijf. Hier was de opnamemogelijkheid onbepaald. Het aantal
arrestanten, dat in de kelder verbleef, steeg meer dan eens boven de honderd. De meeste
arrestanten sliepen op strozakken (voor zover aanwezig) op de grond.9

De commandant van de eerste afdeling, J. van der Valk, was het niet eens met de
ingebruikname van de schuilkelder in het hoofdbureau als dependance van de politie-
gevangenis. Voorheen deed die ruimte bij luchtalarm dienst als schuilgelegenheid en konden
er ongeveer vijfhonderd personen in ondergebracht worden. Hij was gasdicht en scherfvrij.
Door goede zorgen van inspecteur H. de Jong was de ruimte ingericht met drinkwater-
bakken, noodverlichting en later met een hospitaaltje met bedden. Bij het bombardement
van 14 mei 1940 was gebleken dat de kelder zeer veilig was. Toen eind 1941 op aandrang van
de toenmalige chef van het Gevangeniswezen de schuilkelder was ‘gemetamorfoseerd’ tot
dependance, was veiligheid kennelijk van geen belang meer.10 Hierna bleek dat voor het
personeel van het hoofdbureau geen enkele doelmatige schuilgelegenheid was ingericht. 
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Het publiek dat bij luchtalarm in groten getale het hoofdbureau in vluchtte, werd door
boden en agenten naar de kelder in de zuidelijke vleugel geleid. Deze kelder was onvoldoende
veilig en bij een eventuele voltreffer op de hal werden veel slachtoffers ver-wacht. Volgens het
rapport was de situatie ergerlijk en onhoudbaar. Er werd onverantwoordelijk omgesprongen
met de veiligheid van personeel en publiek. Volgens Van der Valk moest de oude toestand
hersteld worden. Uiteindelijk werd begin september 1944 de schuilkelder voor zijn oor-
spronkelijke bestemming vrijgegeven.11

In de politiegevangenis werden ook verwaarloosde-, achtergelaten- en gevaarlopende
minderjarigen, vondelingen en bij acties aangehouden prostituees opgenomen. Een andere
groep die het aantal insluitingen aanzienlijk deed toenemen waren de joodse arrestanten.
Loods 24 was namelijk alleen bij de grote transporten en ophaalacties in gebruik. De joden
die wegens het overtreden van een anti-joodse maatregel waren opgepakt, werden meestal
tijdelijk in de schuilkelder opgeborgen. Bij de insluiting van arrestanten voor de Sipo werd
over het algemeen niet opgegeven voor welk feit de betrokkenen waren aangehouden, zodat
de graad van hun gevaarlijkheid niet kon worden beoordeeld. Omtrent de vermoedelijke
duur van hun verblijf was evenmin iets bekend.12

De hoofdcommissaris klaagde meermalen bij de daarvoor bestemde instantie over het
onderbrengen van arrestanten in het hoofdbureau. Het kwam regelmatig voor dat
arrestanten in de kamers van de Recherche, administratie en in de wachtkamer verbleven.
Beruchte inbrekers, zakenmensen, jongeren en vrouwen verbleven, onder toezicht van twee
hulpagenten, in dezelfde ruimtes. De onderlinge contacten waren volgens de hoofd-
commissaris niet goed, men kreeg er soms zelfs een opleiding tot misdadiger. Met etenstijd
leek kamer veertig wel een cafetaria. Na het eten zakten de arrestanten op stoelen en banken
weg, of legden het hoofd op tafel. Tenslotte zaten al die arrestanten in hetzelfde lokaal,
waarin ook de rechercheurs bezig waren met hun onderzoeken en ondervragingen.13

De Orpo bracht bijvoorbeeld begin mei 1943 tien gevangenen binnen, die in bewaring gesteld
moesten worden voor de Sipo. Omdat er geen plaats was bij het Gevangeniswezen op de
vierde en vijfde etage, werden ze in de agentenwacht van het hoofdbureau onder toezicht
gesteld. Agenten die in de wacht aanwezig waren om daar hun rustuurtjes door te brengen
werden opgezadeld met de bewaking van deze arrestanten.14

Sommige arrestanten werden voorzien van een ‘baantje’ binnen het Gevangeniswezen.
Een aantal mannen was als corveeër tewerkgesteld bij de voedseluitdeling en bij het schoon-
houden van de verblijven, terwijl de vrouwen het eetgerei afwasten in de spoelkeuken.15

Het grootste gedeelte van de arrestanten was evenwel tot werkeloosheid gedoemd.
Vanwege het feit dat aan het hoofdbureau geen maaltijden bereid konden worden, moest

de voor de arrestanten bestemde voeding buiten het bureau worden klaargemaakt. De ver-
strekte rantsoenen waren halverwege de bezetting ongeveer gelijk aan die van de burgerij.
Levensmiddelenpakketten van kennissen of familieleden konden in verband met de
ongunstige huisvesting en de diefachtigheid van een gedeelte van het personeel niet worden
geaccepteerd. Dit werd alleen voor zieke gevangenen toegestaan. Völckers schreef eind
februari 1945 aan Boelstra dat hij gehoord had dat de arrestanten in het Haagseveer om de
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veertien dagen levensmiddelenpakketten van het Rode Kruis ontvingen en dat bij de uit-
reiking tevens een geestelijke aanwezig was. Volgens Völckers was het een schandaal dat het
Rode Kruis mensen die met de wet in conflict waren gekomen beloonde. Hiernaar moest een
onderzoek worden ingesteld. Boelstra antwoordde hierop dat de Rode Kruis-pakketten niet
naar veroordeelde arrestanten gingen en ook niet naar de arrestanten voor Justitie. Alleen
politieke arrestanten die van de sd bijzondere gunsten hadden gekregen, ontvingen een pakket.
Het Rode Kruis had van de BdS toestemming bepaalde gevangenen ‘zu betreuen’.16

De sanitaire voorzieningen van het Gevangeniswezen op de vierde en vijfde etage van
het hoofdbureau waren voldoende. Iedere cel had een eigen voor die tijd moderne wc. Op de
afdelingen waren genoeg wasgelegenheden aanwezig en in de kelder waren zes douchecellen
ter beschikking, waar iedere arrestant eenmaal per week gebaad werd.

Met de hygiëne was het slecht gesteld. Tengevolge van het nijpende plaatsgebrek moesten
de dagelijks nieuw aankomende arrestanten tussen de anderen worden opgenomen. Er bestond
geen mogelijkheid hen in quarantaine te houden voor onderzoek op schurft, geslachtsziekten,
luizen e.d. Velen van hen kwamen bovendien uit een milieu, waar het met de zindelijkheid
niet zo nauw werd genomen. Het gevaar van een eventuele epidemie was dan ook bij een zo
dichte opeenhoping van mensen niet ondenkbeeldig. Grote moeilijkheden leverden die
arrestanten op, die niet in de mogelijkheid verkeerden schoon wasgoed te verkrijgen. Enige
reserve onderkleding, die voorheen voor dergelijke gevallen ter beschikking gesteld werd,
was inmiddels versleten, terwijl vervanging niet mogelijk bleek. Alle arrestanten werden ’n
half uur per dag gelucht. Voor de verzorging en bewaking van arrestanten moest dus vol-
doende personeel beschikbaar zijn.17

Gebrek aan gekwalificeerd bewakingspersoneel

Tijdens de bezetting werd het bewakingspersoneel geleidelijk aan uitgebreid. Begin 1944

bestond het gehele personeel van het Gevangeniswezen uit 23 agenten van de Ordepolitie,
waarvan het grootste gedeelte voor de actieve dienst fysiek of psychisch ongeschikt was, vier
man van de Bestuurspolitie en één man van de Recherche. Deze groep was met een vuur-
wapen bewapend. De verdere bezetting bestond uit 81 hulpagenten (burger-arbeidscontrac-
tanten) bewapend met een houten wapenstok, één vrouwelijke klerk en elf bewaaksters,
allen ongewapend. Behalve de mannen van de Bestuurspolitie en de Recherche namen 23

van de 81 hulpagenten niet daadwerkelijk deel aan de bewaking. Zij verrichtten hun werk-
zaamheden als badmeesters, magazijnmeester, administrateurs, visiteurs, ontsmetters en
fouilleerders.18

Volgens inspecteur J.J. Swart, die op dat moment de leiding had over het Gevangeniswezen,
waren de hulpagenten ongeschoolde krachten van zeer verschillend, soms zelfs twijfelachtig
gehalte. De ervaring leerde dat ze niet altijd even betrouwbaar waren. Diefachtigheid was bij
hen een veel voorkomende karaktertrek. De hulpagenten werden via de arbeidsbeurs aan-
gesteld en waren meestal gerekruteerd uit diegenen, die niet of niet meer in aanmerking
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kwamen voor de arbeidsinzet. Het verschil tussen het beroepspersoneel en de arbeids-
contractanten bleek niet alleen uit de bewapening. Een gedeelte van het (nationaal-
socialistisch) bewakingspersoneel schreef een brief naar de kringleider van de nsb Rotterdam
met daarin de klacht dat op 28 augustus 1942 aan de agenten die als hoofdbewakers optraden,
een loonsverhoging was toegekend van ƒ 5,- per week, terwijl de agenten die als reserve-
bewakers dienst deden ƒ 3,- per week extra kregen. De kringleider gaf de klacht vervolgens
door aan het hoofdbestuur van de cpf, die over deze kwestie een onderhoud met de hoofd-
commissaris wilde. Boelstra protesteerde bij burgemeester Müller, die tevens districtsleider
van de nsb was en gaf aan dat hij niet op het verzoek wilde ingaan, omdat het niet aan hem
gericht was, maar aan de kringleider van de nsb. Hij vond dat de kringleider zich niet met
interne politieaangelegenheden moest bemoeien, bovendien hadden de bedoelde bewakers
een ondisciplinaire houding. Op een lijst, welke bijgevoegd was, stonden zestien namen,
waarvan er acht een functie binnen de nsb bekleedden.19

Eind januari 1943 klaagde Boelstra bij de directeur-generaal van Politie over de ont-
snapping van een arrestant uit het bureau Sandelingplein. Volgens hem waren twee met
name genoemde politieambtenaren hiervoor verantwoordelijk. De beide politieambtenaren
waren door allerlei omstandigheden ‘voor hun tijd versleten’. Aanvulling met jong personeel
was nodig, omdat er nog meer types als genoemde agenten waren. Ze oefenden een
remmende werking uit en waren gedachteloos en futloos. Na de Eerste Wereldoorlog had
men iedereen maar aangenomen bij de politie, aldus de hoofdcommissaris. Ontslag was hier
eigenlijk wel op zijn plaats, maar door gebrek aan personeel moesten ze gehandhaafd blijven.
Een disciplinaire straf werd wel opgelegd. Boelstra scheef verder nog:

‘Indien ik er aan denk dat in het hoofdbureau van politie te Rotterdam regelmatig een
kleine 400 arrestanten aanwezig zijn, bewaakt door enkele bewakers met pistolen,
veelal van het type als beide politieambtenaren, dan slaat mij de schrik om het hart,
indien ik de mogelijkheden van een overval op het hoofdbureau te Rotterdam
overweeg.’20

Zowel het hoofdbureau als het gebouw van de Rivierpolitie waren beveiligd tegen aanvallen
van buitenaf. De achterzijde van de toegangsdeur op de vierde etage van het hoofdbureau
werd met afsluitbalken en een pantserplaat versterkt. Later werd er nog een bewapende
politieman geplaatst bij de deur, die toegang gaf tot de beide etages van het Gevangeniswezen.21

Verschillende agenten, werkzaam bij de afdeling Gevangeniswezen, werden tijdens de
bezetting geschorst of zelfs ontslagen, omdat ze briefjes en levensmiddelen voor of aan een
arrestant overbrachten. Eén agent kreeg vier uur strafdienst omdat hij, na opdracht te hebben
gekregen arrestanten te luchten, die voor de Duitse politie waren aangehouden, geen
aandacht had besteed aan de lijst met aantekeningen. Daardoor hadden enkelen van hen,
tegen het voorschrift in, contact met elkaar gehad.22

Alle regels betreffende arrestanten werden steeds strenger. In het laatste jaar van de
bezetting werd bepaald dat belangrijke arrestanten, zoals ‘terroristen’, saboteurs en leiders
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van verzetsorganisaties direct naar de Aussenstelle aan de Heemraadssingel 226 moesten
worden gebracht.23 Het strengere regime leverde niet altijd het gewenste resultaat op, want
op 25 februari 1945 stelden twintig officieren en manschappen van de sd een onderzoek in,
omdat gevangenen correspondentie hadden gevoerd met de buitenwereld. Zij deden dit door
middel van briefjes, die zij uit het raam wierpen.24

10.2 leiding gevangeniswezen in handen van een directeur

In het begin van de bezetting berustte het toezicht over de arrestantenafdeling bij een
inspecteur van de Vreemdelingendienst of van de eerste afdeling. Tot eind oktober 1941

hadden niet minder dan zes (hoofd)inspecteurs controle uitgeoefend op een afdeling waar
tot dan toe nog ‘normale’ arrestanten waren ingesloten. Twee van hen, Staal en Roos,
hadden ieder twee perioden voor hun rekening genomen. Op het moment dat Roos in mei
1941 aan zijn tweede periode begon, nam het aantal arrestanten, die voor de bezetter op
politieke gronden ingesloten moesten worden, fors toe. Door zich opnieuw beschikbaar te
stellen voor het gevaarlijke baantje, zoals Roos het zelf achteraf noemde, kon hij voorkomen
dat de bezetter de bewaking van de politieke gevangenen van de politie overnam. Dit had
wel tot gevolg dat de bestaande regels aangescherpt moesten worden.

Onophoudelijk werd er door de Sipo, hetzij via de hoofdcommissaris, hetzij direct,
aangedrongen op een slechtere behandeling van hun arrestanten. Met het Duitse Wetboek
van Strafvordering in de ene hand en de Volkenrechtelijke in de andere probeerde Roos een
eenduidig beleid in te voeren, zodat zowel bewakers als arrestanten wisten waar ze aan toe
waren. Roken in de verblijven werd aan banden gelegd. Alleen tijdens het luchten was roken
toegestaan. Tweemaal per week mochten de gevangenen brieven schrijven, waarvan de
censuur bij de Sipo berustte. Door Roos werd een voorcensuur toegepast, omdat veel
schrijvers gevaarlijke uitlatingen deden. Bij het constateren van overtredingen, zoals roken
en overdragen van gesmokkelde eetwaren en brieven, konden terechtwijzingen niet uit-
blijven. Sommige bewakers en arrestanten doorzagen de rol van Roos niet. Zij begrepen niet
dat er een bepaalde orde moest zijn en dachten dat Roos op de hand van de bezetter was. 
Het geknoei kon niet verborgen blijven. Op 24 oktober 1941 werd Roos gevangen genomen en
overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar acht maanden in voorarrest.
Volgens hem was dit te wijten aan zijn humane gevangenisbeheer, hulp aan gevangenen en
tegenwerking van de Sipo. Aan zijn grondige kennis van het Duitse strafrecht en zijn daarop
gebaseerd verweer had Roos hoogstwaarschijnlijk zijn vrijspraak te danken. Zijn schorsing
duurde tot 7 juli 1942, waarna hij bij de Vreemdelingendienst werd geplaatst. Begin maart 1943

volgde zelfs nog bevordering tot hoofdinspecteur der Staatsrecherche. De opvolger van Roos,
inspecteur P.C. Versloot, was bij het personeel populair, doch diens beleid liet veel te wensen
over. De klaagliederen hierover drongen zelfs in Scheveningen tot de cel van Roos door.25



443

Directeur P.C. Versloot

De arrestatie van Roos was tevens aanleiding om de gehele arrestantenafdeling te
reorganiseren. Het overgrote deel van het bewakingspersoneel werd overgeplaatst, terwijl 
de benaming van de arrestantenafdeling werd omgedoopt in Gevangeniswezen. Met de
benoeming van de pro-Duitse inspecteur P.C. Versloot tot directeur van het Gevangenis-
wezen werden de regels nog verder aangescherpt. Versloot was op 14 februari 1921 aangesteld
als inspecteur-titulair en had na zijn opleiding hoofdzakelijk dienst gedaan bij de bureaus op
de linker Maasoever.26 Men had nog getracht Versloot te benoemen tot commandeur van de
Ordepolitie, maar hier had Boelstra zich tegen verzet, waarna Moerman die functie kreeg.
De reputatie van Versloot had in juli 1941 al een deuk opgelopen, want toen was hij zeer
ernstig berispt en voor straf overgeplaatst, omdat hij zich bij een meningsverschil met een
oudere man onbeheerst en ruw gedragen had en handtastelijk was geweest. Ondanks dit feit
werd hij toch benoemd tot directeur van het Gevangeniswezen.27

Onder leiding van Versloot voldeed het Gevangeniswezen aan de door de bezettings-
autoriteiten gestelde eisen, want vanaf die zijde kwamen geen klachten meer binnen.
Daarom werd besloten om Versloot in februari 1943 het commando te geven over de nieuw
op te richten gesloten eenheden voor Rotterdam waarvoor hij naar Schalkhaar werd
gedetacheerd. Versloot had via de Duitse politieleiding in Den Haag geprobeerd deze
benoeming tegen te houden en daarbij aangegeven dat hij bereid was om eventueel in de
functie van commandeur van de Ordepolitie het belang van de politie in Rotterdam naar een
hoogtepunt te brengen. Hij kreeg als antwoord dat het zijn nationaalsocialistische plicht was
de functie te aanvaarden en dat hij op die manier het Duitse belang het best kon dienen. 
Eind februari 1943 vertrok Versloot naar Schalkhaar.28

Nauwelijks was hij in zijn nieuwe functie begonnen of hij werd daar gehoord door de
Rotterdamse commissaris van politie J.C. de Jong, in verband met de ontdekking van mal-
versaties met het arrestantenvoedsel bij het Gevangeniswezen. Deze voeding werd geleverd
door het bedrijf van de jood E. Helman. Hij deed dit al voor de oorlog. Door deze positie
kreeg Helman bij de eerste ophaalacties uitstel. Helman werd op 22 september 1942 alsnog
opgepakt en gedeporteerd. Bij de opvolger van Helman, S., was al bekend dat Helman geld
had moeten betalen om voedsel aan het Gevangeniswezen te mogen leveren. S. had namelijk
van Helman gehoord dat hij voor elke geleverde portie voeding, een zogenaamde retour-
commissie van ƒ 0,075 moest betalen.

Kort na de overname kreeg S. via majoor B., die eveneens aan het Gevangeniswezen
verbonden was, te horen dat er klachten waren binnengekomen over het leveren van de
voeding. Volgens deze majoor moest S. maar eens iets laten zien en dan zouden de klachten
vanzelf ophouden. S. wist dat dit ‘iets laten zien’ te maken had met levering van extra
voedsel aan een aantal bewakers van het Gevangeniswezen. Een week later werd S. bij
mevrouw Versloot thuis ontboden. Deze stelde S. de eis dat hij haar voor elke geleverde
portie voeding een retourcommissie van ƒ 0,10 moest betalen en ook dicteerde zij hem de
hoeveelheden levensmiddelen die hij op geregelde tijden aan haar en enkele bewakers moest
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verstrekken. Onder druk voldeed S. aan deze eis, maar hij wist nog wel geregeld te krijgen dat
de retourcommissie werd teruggebracht naar het oorspronkelijke bedrag van ƒ 0,075. De te
leveren levensmiddelen werden gedekt door de toewijzingen die S. voor de te leveren
gevangenisvoeding van inspecteur Versloot ontving en waarvoor Versloot een opgave aan de
Distributiedienst verstrekte. Deze opgave lag gemiddeld twintig procent hoger dan het
werkelijke aantal arrestanten.29

Nadat Versloot naar Schalkhaar vertrokken was, nam Swart de functie van directeur
over. Deze ontdekte al snel de malversaties. Zo zouden vrouwelijke arrestanten onder andere
ook verstelwerk voor mevrouw Versloot verrichten. Swart rapporteerde een en ander aan
Boelstra, die direct commissaris De Jong opdracht gaf de zaak te onderzoeken. Er werd met
medewerking van S. een val voor mevrouw Versloot opgezet. Zij werd in maart 1943 naar een
restaurant in de nabijheid van haar woning gelokt, waar S. haar een enveloppe met ƒ 1200,-
overhandigde. Dit bedrag zou mevrouw Versloot nog tegoed hebben voor de reeds geleverde
voeding. Nadat ze de enveloppe had aangepakt werd ze gearresteerd, waarna een uitgebreid
onderzoek volgde. Inspecteur Versloot werd direct op last van de directeur-generaal van
Politie met verlof gezonden. Tijdens het verhoor ontkende hij iets met de retourcommissies
te maken te hebben. Volgens hem regelden de bewakers J. Bakker en D. Weststrate dit samen
met zijn vrouw en met S. Versloot bekende wel de extra verstrekking van levensmiddelen
aan zijn gezin en die van de beide bewakers en gaf toe dat dit nadelig was geweest voor de
arrestanten. Verder verklaarde Versloot dat hij beide eerder genoemde bewakers enkele keren
opdracht had gegeven onbewoonde ‘jodenpanden’ te bezoeken, om daar enige goederen uit
te halen. Vooral kleding en linnengoed werden meegenomen, omdat die gebruikt konden
worden voor de gevangenen. Versloot had daarvoor van de sd’er Becker toestemming
gekregen. De sleutels van de betreffende panden konden bij de sd worden opgehaald. 
Een schoonmaker van het Gevangeniswezen vergezelde beide bewakers regelmatig als zij de
panden gingen bezoeken en was dan belast met het vervoer van de goederen per bakfiets. 
Hij wist zich te herinneren dat het niet alleen kleding en linnengoed betrof wat ze uit de
‘jodenwoningen’ meenamen, maar ook schilderijen, bestek en glaswerk. Meermalen moest
de schoonmaker deze goederen vervoeren naar de woningen van de bewakers. Eenmaal zijn
ook goederen naar mevrouw Versloot gebracht, waaronder een bontmantel en linnengoed.30

Het bewakingspersoneel werd eveneens gehoord. Naast genoemde onregelmatigheden
werd door een aantal bewaaksters verklaard, dat op last van Versloot elke dag oranjekleurige
suikerboontjes onder de vrouwelijke gevangenen verdeeld moesten worden. Joden moesten
hierbij overgeslagen worden. Waarschijnlijk had deze vleierij te maken met de werkzaam-
heden die de vrouwen moesten verrichten. Mevrouw Versloot kwam namelijk veel bij het
Gevangeniswezen en nam dan kleding mee om door de gevangenen te laten herstellen.
Nadat het proces-verbaal tegen mevrouw Versloot was ingediend bij de officier van Justitie
kreeg ze bericht dat ze niet verder vervolgd zou worden.31

Volgens inspecteur Versloot had Boelstra getracht hem via de Nederlandse Justitie te
elimineren en nadat dit niet gelukt was, had hij de zaak aanhangig gemaakt bij de Sipo in
Rotterdam, die hier evenmin op inging. Daarop stelde Boelstra de stukken in handen van de
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Duitse politieleiding in Den Haag, door wie Versloot voor de keuze werd gesteld of
‘vrijwillig’ dienst te nemen bij de Waffen-ss, of met zijn vrouw gearresteerd te worden.
Versloot koos voor het eerste en werd tevens lid van de Germaansche-ss. Omdat ze hem,
waarschijnlijk vanwege zijn leeftijd, bij het Vrijwilligerslegioen ‘Nederland’ niet aannamen,
werd hij bij de ss-divisie ‘Westland’ geplaatst. Hij vertrok op 15 mei 1943 naar Klagenfurt in
Oostenrijk. Na aldaar enige tijd met een verzwering aan de twaalfvingerige darm in het
ziekenhuis gelegen te hebben, werd hij bij het Wachbataillon van het kamp Amersfoort
geplaatst. Eind februari 1944 werd Versloot bij de Waffen-ss ontslagen en meldde hij zich in
Nijmegen bij Oberst-Leutnant Lautenschläger van de Orpo, die belast was met het plaatsen van
Nederlandse politieofficieren bij de Ordepolitie. Aan hem verzocht Versloot of hij bij de
politie Amsterdam geplaatst kon worden, omdat zijn zoon daar studeerde. Van de Duitse
officier kreeg Versloot te horen dat voor hem reeds een andere plaats gevonden was. Hij was
namelijk voorbestemd om de leiding van het Nijmeegse politiekorps over te nemen. Hoewel
de bezetter hem volledig gerehabiliteerd had, had Versloot zich bewust niet officieel in
Rotterdam gemeld om de pijnlijke confrontatie met Boelstra te voorkomen.32

Eén maand voor zijn ontslag uit de Waffen-ss zag een onderluitenant van het Rotterdamse
korps Versloot nog in burger op de Westersingel lopen. Versloot trachtte een gesprek te
voorkomen en wilde doorlopen, maar de onderluitenant hield hem tegen en vroeg hoe het
met hem ging. Versloot antwoordde dat hij aan het Oostfront was geweest en daar tegen de
partizanen had gevochten. Verder zei hij: ‘Ik kan het jou wel zeggen. Ik ben nu even hier om
jouw hoofdcommissaris de nek te breken.’33 De verhouding tussen Boelstra en Versloot was
dus op z’n zachtst gezegd volledig verstoord. Versloot verweet Boelstra dat hij de stukken
over de malversaties bij het Gevangeniswezen had doorgezonden, terwijl Boelstra van
mening was dat Versloot een opportunist was en had hem in een beoordeling gekarak-
teriseerd als onkameraadschappelijk, egoïstisch, nerveus, vleier eerste klas en oncollegiaal.
Hij gaf daarbij aan dat de familie Versloot geen goede naam had.34

De conflicten tussen Boelstra en Versloot hielden niet op na de benoeming van Versloot
in Nijmegen. Versloot ondernam pogingen om een hoofdwachtmeester van het Gevangenis-
wezen over te plaatsen naar Nijmegen en had de kandidaat stiekem bevordering beloofd.
Boelstra hield persoonlijk de overplaatsing tegen.35

J.J. Swart neemt leiding over

Na het vertrek van Versloot naar Schalkhaar was het belangrijk om het beheer over het
Gevangeniswezen in Nederlandse hand te houden. Boelstra zag kans Swart, afkomstig van de
Ordepolitie van het bureau Charlois, te belasten met de directie. Zijn vooruitzichten waren
niet rooskleurig. Met forse hand greep Swart in en herstelde de orde, zowel administratief als
disciplinair. Hij moest werken met personeel dat veelal in de gewone politiedienst niet
bruikbaar was. Enkele maanden na de commando-overdracht schreef Swart een rapport over
de toestand bij het Gevangeniswezen.36 Bij aanvang bestond het aantal bewakers uit één
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brigadier, één majoor en negentien agenten van middelbare leeftijd. Swart had de afdeling in
verregaande staat van verwording aangetroffen. Versloot had bij zijn overhaaste vertrek
verwezen naar zijn ‘staf’, bestaande uit de eerder genoemde Bakker en Weststrate. Deze staf
vertrok eveneens spoedig, zodat kennisoverdracht nagenoeg niet had plaatsgevonden. Hun
vervangers, brigadier A. van Noord en majoor S. Blokland, kregen tot taak: de uitroeiing van
ernstige misstanden, het afbreken van de vermolmde organisatie en de wederopbouw van
een nieuwe, het gaande houden van een zich steeds uitbreidend bedrijf onder ongunstige
voorwaarden, zoals gebrekkige accommodatie en onbetrouwbaar of bedorven personeel.37

Door zijn houding en optreden koesterde de bezetter geen wantrouwen tegen Swart. 
Wel werd hij door velen van zijn eigen personeel niet begrepen. Uit de klachten en
bijbehorende verklaringen blijkt, dat Swart bewust buiten schot bleef en niet bij contacten
met het verzet betrokken werd. Gewestelijk commandant van de illegale Ordedienst, later
Gewest 14 der bs, J. Roodenburg, had de Gewestelijke Inlichtingen Groep (gig) onder zijn
bevel, waaraan de zogenaamde Politiegroep Arie, later in bs-verband omgevormd tot het
rechercheapparaat gig 14, was verbonden en waarvan brigadier A. Verweij de leiding had.
Deze laatste groep stond in nauwe contacten met enkele bewakers van het Gevangeniswezen.
Vooral Blokland was hierbij betrokken. Hij gaf onder meer in september 1944 een bewaker
verlof zodat deze zich geheel met illegaal werk kon bezighouden. Enige tijd later kwam een
bewaakster bij Blok-land met dezelfde vraag. Zij vertelde hem prachtige verhalen over haar
verzetswerk. Dit verbaasde Blokland ten zeerste, omdat hij wist dat de bewaakster juist
vanwege haar pro-Duitse houding op last van een nsb-wethouder bij het Gevangeniswezen
was geplaatst. Blokland ging natuurlijk niet op het verzoek in. De bewaakster was het
hiermee niet eens en vroeg waarom hij de door haar met name genoemde bewaker wel
faciliteiten had toegestaan. Blokland bleef bij zijn standpunt, maar nam wel direct contact op
met de betreffende bewaker en liet hem uit voorzorg alsnog ontslaan. Eind september kwam
de bewaakster wederom met hetzelfde verzoek bij Blokland en deze weigerde weer. 
De bewaakster zei hierop tegen Blokland dat hij maar moest afwachten wat er van kwam.
Het probleem werd de volgende dag opgelost. Twee mannen, die zeiden dat ze een enveloppe
kwamen brengen schoten de bewaakster in haar woning dood. Een dag later werd in het
water aan de Noorderkanaalweg in twee jute zakken een lijk van een vermoorde vrouw
aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het Pietje Lena K. betrof. Zij had enkele dagen daar-
voor als arres-tantenbewaakster ontslag genomen. Volgens haar collega’s was ze fout en wist
waarschijnlijk te veel.38

Half oktober 1944 zorgde een ontsnappingsgeval voor problemen, die zowel voor Blok-
land als voor Swart verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. Omstreeks 09.00 uur
ontdekte de badmeester dat vier arrestanten, die hij kwam ophalen om in de kelder een bad
te laten nemen, niet meer in hun cellen op de vijfde etage aanwezig waren. Volgens de
portier, de agent Teunis Willem van W., waren zij om 08.30 uur onder begeleiding van de
bewakers J.T. van Leeuwen en W.G. van der Plas gepasseerd om naar het bad te worden
gebracht. Dit was in strijd met de gewoonte, omdat het baden als regel niet voor 09.00 uur
begon en de arrestanten altijd door de badmeester zelf werden gehaald, al of niet met behulp
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van bewakers. De gevangenen en de bewakers verdwenen en waren sindsdien spoorloos. 
Van W. werd direct door een brigadier verhoord, waarna Swart de zaak overnam. Swart
informeerde op zijn beurt Boelstra over de ontsnapping en telefonisch werd het feit gemeld
bij Burghoff van de sd, die bepaalde dat de zaak door de Orpo zou worden behandeld.39

Op last van Boelstra moest Van W. worden ingesloten. Om ontvluchting of zelfmoord te
voorkomen moest er dag en nacht een post voor de cel geplaatst worden. Nog dezelfde dag
vroeg Van W. of hij met Blokland kon spreken. In dit gesprek eiste hij dat Blokland hem zou
laten gaan en meteen met hem zou onderduiken. Toen Blokland dit weigerde dreigde Van W.
dat hij bij het volgende verhoor door de bezetter alles zou vertellen wat er in het Gevangenis-
wezen in strijd met de Duitse voorschriften gebeurde. Hij zou er wel voor zorgen, dat Swart
en Blokland op staande voet gearresteerd zouden worden. Blokland wees Van W. erop dat
onderduiken ook in zijn nadeel was, omdat het voor de hand lag, dat hij spoedig vrij zou
komen en al zou hij misschien worden overgeplaatst of zelfs buiten dienst gesteld, mocht 
hij toch in vrijheid rondlopen, wat in elk geval beter was dan met zijn hele gezin onder te
duiken. Van W. was het met deze zienswijze niet eens. De volgende dag kwam Blokland weer
bij Van W. Deze bedreigde hem toen met iets veel gevaarlijkers. Hij beweerde, dat als hij niet
werd vrijgelaten, er moorden zouden plaatsvinden. Zowel het gezin van Blokland als dat van
Swart zouden worden uitgemoord. Dat dit dreigement niet loos bleek te zijn ondervond
Blokland de dag daarop. Omstreeks 09.30 uur werd aan het hoofdbureau een brief bezorgd
met daarop zijn naam. Ook Swart had een brief ontvangen met dezelfde inhoud.

Vooropstellende dat wij in geen enkel opzicht in verbinding staan of gestaan hebben
met den heer Van W., moeten wij, de verzetsbeweging te Rotterdam, kennis genomen
hebbende van het onrecht, den volkomen onschuldige heer Van W. in dezen tijd
aangedaan, terwijl wij bovendien mogen veronderstellen dat U de instructies van
H.M. Regeering wel bekend zijn, U met klem verzoeken binnen 24 uur, ingaande
hedenmorgen 8 uur de tegen de heer Van W. genomen maatregelen ongedaan te
maken. Indien U weigert aan ons verzoek gehoor te geven, zullen wij genoodzaakt
zijn de strengste maatregelen te nemen. In Uw belang raden wij U aan dit niet als
bangmakerij op te vatten. Leve het Vaderland. De k.p. Zuid.

Blokland nam dit schrijven zeer ernstig en geloofde dat met de strengste maatregelen
‘moord’ bedoeld werd. Hierna werden diverse contacten met het verzet gelegd, waaruit bleek
dat het dreigement echt was. Onder belofte van Swart dat de zaak tegen Van W. mee zou
vallen, schreef Van W. een briefje, dat afgegeven moest worden aan zijn contact in het verzet.
In dit briefje verzocht Van W. te wachten met het nemen van maatregelen. Dit scheen het
juiste contact te zijn, want enige tijd later ontving Blokland een briefje, waarin geschreven
stond dat het geheel op een vergissing berustte, veroorzaakt door verkeerde inlichtingen. 
Na de bevrijding bleek dat de verzetsmensen al onderweg waren naar de woningen van
Blokland en Swart en nog op het juiste moment tegengehouden konden worden. Doordat vier
arrestanten van de sd hadden kunnen ontsnappen werd voor Van W. en Swart na enige tijd
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de officiële straf vastgesteld. Voor Van W. bestond deze uit een celstraf van vier weken
wegens nalatigheid. Voor Swart moest dit een zeer hoge geldboete zijn, op te leggen door
Boelstra. Deze laatste zei het bedrag later wel te zullen vaststellen en bepaalde al vast dat
Swart, ongeacht de grootte van dat bedrag, dit met één cent per week mocht afbetalen.40

In de stukken betreffende de zuivering van Swart werden documenten aangetroffen die
betrekking hadden op de kp-leider van het Westland, B. Valstar. Deze verzetsman was in
augustus 1944 door de politie van Delft in Naaldwijk gearresteerd. Bij deze arrestatie had 
B. Valstar geschoten. De zaak werd overgegeven aan de sd en Valstar werd ingesloten in het
Haagseveer. De kp Westland, waartoe ook K. Valstar behoorde, werd ingezet bij de poging
om B. Valstar te bevrijden. K. Valstar nam J. Oosten en onderluitenant V.d. Berg in de arm,
met wie werd afgesproken een fles ossenbloed in de cel bij B. Valstar te smokkelen en daar-
mee een maagbloeding te simuleren. Wanneer Valstar dan naar een hospitaal vervoerd zou
worden, kon de kp hem daar of onderweg bevrijden. De waarnemend politiearts, dr. J.C.
Hage, was bij het plan betrokken en zou een maagbloeding constateren. Omdat ook van
andere zijde een bevrijdingspoging werd voorbereid, was Swart hiervan op de hoogte. 
In overleg met Blokland, plaatste Swart een extra man als wacht voor de cel van Valstar,
waar-door het ossenbloed niet in de cel gebracht kon worden. B. Valstar, die van het geheel
op de hoogte was, slikte toen ten einde raad ‘s nachts zijn kunstgebit in. Swart werd hiervan
in kennis gesteld en lichtte de sd in, waarna de sd Valstar direct naar Vught afvoerde. Daar
werd hij begin september 1944 gefusilleerd. Swart verklaarde later dat hij het inslikken van
het gebit door Valstar had beschouwd als een zelfmoordpoging en dat hij bij diverse medici
inlichtingen had ingewonnen. Die hadden hem geadviseerd binnen 24 uur in te grijpen.
Omdat Valstar hiervoor verplaatst moest worden, was Swart genoodzaakt de sd in kennis te
stellen. De sd besloot de zaak verder over te nemen en voor transport te zorgen. Swart zei
niet te weten dat de politiearts Hage in het complot had gezeten.41

10.3 medische verzorging arrestanten

De geneeskundige verzorging geschiedde door de waarnemend politiearts, die naast een
eigen praktijk, iedere werkdag aan het hoofdbureau voor het gehele politiepersoneel
spreekuur hield. Bij die gelegenheid maakte hij een ronde door de arrestantenverblijven en
bezocht daar de arrestanten, die zich ’s morgens ziek hadden gemeld. In spoedgevallen was
hij zeer dikwijls niet bereikbaar. De politiearts werd terzijde gestaan door enkele hulp-
agenten, die als ‘verpleger’ optraden. Omdat het Centraal Distributiekantoor voor de zieke
arrestanten geen extra voeding verstrekte, moesten de patiënten voor wie een dieet werd
voorgeschreven, indien mogelijk, de voeding van huis laten komen, wat meestal zeer veel
moeilijkheden opleverde. De familie van de patiënt, die zijn bonnen had moeten inleveren,
was meestal op de zwarte handel aangewezen. In dergelijke zendingen levensmiddelen
werden potloden, een mes en briefjes verstopt aangetroffen. Speciale rantsoenen voor jonge
kinderen werden niet beschikbaar gesteld. Voor de zeer speciale babyvoeding moesten de



449

bewaaksters een beroep doen op de particuliere liefdadigheid. Een ziekenzaal was niet
aanwezig. Zwaar zieken werden opgenomen in het Zuiderziekenhuis waar ongeveer tien
bedden ter beschikking waren, verdeeld over drie van de andere ziekenzalen geïsoleerde
kamers. Zij lagen daar onder permanent toezicht van twee hulpagentenbewakers.42

Dokter J.C. Hage

Dokter J.C. Hage deed medio 1941 als waarnemend gevangenisarts zijn intrede. Voordien was
hij reeds enige tijd districtspolitiearts voor Kralingen en Rotterdam-Noord. Zijn start bij het
Gevangeniswezen viel samen met de moeilijkste periode, die men als gevangenisarts kon
meemaken, omdat juist op dat moment de zwaarste mishandelingen plaatsvonden. 
Dit waren niet een paar gevallen die Hage constateerde, maar het was een eindeloze reeks,
variërende van lichte blauwe builen tot inwendige bloedingen. Hage beschrijft in een
rapport over zijn belevenissen in de politiegevangenis het geval van de communist Spek-
snijder, die de allerergste mishandelingen had ondergaan. Hij werd met een hersen-
schudding naar Den Haag gesleept en in een café voor het raam geplaatst, omdat daar op 
een bepaalde tijd enkele vrienden van hem werden verwacht, die dan ook prompt in de val
liepen. Bij gesprekken met gevangenen kwam naar voren dat ook Groep 10 zich schuldig
maakte aan mishandelingen. Naar aanleiding van zo’n geval stelde Hage Boelstra hiervan 
in kennis, die direct de verantwoordelijke personen liet verhoren. De chef van Groep 10,
Breugem, werd eveneens door Boelstra stevig onderhouden, waarna, volgens de beschikbare
gegevens en verhoren, verder geen (zichtbare) mishandelingen door Groep 10 plaats-
vonden.43

Het was voor Hage belangrijk om Groep 10 niet tot vijand te krijgen en hij knoopte
daarom met hen een vriendschappelijke band aan en wist op den duur hun vertrouwen te
winnen, zodat zij hem zelfs controleopdrachten gaven van joden, die voor de sd werkten. 
Hij kreeg ook veel opdrachten van Groep 10, om te controleren of joden, die thuis ziek lagen,
geschikt waren om naar Westerbork gestuurd te worden. In negen van de tien gevallen
verklaarde hij deze mensen ongeschikt voor transport. Om Groep 10 het vertrouwen niet te
ontnemen, moest hij af en toe iemand gezond verklaren. 

De arrestanten werden zogenaamd op de dokterskamer onderzocht en ontmoetten daar
illegale vrienden, waarbij ze de benodigde informatie uitwisselden. Vanwege spionage in de
gevangenis waren al deze werkzaamheden niet zonder gevaar. De gevangeniskapper Den H.
werd door de sd als spion in de gevangenis geplaatst. Het was een zeer gevaarlijk, gemeen en
listig persoon, die Hage onophoudelijk bij iedere cel op de hielen zat. Door een zeer amicale
omgang wist Hage hem in slaap te sussen en zijn wantrouwen weg te nemen. Langzamer-
hand begon volgens Hage de dokterskamer het middelpunt van illegale werkzaamheden te
worden. Reeds enige tijd voelde Hage zich nerveus en prikkelbaar. De politie en gevangenis-
arbeid eisten te veel van hem. Dikwijls moest hij ’s avonds om 18.00 uur nog zijn huispraktijk
doen en een groot aantal visites per fiets afleggen. Vakantie was niet geoorloofd. Nadat Hage
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ter ore was gekomen dat er bij het keuringscentrum van de Staatspolitie in Utrecht een
tijdelijke plaats vacant was, vroeg hij voor een maand overplaatsing aan. Deze vraag werd
gehonoreerd en Hage vertrok naar Utrecht. Onverwacht kreeg hij daar een machtspositie,
omdat hij verantwoordelijk was voor de medische keuring. Vooraf hoorde Hage hoe de
kandidaten politiek georiënteerd waren en hij kon op die manier een groot aantal nsb’ers
voor de politiedienst afkeuren. Na dit korte intermezzo keerde Hage terug naar het Haagse-
veer. De reorganisatie van de politie had tot gevolg dat Hage, evenals alle andere niet-
executieve werknemers, een politierang kreeg toebedeeld. Voor Hage betekende dit, dat hij
als kapitein bij de Staatspolitie werd ingedeeld.44

Ondertussen was het toezicht van de sd in de gevangenis steeds strenger geworden. 
De sd had een verbindingsman aangesteld. Volgens Hage wist hij deze Wachtmeister Müller
met behulp van sigaretten op zijn hand te krijgen en konden de slachtoffers van de arbeidsinzet
door attesten geholpen worden. Waarschijnlijk was de toegeeflijkheid van Müller bekend
geworden, zodat hij werd overgeplaatst en door twee anderen werd opgevolgd. Na verloop
van tijd kreeg Hage via de sd de mededeling dat hij de cellen alleen nog maar mocht betreden
onder begeleiding van de Landwacht. Met veel moeite kon Hage hierna zijn werk voort-
zetten.45

10.4 overvallen op het gevangeniswezen

Dinsdag 24 oktober 1944 werd een dag waarop het verzet een gevoelige klap uitdeelde, maar
ook een nederlaag moest incasseren. Omstreeks 07.15 uur werden op de hoek van de 1e

Middellandstraat en de Claes de Vrieselaan drie Nederlandse mannen standrechtelijk door
leden van de sd doodgeschoten.46 (Zie bijlage 3) Deze drie mannen hadden werkzaamheden
verricht voor de Aussenstelle. Omdat ze waarschijnlijk tot de conclusie waren gekomen dat het
eens zo machtige Duitse Rijk op instorten stond, wilden ze zich bij het verzet aansluiten en
hadden daar hun diensten aangeboden. Door hun toedoen kwam het verzet in contact met
twee sd’ers, die wilden onderduiken en in ruil daarvoor aanboden het verzet te helpen bij
een overval op de Aussenstelle Rotterdam. Zo’n overval heeft echter nooit plaatsgevonden.
Hierop boden de twee sd’ers aan om de kp belangrijke documenten toe te spelen. De over-
dracht van deze documenten zou in de vroege ochtend van de 24e oktober plaatsvinden op de
hoek van de Walenburgerweg, in de nabijheid van de Statentunnel. Daar liep het volkomen
mis, omdat één van de sd’ers of beiden de transactie verraden hadden. Naast een groot aantal
sd-agenten waren de Orpo en de Landwacht ter plaatse om de kp in een hinderlaag te lokken.
Het gevolg hiervan was dat er van de vier kp’ers, allen politieagenten, die bij de daad-
werkelijke overdracht betrokken waren, twee gevangengenomen werden. Dit waren de
politieagenten C. Diteweg (Cor), wachtmeester van de Marechaussee Brielle, en P.J. van der
Meer (Zwarte Piet). De derde politieman/kp’er (naam onbekend) vluchtte al schietend door
de Statentunnel en kon, hoewel dat hij zwaar gewond was, toch ontkomen. De vierde, P. van
der Puijl (Mooie Piet), werd op zijn vlucht door de Statentunnel doodgeschoten. Van der
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Puijl was werkzaam bij de politie in Dordrecht en lid van de kp-Nijmegen en Rotterdam.47

De kp’ers, die op de uitkijk hadden gestaan konden allen vluchten.

De grote overval van 24 oktober 1944

Deze tegenslag was voor een andere verzetsgroep geen reden om later op die dag van hun
geplande onderneming af te zien. Onder leiding van de vooraanstaande verzetsman S.
Esmeijer (Paul) was men namelijk voornemens een overval te plegen op het Gevangenis-
wezen,48 met het doel een aantal gevangengenomen verzetsmensen uit de cellen te
bevrijden. Voordat Esmeijer zich in de herfst van 1943 volledig met het verzet ging bezig-
houden, werkte hij als volontair bij de politie in Driebergen. Na zijn vertrek naar Rotterdam,
waar zijn ouders woonden, zat hij spoedig in de top van de Rotterdamse kp.49

Op 20 en 21 oktober 1944 viel een aantal verzetslieden in handen van de bezetter.
Hieronder bevond zich de leider van het katholieke deel van de Rotterdamse afdeling van 
de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (lo), J.P. Sijpesteyn. Omdat hij veel
wist van het Rotterdamse verzet en zijn leden, was men bang dat hij onder druk gevoelige
informatie zou kunnen doorspelen, wanneer de sd bij hem een verscherpt verhoor zou
afnemen. Zodoende moesten er direct de nodige maatregelen getroffen worden om hem en
de anderen te bevrijden.50

Een overval op het Gevangeniswezen was niet zonder risico, want de cellen waren
gevestigd op de vierde en vijfde etage van het hoofdbureau, terwijl de toegangsdeuren waren
voorzien van pantserplaten en bewaakt werden door licht bewapende politieagenten.
Daarnaast waren op de etages van het Gevangeniswezen bewapende leden van de Landwacht
aanwezig. Door alle beveiligingsmaatregelen kon de overval niet via de normale weg plaats-
vinden.51 Voor het slagen van de overval was hulp van binnenuit de enige kans. Door een
leider van een ander verzetsgroepje werd Esmeijer in contact gebracht met inspecteur Kruit,
die als chef van de Speciale Diensten de bewaking van het hoofdbureau onder zijn beheer
had. De dag voor de geplande overval vond in de woning van Kruit, aan de Statenweg 46a,
een bespreking plaats tussen Kruit, Esmeijer en twee andere leiders van het verzet. Spoedig
kwam men erachter dat de dienstwoning van de kantinebaas, E. Hulsman, de meest
geschikte mogelijkheid was om vandaaruit, via de kantine zonder problemen toegang te
krijgen tot het hoofdbureau. Deze woning was gevestigd op de derde etage van dat bureau en
was bereikbaar via een eigen ingang op de begane grond. Hulsman gaf toestemming voor het
gebruik van zijn woning, waardoor hij genoodzaakt was om samen met zijn gezin onder te
duiken, omdat de bezetter zeker wraak zou nemen. Op de ochtend van de overval, dinsdag 
24 oktober 1944, maakte Kruit samen met Esmeijer een inspectieronde door het hoofdbureau
om de route nog eens door te nemen en alle gevaarlijke punten te bezichtigen.52

In de namiddag kwamen ruim twintig kp’ers en een aantal koeriersters in de bestuurs-
kamer van de Christelijke Ambachtsschool aan de Gordelweg, vlakbij het ouderlijk huis van
Esmeijer aan de Bergsingel, bijeen en namen daar de laatste details door. Het was de
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bedoeling dat de voorhoede
gevormd werd door vier over-
vallers in ss-uniform en één in 
het uniform van de Nederlandse politie. De overval moest na de wisseling van de wacht van
19.00 uur plaatsvinden. Een viertal koeriersters was eerder naar de woning van Hulsman
vertrokken met de vijf uniformen. Zij hielpen meteen mee de waardevolle spullen uit het
huis te halen. Om halfvijf vertrokken de deelnemers zo onopvallend mogelijk naar de
woning van Hulsman, waar zij zich tussen halfzes en tien over zes in groepjes van twee
moesten melden. Hier kleedden de ‘geüniformeerde’ overvallers zich om, waarna negentien
mannen gespannen wachtten op het moment dat de overval kon beginnen.53

Vierde en vijfde verdieping van het Hoofdbureau waar het
Gevangeniswezen gevestigd was.
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Toen het zover was nam
een van de overvallers,
zogenaamd als officier
van de wacht,
telefonisch contact op
met de hoofdbewaker
en zei dat vier man van de
ss onder begeleiding van een
agent van de Speciale Diensten de
afdeling kwamen inspecteren. Nadat
het gesprek door de hoofdbewaker was
beëindigd met ‘in orde’, gingen de
overvallers over tot actie. De vijf
geüniformeerde overvallers gingen voorop
en nadat zij via de gepantserde deur waren
binnengelaten volgde de rest. De op de
vierde etage aanwezige bewakers werden
snel ontwapend en een van de overvallers
ontfermde zich over de hoofdbewaker, die
zich met alle sleutels van de cellen ophield in
een glazen kamertje. De in ss-uniform geklede overvallers waren vanaf die vierde etage via
de binnentrap naar de vijfde etage gegaan en hadden daar vier kaartende landwachters
ontwapend, terwijl de rest begonnen was met het bevrijden van de gevangenen. Hierbij was
voorzichtigheid geboden, want op de muren zaten alarmknoppen, die door de ontstane chaos
gemakkelijk ongezien door de een of ander ingedrukt konden worden.54

Om vijf voor halfacht, twintig minuten na aanvang, was de klus geklaard en kon
begonnen worden met het afvoeren van de bevrijde gevangenen. Aanvankelijk was er
gerekend op 18 man, maar al snel bleek dat de groep was uitgegroeid tot 43 personen.
Daarnaast kregen de wachtmeesters J.M. Kievits en J. van de Wetering ook nog toestemming
om mee te gaan, omdat zij hadden meegeholpen met de bevrijdingsactie en daarom moesten
onderduiken. Terwijl de groep naar de in de omgeving van het bureau gereedstaande voer-
tuigen liep, werd het binnen- en buitenalarm in werking gesteld.55

Boelstra, die zich op dat moment op zijn kamer bevond, liep de gang op en vroeg aan 
een aldaar geposteerde agent wat er aan de hand was. Deze vertelde hem dat zojuist de
gevangenis was overvallen. Boelstra liep direct naar de vierde etage en kreeg daar te horen
dat er bij een overval een groot aantal gevangenen bevrijd was en dat de groep via de kantine
het hoofdbureau verlaten had. Boelstra ging naar de kantine om te zien hoe men verdwenen
was en constateerde dat de deur van de kantine gesloten was. Hij trachtte met zijn dienst-
pistool de deur open te schieten maar dat lukte niet. Met behulp van een aantal agenten werd
de deur uiteindelijk opengebroken. Het onderzoek leverde verder niets op, waarna Boelstra
terugkeerde naar de gevangenis.56

Na de bevrijding werden voor een tentoonstelling
tekeningen gemaakt over het optreden van de
lkp, waaronder een van de overval op de
politiegevangenis.
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Maatregelen ten gevolge van de geslaagde overval 

Wölk kreeg die avond van de wachtcommandant de mededeling dat 25 bewapende personen
een grote overval op de politiegevangenis in het hoofdbureau van politie hadden gepleegd.
Wölk nam direct telefonisch contact op met het hoofdbureau en kreeg van de dienstdoende
officier van dienst in het kort te horen wat er gebeurd was. Na dit gesprek werd Wölk door
Scholz gebeld, die eveneens door de Nederlandse politie op de hoogte was gebracht. Scholz
had inmiddels al contact opgenomen met Rauter, de BdO en waarschijnlijk ook met de BdS,
Schöngarth. Hij wilde eerst nadere bevelen afwachten en dan pas de nodige stappen onder-
nemen, maar rekende erop bevel te krijgen tot het nemen van scherpe represaillemaat-
regelen. Wölk nam hierop contact op met zijn chef, Deppner, die ook al op de hoogte was.
Van hem kreeg Wölk te horen dat Rauter wegens de ernst van de overval reeds een beslissing
genomen had. Scholz kreeg opdracht een onderzoek in te stellen naar de medeplichtigheid
van het politiepersoneel. Wölk kreeg het bevel dat alle politiebeambten, die bij het door
Scholz ingestelde onderzoek schuldig of zeer verdacht van medewerking of hulpverlening
bevonden werden, beschikbaar gesteld moesten worden voor de nog diezelfde avond ter
plaatse te voltrekken executie. Alle nog voor de Sipo wegens illegaal werk in het Haagseveer
gevangen zijnde personen en alle in het Haagseveer gevangen zijnde mannelijke joden
kwamen ook in aanmerking voor de executie. De twee politiemannen (Diteweg en Van der
Meer) die ’s ochtends bij de schietpartij bij de Statentunnel waren aangehouden moesten
eveneens doodgeschoten worden.57

Diteweg en Van der Meer stonden op de lijst van de overvallers om ook bevrijd te
worden, maar omdat ze voor verhoor waren overgebracht naar de Aussenstelle, waren ze niet
aanwezig. Ze kwamen een half uur na de geslaagde overval op het hoofdbureau aan.58

Het totaal aantal te executeren mannen was niet nauwkeurig opgegeven, maar Wölk
kreeg opdracht om totaal 25 tot 30 personen te executeren. De executie moest nog dezelfde
avond plaatsvinden op een daartoe geschikte plaats in de onmiddellijke nabijheid van het
hoofdbureau. Door het aanplakken van plakkaten en alle andere ter beschikking staande
middelen moest de bevolking van Rotterdam over de gebeurtenissen en de genomen
represaillemaatregelen op de hoogte gebracht worden.59

Samen met Scholz ging Wölk en enkele beambten van de Aussenstelle kort daarop naar
het hoofdbureau. Daar stelde Scholz, samen met Rest, die het proces-verbaal moest opmaken,
een onderzoek in naar eventuele medeplichtige politiebeambten. Zij verhoorden vooral de
neergeslagen politieman uit het glazen kamertje, omdat men hem ervan verdacht mede-
werking te hebben verleend aan de overval. Het totale onderzoek duurde twee uur. Wölk
had een aantal Sachbearbeiter van zijn Dienststelle laten komen, aan wie hij de opdracht gaf uit
te zoeken, tegen welke nog ingesloten gevangenen reeds door Rauter de doodstraf bevolen
was. In dit verband werden de namen van twee gevangenen genoemd. Na de bevrijding
verklaarde Wölk dat hij zich had verzet tegen de wens van Scholz om de verdachte politie-
beambten te executeren, omdat hij de tijd voor het onderzoek te kort vond. Omdat het
volgens hem een uitgesproken gevechtshandeling betrof en niet een laffe overval, was hij 
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van de aan hem gegeven bevelen afgeweken. Het aantal te executeren personen had hij
verlaagd tot vier. Hieronder bevonden zich de twee reeds ter dood veroordeelden en de twee
genoemde politiebeambten, omdat die volgens de toen geldende wetten toch geëxecuteerd
zouden worden.60

De door Wölk genoemde Deppner en Scholz konden na de bezetting niet gehoord worden,
omdat zij vermoedelijk in Duitsland verbleven. Schöngarth was toen al door een gerechtshof
ter dood veroordeeld en opgehangen, terwijl Rauter ontkende iets van de zaak te weten. 
De enige Duitser die buiten Wölk nog een verklaring kon afleggen was Rest. Hij was door zijn
chef, Scholz, op de hoogte gebracht en kreeg van hem opdracht met een commando naar het
Haagseveer te gaan om te trachten de overval te verijdelen, maar hij kwam te laat. Rest moest
toen van Scholz een onderzoek instellen naar de verantwoordelijkheid van de bewakers en
nagaan in hoeverre zij hun dienst veronachtzaamd hadden. Kort na het afronden van het
onderzoek riep Scholz Rest bij zich en gaf hem opdracht, om zijn mannen bijeen te roepen
voor een executie, die buiten voor het bureau moest plaatsvinden. Rest ging met zijn mans-
chappen naar buiten en zocht naar een geschikte executieplaats. Deze vond hij voor de schuil-
kelder op het Doelwater. Omdat het ondertussen donker geworden was draaiden de aanwezige
sd’ers hun auto’s zodanig dat de koplampen op de schuilkelder schenen. De vier mannen
werden met hun rug tegen de muur van de kelder opgesteld, waarna Rest het peloton opdracht
gaf te vuren. Als commandant van het peloton overtuigde Rest zich ervan of de slachtoffers
dood waren en gaf ieder van hen nog een genadeschot uit zijn dienstpistool. De executie werd
bijgewoond door Scholz en Wölk. Boelstra had van Wölk opdracht gekregen om ook bij de
executie aanwezig te zijn, maar dit had Boelstra met verachting van de hand gewezen. De vier
lichamen moesten op last van de Duitsers tot de volgende dag 17.00 uur blijven liggen.61

Voor Wonink, die in januari 1944 het commando van de Ordepolitie van Moerman had
overgenomen, ging de executie te ver. Hoewel hij al enkele malen overwogen had het lid-
maatschap van de nsb op te zeggen, was dit voor hem de bekende druppel. Hij ging de
volgende dag direct naar Scholz en verweet hem dat de executie meer dan beestachtig was.
Dit optreden maakte waarschijnlijk weinig indruk, want Wonink wendde zich vervolgens
tot de burgemeester, omdat hij zich verplicht voelde zoveel mogelijk openlijk tegen het
Duitse optreden te protesteren. Omdat de burgemeester echter niet aanwezig was richtte hij
zich tot zijn vervanger, de wethouder dr. J.F.P. Dijkhuis. Wonink stelde hem voor met een
groep nsb’ers, die een openbare functie bekleedde, er bij Mussert op aan te dringen openlijk
tegen het in Rotterdam en elders in het land gewraakte optreden te protesteren, of anders bij
wijze van protest, gezamenlijk uit de nsb te treden. Dijkhuis zei de mening van Wonink te
delen en de zaak met de burgemeester te zullen bespreken. Na een aantal dagen stuurde
Scholz de gewestelijk commandant van de Landwacht naar Wonink, die moest proberen
hem op andere gedachten te brengen. Dit lukte niet, want toen Wonink na een tijdje nog
steeds niets van de burgmeester of Dijkhuis vernomen had, besloot hij zelf de knoop door te
hakken en bedankte voor het lidmaatschap van de nsb. Hij wist dat deze actie zijn ontslag
zou kunnen betekenen, maar op aandrang van Boelstra bleef hij gehandhaafd.62

De dag na de overval schreef Kruit zelf, als officier van dienst, de melding in het
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berichtenboek. Hij schreef dat de vorige avond omstreeks 19.00 uur op de politiegevangenis
een overval had plaatsgevonden door circa vijftien terroristen met medewerking van één of
twee Nederlandse politieambtenaren. De daders wilden terroristen en saboteurs bevrijden,
maar het plan mislukte omdat dergelijke gevangenen daar niet ondergebracht waren. Ze
bevrijdden tien gevangenen van de Nederlandse Justitie en verscheidene politieke
gevangenen (lichte gevallen van illegale hulp). Als represaillemaatregel hadden de Sipo en de
Orpo vier terroristen doodgeschoten. Kruit meldde verder nog in zijn bericht dat Scholz het
onderzoek leidde tegen de Nederlandse politieambtenaren wegens het tekortschieten in hun
plicht en dat één van de bevrijde gevangenen zich die ochtend bij de Sipo gemeld had.63 Beide
laatste mededelingen bleken juist te zijn. Een van de bevrijde gevangenen had zich uit de
groep weten los te maken en meldde zich bij het hoofdbureau, met de mededeling dat hij
wilde verklaren wat hij wist. Toen het verzet hiervan op de hoogte gebracht was, gaf men
direct opdracht tot liquidatie. Op 3 november 1944 vond de aanslag plaats. De man werd
geraakt, maar bleef in leven. Hij werd overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis.
Omstreeks 18.30 uur gingen twee in burger geklede mannen, die zich uitgaven voor agenten
van de Sipo, naar het ziekenhuis en schoten hem daar alsnog dood.64

Op 25 oktober werd een aantal Rotterdamse politiebeambten bij Scholz aan de
Eendrachtsweg 59 ontboden voor het geven van inlichtingen over de overval van de vorige
dag. Dit waren onder andere Kruit, hoofdwachtmeester A. de Wilde, die op de bewuste
avond als wachtcommandant dienst deed, K. Postma en enkele andere leden van de Speciale
Diensten. Nadat De Wilde hoorde dat Postma was ingesloten zag hij kans om uit het gebouw
weg te komen. Het gevolg was dat hij moest onderduiken. Kruit vond deze handelwijze niet
verstandig, omdat De Wilde met de hele overval niets te maken had. De bezetter had nu een
reden om aan te nemen dat de Speciale Diensten er wel degelijk bij betrokken waren,
waardoor andere politiefunctionarissen in gevaar kwamen. Kruit nam contact op met
Wonink, die als commandeur van de Ordepolitie belast was met de leiding van de Speciale
Diensten. Wonink gaf de chef van De Wilde opdracht om hem te arresteren. Deze inspecteur
begaf zich naar de woning van De Wilde met de gedachte dat hij was ondergedoken. Na
verscheidene malen aangebeld te hebben, deed eindelijk De Wilde zelf zeer schuchter open.
De inspecteur sprak met De Wilde af dat hij hem enig respijt zou geven, zodat hij in de
gelegenheid was om alsnog met zijn gezin onder te duiken, welk aanbod hij aanvaardde.
Gelukkig leverde het onderzoek van Scholz niets op, waardoor de gearresteerde agent Postma
enige dagen later werd vrijgelaten.65

Deze zaak had echter anders kunnen aflopen. Op de middag van de overval was namelijk
een nota verschenen betreffende nieuwe richtlijnen over het aanbieden van arrestanten bij
het Gevangeniswezen. Toen Wonink, die in het korps bekend stond als aanhanger van het
nationaalsocialisme, enige tijd later langs de kamer van de inspecteurs liep, zag hij Kruit
staan, die samen met inspecteur P. Gorzeman de zojuist verschenen nota met bijzonder veel
aandacht bestudeerde. Na de overval was Wonink eveneens naar het hoofdbureau geroepen
om daar te horen hoe het gebeurd was. Het viel hem direct op dat de overvallers de
richtlijnen uit de nota letterlijk hadden opgevolgd. Hieruit concludeerde hij dat de
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inlichtingen uit de desbetreffende nota door niemand anders dan Kruit of Gorzeman aan de
overvallers verstrekt waren. Dit vermoeden had hij echter tegenover niemand geuit. Na de
bevrijding gaf Kruit toe de nota doorgespeeld te hebben.66

Overval op het laatste moment

Kort voor het einde van de bezetting, op 30 april 1945, vond een tweede overval plaats op het
Gevangeniswezen. Het doel was 28 gevangenen te bevrijden, omdat men bang was dat de
bezetter uit wraak voor hun aankomende nederlaag alle politieke gevangenen zou dood-
schieten. Deze angst was niet ongegrond, want bij de ontruiming van kamp Vught was dat
ook gebeurd. Hiervan was de Rotterdamse inspecteur J.V. Tas het slachtoffer geworden. 
Het verzet kreeg uit geheel onverwachte hoek hulp. Twee gedeserteerde medewerkers van de
Aussenstelle Rotterdam, W. Schlein en E. Schulz, hadden in ruil voor een onderduikplaats hun
hulp aangeboden, want ook zij zagen het einde naderen. Omstreeks 19.00 uur begaf een
select gezelschap zich in een vrachtwagen van de Wehrmacht naar het hoofdbureau. De groep
bestond uit vijf leden van de kp, in het uniform van de ss, één lid van de Ordedienst (od) in
burger en de beide Duitsers in hun eigen uniform. Buiten stonden nog drie kp’ers verdekt
opgesteld om bij eventuele problemen te kunnen helpen. Omdat alles er zeer overtuigend
uitzag verliep de operatie heel voorspoedig. De gevraagde arrestanten, die zogenaamd
overgebracht moesten worden naar de gevangenis in Scheveningen, werden zonder
problemen overgedragen. De overval leek zo echt dat zelfs de bevrijde gevangenen dachten
dat hun laatste uur geslagen had. Pas in de vrachtauto kon men hen overtuigen. Op dezelfde
manier werden diezelfde dag nog drie politieke gevangenen uit het Huis van Bewaring aan
de Noordsingel bevrijd. Als dank voor hun hulp kregen de twee Duitse deserteurs een
onderduikadres in Kethel.67

Eén dag na de overval besloot de bezetter tot gedeeltelijke ontruiming van het
Gevangeniswezen. Alle gevangenen van de sd werden overgeplaatst naar de gevangenis in
Scheveningen.68

10.5 transport van arrestanten

Eind oktober 1943 vroeg de Amsterdamse commissaris van politie Voordewind per telex aan
de hoofdcommissaris van Rotterdam wie belast was met de bewaking en het vervoer van
arrestanten. Hij kreeg als antwoord dat de Ordepolitie belast was met de bewaking en
verzorging, terwijl het transport werd uitgevoerd door de Vreemdelingendienst en Orde-
politie samen.69 De Vreemdelingendienst was vanaf 15 mei 1941 belast met het vervoer van
arrestanten, omdat zaken die betrekking hadden op vreemdelingen steeds minder werden.
Daarvoor waren de taken gescheiden en werd het vervoer van arrestanten alleen geregeld
door de bij de Vreemdelingendienst ondergebrachte Transportendienst.70
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Vreemdelingen- en Transportendienst

Arrestantenvervoer was voor de Vreemdelingen- en Transportendienst een behoorlijke
taakverzwaring. Door de alsmaar groeiende stroom arrestanten werden naast deze dienst ook
andere onderdelen belast met transporten. Vooral Duitse instanties schakelden de
Rotterdamse politie steeds vaker in bij het vervoer van hun arrestanten, waardoor de
richtlijnen drastisch aangescherpt werden. Bij ontvluchting moest direct gericht geschoten
worden. Waarschuwingsschoten mochten niet meer gelost worden. Wanneer een verdachte
hierna toch wist te ontkomen, moest de verantwoordelijke politieambtenaar gestraft
worden. Weer geheel andere maatregelen zorgden ervoor dat aan bovengenoemde richtlijn
niet voldaan kon worden. Een aantal arrestanten, die voor verhoor door dezelfde instantie
niet gecombineerd vervoerd mochten worden, moesten na elkaar overgebracht worden.

Vanwege benzinetekort moesten gevangenen op den
duur met een paardenwagen vervoerd worden.
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Hiervoor waren niet altijd voldoende geüniformeerde en bewapende transportbegeleiders
ter beschikking. Zodoende kwam het voor dat een transport door niet met vuurwapens
uitgeruste bewakers moest worden uitgevoerd. Ook waren niet altijd geschikte
vervoermiddelen aanwezig ten gevolge waarvan de transporten dan te voet of in overvolle
trams moesten geschieden.71

In het begin van de bezetting was er nauwelijks sprake van transport voor Duitse
instanties. De Transportendienst bracht hoofdzakelijk de weggelopen minderjarigen naar
huis of tehuis terug. Ze moesten hiervoor de stadsgrens vaak overschrijden, omdat weglopers
uit het gehele land naar Rotterdam kwamen. Omstreeks september 1941 werd het

takenpakket van de Transportendienst wederom uitgebreid. Vanaf die
tijd werden ze tevens belast met het terugbrengen van weggelopen

arbeiders van de nad naar hun kazernes (werkkampen) in onder
andere Hardenberg, Liessel, Wolvega en Hilvarenbeek. Deze

deserteurs, zoals ze ook wel genoemd werden, waren meestal
door Groep iii aangehouden.72 Later werden de agenten van de
Vreemdelingen- en Transportendienst ingezet bij het
overbrengen van arbeiders, die voor de arbeidsinzet naar
Duitsland waren gestuurd en daarvandaan gevlucht. Deze
arbeiders werden tot de Duitse grens gebracht. Vandaar werd
gezorgd voor verder transport naar Duitsland.73

Doordat de voor arrestanten bestemde ruimten aan
het hoofdbureau doorlopend overvol waren, moesten de
gevangenen wegens plaatsgebrek van en naar de
afdelingsbureaus worden gereden. Daarnaast moesten de
gevangenen naar diverse plaatsen in Nederland worden
overgebracht.74

Het beeld van een bewaker die brieven van een gevangene in
ontvangst neemt heeft een plaats gekregen naast de deur die
toegang geeft tot het werkvertrek van de korpschef.
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In november 1942 werd door de voor arrestantenvervoer bestemde voertuigen zesduizend
kilometer gereden. Dit was ongeveer tweehonderd kilometer per dag. Eén maand later kreeg
men slechts duizend liter benzine toegewezen, waardoor het overbrengen van arrestanten
problematischer werd. Verandering in de situatie was dringend gewenst, want het laten
betalen van ƒ 5,- door beschonken personen, wanneer zij per overvalauto naar het bureau
werden gebracht, leverde niet het gewenste resultaat op. De klok werd teruggezet naar de tijd
dat de arrestanten nog per paardentractie werden vervoerd. Half december 1942 werd aan de
Amsterdamse Rijtuig Maatschappij opdracht gegeven tot het leveren van een paard, wagen
en tuig. Alles werd op huurbasis geleverd op voorwaarde, dat het geheel door Rotterdams
politiepersoneel bereden en onderhouden zou worden. Per dag mocht men maximaal 24

kilometer afleggen. Paard en wagen werden gestald in de voormalige stallen van de
Marechaussee aan de Charlotte de Bourbonlaan. De kostbare rubberen banden werden
vervangen door ijzeren banden. Als vaste koetsiers werden drie agenten aangewezen. 
Na enkele dagen kwamen zij erachter dat ze een tweede paard nodig hadden, omdat ze per
dag meer reden dan de vastgestelde 24 kilometer.75

Hoewel het aantal transporten en het personeelsgebrek alsmaar toenam en de vervoer-
middelen daarentegen schaarser werden, kreeg de directeur van de gemeentelijke sociale
dienst toezegging dat hij bij het transporteren van asociale elementen naar kampen op politie-
assistentie kon rekenen.76

Het korps Rijksveldwacht was, voordat het op 1 maart 1941 werd opgeheven belast met de
gevangenentransporten van en naar de rechtbanken. Het personeel en de taken werden
hierna overgeheveld naar de Marechaussee. Twee jaar later ontstond er door de vorming van
de Staatspolitie een andere situatie, waardoor per 1 augustus 1943 het transport van arrestanten
en gevangenen werd overgenomen door het rechtstreeks onder de secretaris-generaal van
Justitie ressorterende korps Parketwacht. Hierdoor werden de vervoersproblemen
gedeeltelijk opgelost. Veel gemak zal men er echter niet van gehad hebben, want wegens
personeelsgebrek moest de politie de Parketwacht regelmatig assisteren. De parketwachters
droegen nagenoeg hetzelfde uniform als de Staatspolitie. Alleen de kleur van de kraagspiegels
was paars.77

Eind januari 1945 kwam het nog steeds voor dat politieagenten gevangenen moesten
overbrengen, waarbij de kans op ontvluchting toenam. Een opperwachtmeester van de
Speciale Diensten kreeg op een zaterdagmiddag opdracht om met negen agenten naar de
politiegevangenis te gaan voor het overbrengen van arrestanten. Vanaf het hoofdbureau
moesten 52 arrestanten voor de arbeidsinzet overgebracht worden naar het Doofstommen-
instituut aan de Ammanstraat. De leiding van het transport berustte bij een Duitse officier
van de sd. Op de gang van de vierde etage stonden de begeleiders aan weerszijden opgesteld.
Via het trappenhuis moesten de arrestanten naar de binnenplaats van de Motorbrigade
gebracht worden. Daar stond een overvalwagen klaar voor verder transport. Op de binnen-
plaats werden de arrestanten in rijen van drie opgesteld. Na telling bleken twee man te
ontbreken. Direct na de ontdekking werden alle deuren van het hoofdbureau gesloten en
werd een uitgebreide zoekactie op touw gezet. Geen van beide mannen werd gevonden. 
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De overige arrestanten werden overgebracht naar de Ammanstraat. Hoe de twee ontsnapt
waren, was een groot raadsel. Enkele hoofdpersonen moesten een rapport opmaken. Daaruit
bleek al snel dat het overbrengen van 52 arrestanten door tien man onverantwoordelijk was.
Onderzoek wees uit dat de trappen niet waren afgezet, waardoor ontsnapping mogelijk was.
Uit het aantal Duitse instanties, waaraan de commandeur van de Ordepolitie verslag moest
uitbrengen over de uitkomst van het onderzoek bleek, dat de ontsnapping door de bezetter
hoog werd opgenomen. De commandeur deelde aan Rauter, Scholz en de Aussenstelle mee dat
de ontvluchting een samenloop van omstandigheden was en dat er daarom geen disciplinaire
maatregelen genomen moesten worden.78

Na de bevrijding bleek dat de gevangenen tijdens de bezetting van verschillende zijden
geholpen waren. Op 18 mei 1945 reikte hoofdcommissaris Staal aan 25 personen of firma’s
een oorkonde uit, omdat zij door schenking in natura de politieke gevangenen in de
bezettingsjaren hadden gesteund. In dezelfde periode werd in het hoofdbureau een beeld
onthuld, voorstellende een politieman die heimelijk een brief aan een arrestant geeft. 
Dit beeld was een geschenk van een aantal ex-gevangenen.79

De bezettingsautoriteiten hadden dankbaar gebruik gemaakt van de celcapaciteit en
bewakers van de Rotterdamse politie. Voor het ophalen van deze gevangenen, zoals joden,
communisten, arbeiders en verzetsstrijders hadden zij behoeften aan betrouwbaar en
volgzaam politiepersoneel. Om dit te kunnen bereiken moest er eerst wat gedaan worden
aan de bewustwording van de Nederlandse politieambtenaren. Verandering van de politie-
organisatie zou een belangrijke stappen in die richting moeten zijn.



hoofdstuk 11

gemeentepolitie 
wordt staatspolitie

[...] ‘’t Ligt nu aan ons, Nederlandse politiemannen, om ons volledig
in te zetten ter volmaking van de zoo lang begeerde noodzakelijk
eenheid. Aan de Staf van de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie
der Nederlandse Politie worden nu al maanden lang iederen dag
stapels papier verwerkt en vele besprekingen gevoerd om de
reorganisatie der politie zoo spoedig mogelijk en tevens zoo goed
mogelijk haar beslag te doen krijgen en de daarbij beoogde eenheid 
te bereiken.’ [...]

(Reorganisatie der Nederlandse politie, door: S.M. Oosterhoff, kapitein der
Marechaussee, in: De Nederlandsche Politie, 1e jaargang no. 5, 1 februari 1943)



11.1 de reorganisatie van maart 1943

Tijdens de eerste drie bezettingsjaren waren veel politiemensen betrokken bij het uitvoeren
van opdrachten van de bezetter. Het zag er naar uit dat dit in de komende twee jaar niet zou
veranderen, want hoewel de Rotterdamse politie in april 1943 voor het laatst werd
ingeschakeld bij het ophalen van joden, zorgden andere problemen ervoor dat de politie
regelmatig moeilijke opdrachten kreeg. Vooral nadat het verzet in de eerste helft van 1943

grotere vormen begon aan te nemen, eiste de bezetter van de Nederlandse politie vergaande
medewerking. Daarbij kwam nog dat de criminaliteit toenam. Inplaats van de verlangde
medewerking zagen steeds meer politiemensen in dat de bezetter de strijd ging verliezen en
veranderden hun houding, gingen zelf deelnemen aan het verzet of doken onder. Anderen
probeerden daarentegen te redden wat er te redden viel en steunden de bezetter op alle
mogelijke manieren in hun strijd. De beoogde eenheid was daarom verder weg dan ooit. 
De reorganisatie, die in 1941 in gang gezet werd en bedoeld was om de politie geheel onder
staatsgezag te brengen, kon hierin geen verandering brengen.

Verordening Organisatie Politie

Op 14 december 1942 bracht Seyss-Inquart de Verordening Organisatie Politie (vop) uit,
welke op 1 maart 1943 in werking zou treden. Hiermee werd aan de doelstelling voldaan om
de politie naar Duits model in te richten. Voortaan zouden staatsinstanties het politiegezag
uitoefenen. De politiezorg werd hierdoor een staatsaangelegenheid, waarvan de secretaris-
generaal van Justitie de hoogste instantie was. Het DGvP, dat in december 1941 geruisloos van
het toneel verdwenen was, werd door de reorganisatie nieuw leven ingeblazen en belast met
de daadwerkelijke leiding van de Nederlandse ‘Staatspolitie’. Secretaris-generaal Schrieke
werd benoemd tot directeur-generaal en Broersen tot chef van de Algemene Staf. Wegens
overspel moest Broersen zijn functie na ruim een half jaar overdragen aan de politiepresident
van Eindhoven, P.J. Kooymans. Deze hield het ook niet lang vol, want na twee maanden
raakte hij verwikkeld in een affaire en werd om die reden naar het Oostfront gestuurd. 
De gewestelijk politiepresident van Groningen, De Boer, werd zijn opvolger.

De hoofdcommissarissen van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Haarlem, Groningen, Arnhem en Eindhoven kregen na de invoering van de vop de nieuwe
titel van politiepresident. Als Staatspolitiegezagsdragers traden zij voortaan op als leiders van
de Staatspolitie-instanties. De politiepresidenten van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven,
Arnhem en Groningen namen bovendien de taak van gewestelijk politiepresident waar en
kregen ieder de politiële bevoegdheid in een aantal provincies. Zij namen hiermee de taak
van de pg over.1 Boelstra, die van de zittende hoofdcommissarissen de enige was die direct in
de functie van politiepresident en waarnemend gewestelijk politiepresident aan het werk
kon, kreeg de provincies Zuid-Holland en Zeeland onder zijn beheer 2. In de kleinere
gemeenten werd de politiezorg opgedragen aan de burgemeester. Als politiegezagsdrager

463



464

werd deze gecontroleerd door de gewestelijke politiepresident. In de 129 grotere gemeenten
bleef de uitvoering van de politietaak bij het eigen gemeentekorps. De Marechaussee werkte
in de overige, meestal kleinste, gemeenten. Tot de algemene politie gingen ook de brandweer
en de luchtbescherming behoren.3

De gewestelijke politiepresidenten kregen hierdoor een zwaardere taak toebedeeld dan
zij voorheen hadden als korpschef en daardoor konden zij zich niet meer bezighouden met
de uitvoerende politiedienst. Dit probleem werd ondervangen door het aanstellen van een
gewestelijke politiecommandeur. Deze politiecommandeur was ondergeschikt aan de
politiepresident en belast met de behandeling van alle aangelegenheden inzake organisatie,
opleiding, personeelszaken en dienstuitoefening. Hij was tevens commandant van de gehele
uitvoerende dienst, waaronder staats- en gemeentelijke Ordepolitie, Marechaussee en politie
te water in het ambtsgebied van de gewestelijke politiepresident.4 Alle gewestelijke
commandanten van de Marechaussee werden belast met de waarneming van het ambt
gewestelijk politiecommandeur en oefenden die als nevenfunctie uit. Op deze manier werd
luitenant-kolonel J.E. Hofman de gewestelijke politiecommandeur voor de provincie Zuid-
Holland en Zeeland. Het gewestbureau verhuisde met ingang van 3 januari 1944 van Den
Haag naar de Westersingel 19 in Rotterdam.5

Met ingang van 1 januari 1944 werd aan alle politieambtenaren een nieuw legitimatie-
bewijs uitgereikt. Om te voorkomen dat het verzet de legitimatiebewijzen vervalste, moest
elk bewijs voorzien zijn van een zegel. Elk kwartaal moest er een ander zegel bijgeplakt
worden, die een afwijkende kleur en opdruk had. Leden van de Staatsbrandweerpolitie
kregen bijna hetzelfde legitimatiebewijs als de politie. Het enige verschil was dat het legitimatie-
bewijs van de brandweer was voorzien van een rode streep.6

De gezagsverhoudingen waren, zelfs één jaar na de reorganisatie van maart 1943, niet
voor iedereen duidelijk. Burgemeester Müller vroeg half maart 1944, in zijn hoedanigheid als
leider van de Adviescommissie, schriftelijk aan de gemachtigde van de leider voor Binnen-
landse Zaken en Nationale Veiligheid, C. van Geelkerken, hoe hij enkele artikelen van de
vop moest interpreteren. Vooral het artikel waarin bepaald werd dat in gemeenten met
Staatspolitie-instanties de Staatspolitiegezagsdragers op grond van de Gemeentewet aan de
burgemeesters toekomende bevoegdheden moesten uitvoeren, leverde volgens Müller pro-
blemen op. Hier kon volgens hem uit geconcludeerd worden dat ook een Algemene Plaatse-
lijke Verordening (apv) door de politiepresident vastgesteld diende te worden. Het antwoord
van het DGvP luidde dat alleen de bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde, welke
voorheen speciaal bij de burgemeester lagen, waren overgegaan naar de politiepresident. 
Het vaststellen van de apv bleef dus een taak van de burgemeester.7

Op 23 februari 1943 had Boelstra tijdens een bespreking in Hoog-Soeren het verzoek
gekregen om ten behoeve van de reorganisatie voor de belangrijkste functies leidende
functionarissen aan te wijzen. Twee dagen later kon Boelstra al aan dit verzoek voldoen. 
Hij berichtte Broersen dat hij commissaris J.C. de Jong voordroeg als leider van de Recherche,
Takken als leider van de Bestuurspolitie en Moerman als leider van de Ordepolitie. Boelstra
merkte daarbij nog op dat, indien hij ervaren nationaalsocialistische officieren in zijn korps
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had gehad, hij zeker overwogen zou hebben deze voor de betreffende functies aan te wijzen.
Omdat hij ze echter niet had was hij gedwongen genoemde officieren aan te wijzen. 
Zij waren overigens ook de enige officieren, die over de nodige capaciteiten beschikten. 
Zij kenden hun personeel door en door en hadden dit volkomen in de hand en zij waren
daarnaast met de eigenaardigheden van de Rotterdamsche bevolking volkomen vertrouwd.
Volgens Boelstra zou het riskant zijn om andere officieren aan te wijzen, want door de ietwat
gespannen verhoudingen diende elke verslapping in of verzwakking van de leiding te
worden voorkomen. De leiders moesten zeer deskundig zijn en de bevolking kennen. Het
was duidelijk dat betrokkenen geen nationaalsocialisten waren. Zij waren echter volkomen
loyaal en betrouwbaar en zouden onder alle omstandigheden hun plicht vervullen en zij
zouden, daar waar nodig, ook hun personeel daartoe weten te dwingen.8

Hierna volgde van elke beoogde leider een individuele opmerking. Commissaris De Jong
was volgens Boelstra een zeer geroutineerde rechercheman en had reeds lang de leiding van
de Recherche. Politiek was hij indifferent. Takken was een in het korps opgegroeide zeer
ijverig en nauwkeurig werkende administratief ambtenaar met grote kennis van zaken.
Reeds lang was hij met de leiding van de administratieve diensten belast. Inspecteur Moerman
was commandeur van de Ordepolitie en had daarin de nodige verbeteringen aangebracht.
Moerman werd door zijn officieren en minderen zeer geacht, had zijn mensen volkomen in
de hand en zou onder alle omstandigheden gehoorzamen. Volgens Boelstra was hij een
soldaat van de eerste rang met een uitstekend open karakter en alle door hem te geven
bevelen, zou hij desnoods met inzet van zijn eigen leven, ook onder de meest kritieke om-
standigheden, weten uit te voeren. Als commandeur kon Boelstra zich geen betere wensen.
Politiek was hij echter nog niet rijp, maar had toch moderne denkbeelden. Omtrent zijn
loyaliteit en betrouwbaarheid bestond bij Boelstra niet de minste twijfel. Hij kende Moer-
man al langer. Zij hadden namelijk tijdens hun militaire diensttijd bij hetzelfde krijgsmacht-
onderdeel gediend. Omdat Groep 10 Moerman op politiek gebied ongunstig beoordeeld had
was, volgens Boelstra zijn voorstel om hem te bevorderen afgewezen. Hierdoor was een
onaangename situatie ontstaan, omdat de afdelingscommandeur Hanegraaf, welke volgens
Boelstra politiek niet gunstiger kon worden beoordeeld dan Moerman, wel tot hoofd-
inspecteur was bevorderd en daardoor een hogere rang bekleedde dan zijn commandeur.
Boelstra had er daarom moeite mee dat het DGvP de bevorderingen bepaalde. Vooral in
verband met de verstandhouding in het korps wilde hij zelf een vinger in de pap hebben. 
Hij wilde jongeren niet voor ouderen laten gaan. Boelstra was er duidelijk niet op uit nsb’ers
voorrang te verlenen. Hij beoordeelde en adviseerde op vakmanschap, geschiktheid en
andere kwaliteiten en niet op de politieke visie. Hij noemde zijn officieren ‘loyaal’ ondanks
dat zij zijn politieke gezindheid niet deelden. Het voorstel van Boelstra werd overgenomen.
In de rang van kapitein der Staatspolitie werden De Jong, Takken en Moerman bij de
reorganisatie aangewezen als respectievelijke leiders van de Recherche, Bestuursdienst en
Ordepolitie. Hiermee had Boelstra kunnen voorkomen dat nationaal-socialisten op deze
plaatsen werden aangesteld.9

De Verordening Organisatie Politie was dan wel op 1 maart 1943 inwerking getreden,



daarmee was nog niet gezegd
dat de reorganisatie snel
voltooid zou zijn. Dit doel
was zelfs in mei 1945 nog niet
bereikt. Alle Nederlandse
politieambtenaren werden
met ingang van 1 maart 1943

ontslagen en direct weer in
een nieuwe (militaire) rang
aangenomen.10

Als gewestelijk politie-
president kreeg Boelstra de
rang van kolonel. De ver-
anderingen waren niet
alleen organisatorische van
aard. In het dagelijks
straatbeeld was de
reorganisatie eveneens
waarneembaar door de
wijziging van het politie-
uniform. Voor de Mare-
chaussee, Gemeentepolitie
en Staatspolitie werd één
model uniform ingevoerd,
alleen de kleur was af-
wijkend. De omval van de
kraag van het Marechaussee-
tuniek was blauw en op deze
kraag waren zwarte spiegels
aangebracht. De broek was
blauw met een zwarte bies,
terwijl de opstaande rand
van de pet eveneens blauw
was. De tuniek van de
Gemeentepolitie en Staats-
politie was bijna geheel
zwart, alleen de kraagspiegels
waren blauw, terwijl de opstaande petrand boven en onder, evenals de broek en de mouw-
omslagen voorzien waren van een blauwe bies. De rangonderscheidingstekens waren voor
alle korpsen gelijk. Dit gold niet voor de uitmonstering op de pet. Bij de Gemeentepolitie
was op de opstaande rand een ovaalvormige kokarde aangebracht, met daarboven een
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Nieuwe rangen met de daarbij behorende kraagspiegels.
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klimmende leeuw. Bij de Staatspolitie was de leeuw vervangen door een springende granaat.
De petten van de Marechaussee waren voorzien van dezelfde kokarde, maar daarboven was
een springende granaat aangebracht. Vanwege gebrek aan materiaal kon het voorkomen dat
niet overal aan de uniformvoorschriften voldaan kon worden, waardoor vooral door gebruik
van afwijkende stoffen de kleur kon verschillen.11

Nieuw rangenstelsel

Het DGvP had eind augustus 1943 bepaald dat ook het gehele administratieve personeel
geüniformeerd diende te worden. Op 8 december berichtte Boelstra dat de uniformen gereed
waren, doch dat hij 59 vuurwapens te kort kwam. Volgens hem was het ongewenst personeel
in uniform zonder vuurwapen te laten lopen. Eén week later ontving hij het korte antwoord:
geen vuurwapen, wel uniform. Vervolgens vroeg het overgrote deel van het technisch per-
soneel, in verband met de slechte staat van hun burgerkleding, of zij eveneens van een
uniform voorzien konden worden. Hiermee ging men akkoord. Het administratief en tech-
nisch personeel werd in een uniform gehesen en werd, evenals het executief politiepersoneel,
in militaire rangen ingedeeld. Daardoor kregen poetsers, bodes, schilders en monteurs de
rang van (opper)wachtmeester. Omdat deze groep net als alle andere politiemannen kans
liep om onderweg tegen allerlei zaakjes op te lopen, waarbij van hen een onmiddellijk
optreden zou worden verwacht, was het noodzakelijk hen enige kennis bij te brengen van 
de voornaamste wetten en verordeningen.12

Indeling in de nieuwe rangen vond plaats naar aantal dienstjaren en leeftijd. Dit systeem
zorgde voor een aantal problemen. Zo kreeg een agent, die op 1 maart 1943 33 jaar oud was en
drie dienstjaren had, de rang van opperwachtmeester, terwijl een agent die op dezelfde
datum 29 jaar oud was en zes dienstjaren had, wachtmeester werd. Leeftijd ging dus voor
dienstjaren. Een ander bezwaar was het aantal nieuwe rangen. Voor de reorganisatie tot
Staatspolitie bestond de Ordepolitie uit 97 brigadiers, 115 majoors en 814 agenten. Na de
reorganisatie bestond diezelfde Ordepolitie uit 97 hoofdwachtmeesters, 634 opperwacht-
meesters en 295 wachtmeesters. Vandaar dat op 8 juni 1943 aan het DGvP een voorstel werd
gedaan om 101 opperwachtmeesters te bevorderen tot hoofdwachtmeesters. 
Of het voorstel gehonoreerd werd, is niet bekend. Aan het einde van die maand nam Boelstra
wegens een ander probleem contact op met de directeur-generaal. In verband met de
reorganisatie waren zeven agenten bevorderd tot opperwachtmeester, terwijl zij gedurende
een reeks van jaren bij voortduring blijk hadden gegeven van volkomen gebrek aan initiatief,
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Nadat alle mogelijke correctiemaatregelen
hadden gefaald waren deze agenten in de tuchtklasse geplaatst, waar ze onder leiding van een
daartoe uitgezochte hoofdwachtmeester een zeer scherp gecontroleerd dienstverband
hadden. Boelstra wilde hen niet als opperwachtmeester handhaven, doch als wachtmeester
indelen. Dit verzoek werd niet gehonoreerd. Boelstra vermeldde in hetzelfde bericht dat hij
dertig opperwachtmeesters, waarvan de dienstverrichtingen ook te wensen overlieten,
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gewaarschuwd had. In de aanwezige beoordelingen staan termen als ‘lor’ en ‘grote prul’.13

In verband met de bevorderingsperikelen diende er in 1944 een zaak voor het Ambtenaren-
gerecht. Opperwachtmeester W.H. Wierth had de zaak aangespannen tegen de politie-
president van Rotterdam. Volgens het vonnis had de politiepresident Wierth bij besluit van
10 januari 1944 als opperwachtmeester van de Staatspolitie gestraft met beperking van het
recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van twee dagen, ter zake van het zich indisci-
plinair gedragen door als opperwachtmeester/ex-agent niettegenstaande uitdrukkelijk bevel
van de politiepresident een opperwachtmeester/ex-majoor niet als meerdere te bejegenen.
Volgens de rechter was het bevel van de politiepresident aan de opperwachtmeesters/ex-
agenten om de opperwachtmeesters/ex-majoors als hun meerdere te bejegenen strijdig met
de algemeen verbindende voorschriften van het Rangenbesluit politie, dat op 1 maart 1943 in
werking was getreden. Wierth had zijn straf gekregen, omdat hij tijdens ongeregeldheden in
de omgeving van Bloemhof een passerende opperwachtmeester niet volgens de voorschriften
had gegroet.14

De politiepresident verdedigde zijn eerder uitgegeven nota’s15 door te zeggen dat hij over
deze materie besprekingen had gevoerd met de directeur-generaal, waarbij de mogelijkheid
geopperd werd de ex-majoors de titulaire rang van hoofdwachtmeester, dan wel een of ander
onderscheidingsteken te geven, waardoor het onmiddellijk zichtbaar was, dat men hier met
een voormalig chefagent te maken had. Deze besprekingen hadden geen resultaat opgeleverd,
althans een beslissing daarop werd nimmer ontvangen. Daarom had Boelstra beide nota’s
geschreven. Het gerecht was van oordeel, dat verweerder bij zijn beide bovenaangehaalde
nota’s gepoogd had een nieuwe rang in te voeren en dit was tegen de bestaande regels. Daarom
werd het besluit van de Rotterdamse politiepresident nietig verklaard.16

Bij de directeur-generaal waren meer meldingen binnengekomen van politieambtenaren,
die zich in het kader van de reorganisatie niet rechtvaardig behandeld voelden. Het was zijn
wens, dat elk geval afzonderlijk onderzocht werd. Hiervoor plaatste hij een oproep in het
Algemeen Politieblad van 8 december 1943. Iedere politieambtenaar kon bij zijn onmiddellijke
chef een met redenen omkleed verzoek indienen. Dit verzoek moest hierna worden door-
gezonden. In Rotterdam maakten twee medewerksters van de Kinderpolitie gebruik van de
oproep. De eerste was A. van der Kleij. Bij de reorganisatie werd zij aangesteld als recher-
cheur der Staatsrecherche Rotterdam. Daarvoor was ze assistente. In haar verzoek bracht zij
naar voren dat voorheen bij de Kinderpolitie zes inspectrices en twee assistenten werkzaam
waren. Om assistente te kunnen worden moest men over verschillende diploma’s beschik-
ken, waaronder dat van maatschappelijk werk. Verder waren bij de Kinderpolitie nog vijf
vrouwen belast met de bewaking en verzorging van arrestanten. Twee hoofdbewaaksters en
drie bewaaksters. Zij hadden voor dit werk geen diploma’s nodig. Bij de reorganisatie werden
de hoofdbewaaksters hoofdwachtmeester en de bewaaksters als wachtmeester ingeschaald.
Volgens Van der Kleij was dit niet juist, omdat de rang van wachtmeester gelijk stond met die
van rechercheur. Omdat haar werk hoger werd aangeslagen dan dat van hoofdbewakers was
ze van mening dat ze niet de juiste rang ontvangen had. Hetzelfde had zich voorgedaan met
de tweede politieassistente, H. de Beer. Zij werd door de reorganisatie aangesteld als recher-



469

cheur eerste klasse bij de Staatsrecherche. Volgens de gegevens op de personeelskaarten werd
hun klacht gegrond verklaard, want Van der Kleij werd rechercheur eerste klas en De Beer
kreeg de rang van hoofdrechercheur.17

Naast organisatie, uniformering en rangindeling werd ook nog iets geregeld op admini-
stratief en financieel gebied. In opdracht van Rauter moesten de persoonsdossiers van de
gehele Nederlandse politie gecompleteerd worden. Voor de personeelskaart en het nieuwe
legitimatiebewijs was een groot aantal foto’s nodig. Voor het Rotterdamse korps kwam dit
neer op 15.600 foto’s. De Technische Opsporingsdienst kon niet aan het verzoek voldoen,
omdat het aantal te groot was en zij ook niet genoeg materiaal daarvoor had. Gedurende de
eerste week van iedere maand moesten van elke politieman de mutaties aan het DGvP
worden doorgegeven, zodat de personeelskaarten bijgewerkt konden worden.18

De Verordening Bezoldiging Politie 1943 moest ervoor zorgen dat de grote landelijke
verschillen in salariëring en toelagen verdwenen. Elke politieambtenaar in dezelfde rang
kreeg in ieder politiekorps hetzelfde salaris. De uniformiteit in de bezoldiging moest er
eveneens toe bijdragen de gemeenschapsgeest, het saamhorigheidsgevoel van de Nederlandse
politie, alsmede het bewustzijn van haar verantwoordelijkheid voor de op de schouders van
de politie rustende taak te versterken en de consolideren.19

Sociale omstandigheden

Voor deze reorganisatie was er in het Rotterdamse korps op het gebied van de salariëring al
het een en ander gepasseerd. Op initiatief van inspecteur Müller werd half november 1942

vanuit het personeel een commissie gevormd, met als doel te pleiten voor loonsverhoging.
Müller was hiertoe overgegaan, omdat hem ter ore was gekomen dat veel personeelsleden in
grote financiële problemen waren geraakt. In verband met het feit dat de politievak-
organisaties gereorganiseerd zouden worden, meende de commissie van die zijde geen hulp
te mogen verwachten. Omdat Boelstra er meermalen blijk van had gegeven dat hij zich het
lot van zijn korps aantrok, had men zich tot hem gewend. De commissie, die buiten Müller
uit één brigadier en negen agenten bestond, werd op 20 november 1942 door Boelstra
ontvangen. Tijdens het gesprek gaven ze aan dat in veel politiegezinnen armoede heerste. 
Er werd gebrek geleden doordat het geld niet aanwezig was om er het noodzakelijkste voor
aan te schaffen. Bij het verslag, wat Müller naar aanleiding van het gesprek had opgemaakt,
zaten klachten van dertig politiegezinnen. Geval vijf betrof een gezin, bestaande uit man,
vrouw en vijf kinderen, waarvan de oudste dertien jaar oud en de jongste nog geen jaar oud
was. In verband met de laatste gezinsuitbreiding was de aankoop van een ledikant met bed
en dekens nodig. Het ledikant kon gekocht worden, maar het overige niet, omdat het
beschikbare geld verbruikt was. Van een oud vloerkleed en een bos stro werd toen een bed
gemaakt en dat deed na een jaar nog als zodanig dienst. Als het koud was moesten de ouders
hun dekens aan de kinderen geven, omdat het onmogelijk was voor de kinderen dekens te
kopen. Twee andere politieambtenaren vertelden eveneens over hun gezinssituatie. Het
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eerste gezin bestond uit tien personen. Omdat de situatie door de bezetting zodanig gewijzigd
was, kon men onmogelijk rondkomen. Wanneer de dagelijkse behoeften, bestaande uit
aardappelen, groenten, brood, melk en dergelijke gekocht waren, bleef er voor kleding,
schoeisel en beddengoed zo goed als niets over. De omstandigheden met betrekking tot de
kleding waren droevig. Vader had één pak dat acht jaar oud was. De jongens uit het gezin
hadden oude versleten jekkers aan, waar hun moeder zich voor schaamde. Met de andere
kinderen was het al niet veel beter. De bedden waren ook zo goed als op. De kinderen
werden zomer en winter toegedekt met één deken. Daarom werden oude dienstjassen van de
politie gebruikt als deken. Ook het ondergoed was niet toereikend voor de aanstaande winter.20

De tweede agent vertelde dat hij er soms aan dacht of het niet beter was om boeren-
arbeider te worden. Niet alleen dat dan de voedselvoorziening misschien beter zou zijn, maar
ook en dat zou wel het belangrijkste zijn, hoefde hij dan niet meer als ambtenaar te leven.
Ook zijn gezin zou dan wat de kleding betreft iets meer ‘verwaarloosd’ kunnen worden.
Volgens hem wilden de autoriteiten toch ook dat een politieambtenaar met zijn gezin
bijvoorbeeld niet in de Rubroekstraat terechtkwam. Het gezin bestond uit vijf personen, die
eveneens niet behoorlijk gekleed konden worden. Voor de kinderen werd uit de oude kleren
van vader maar wat gemaakt.21

Of er naar aanleiding van het gesprek en de klachten in de salariëring van de Rotter-
damse politiefunctionarissen direct verbetering is opgetreden, is niet bekend. In ieder geval
zorgde de reorganisatie van 1943 voor een landelijke salarisregeling. Een aantal sociale
omstandigheden was positief veranderd. Dit gold niet voor de werktijden. Eind juli 1943

werden vanuit het DGvP maatregelen getroffen, waardoor eenheid werd gebracht in de wijze
van dienstuitoefening van de Staats- en gemeentelijke politiekorpsen. De bijzondere
omstandigheden maakten het noodzakelijk het dienstverband te verlengen tot die van
gemiddeld negen uur per dienstdag. Het beschikbare personeel werd in vier, zoveel mogelijk
even sterke ploegen ingedeeld. Zij moesten volgens een vastgesteld dienstrooster gaan
werken.22 Per week werd gemiddeld één vrije dag verleend. Deze vrije dag viel eenmaal 
per vier weken op zondag, terwijl de dienstweek van zondag tot en met zaterdag liep. 
De invoering van het vierploegensysteem had tot doel om de commandeur van de Orde-
politie in de gelegenheid te stellen op ieder gewenst ogenblik een zo groot mogelijke
personeelsbezetting te verkrijgen, door inschakeling van het personeel van de reservedienst.
Met het drieploegenstelsel, dat vooral in de grotere korpsen was ingevoerd, was dit vrijwel
niet mogelijk. Juist in een tijd waarin de werkdruk nog steeds toenam was deze herstructurering
van het personeel welkom.23

Verlangde medewerking

Het politiewerk werd door allerlei nieuwe regels en verordeningen steeds moeilijker. Het
inschakelen van de Nederlandse politie voor opdrachten van de bezetter bleef onverminderd
doorgaan. 
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In de eerste helft van 1943 plaatste een ogenschijnlijk onschuldig gebaar van de Nederlandse
artsen menig politieagent voor een dilemma. Een groot aantal artsen had openlijk te kennen
gegeven geen lid te willen worden van de Nederlandse Artsenkamer. Om dit kracht bij te
zetten hadden ze de president van de Artsenkamer laten weten geen prijs meer te stellen op
de uitoefening van hun beroep. Tevens hadden diverse artsen op hun naambord het woord
arts verwijderd. Hoewel het meer een gebaar dan een verzetsdaad was, zagen de nationaal-
socialisten er toch meer in. In de avond van 26 maart 1943 waren bij verschillende artsen in
het westelijk stadsdeel de naamborden verwijderd. Tevens waren verscheidene woningen
met teer besmeurd. Dokter Leeuwenburg, praktiserend aan de Schiedamseweg 88, ontdekte
dat vier mannen, die zeiden van de Nederlandse ss te zijn, hiermee bezig waren. Zij ver-
klaarden in opdracht van het Studentenfront te handelen. Na onderzoek bleek dat het
verwijderen van de naamborden had plaatsgevonden op last van de dienstleider afdeling
Rotterdam van het nationaalsocialistisch Studentenfront. In het gebouw van de Jeugdstorm
aan de Eendrachtsweg 55 nam de politie 66 verwijderde borden in beslag. De volgende dag
werden de naamborden op last van het commando Ordepolitie aan de eigenaars terug-
geven.24

Begin april maakte Boelstra in een brief bekend dat de bezettende macht de houding van
de artsen aanvankelijk als een zuiver Nederlandse aangelegenheid beschouwde, aangezien de
geneeskundige verzorging van het Nederlandse volk in de allereerste plaats een Nederlands
belang was. Ondertussen was vastgesteld dat de verklaringen van de artsen als schijn-
verklaringen werden beschouwd, die als een bewuste poging tot verstoring van de openbare
orde moest worden beschouwd. Met ingang van 1 april moest alles in de oude toestand
hersteld zijn. Degenen die op andere wijze handelden pleegden verzet tegen de bezettende
macht. Vanaf 3 april zou de Duitse politie gaan optreden tegen de artsen, die de aanwijzingen
niet waren nagekomen.25 Dat dit geen loze dreigementen waren bleek enkele maanden later.
Op last van de bezetter moest een groot aantal opstandige artsen worden aangehouden.
Hierbij waren ook rechercheurs van Groep 10 en agenten van de Rotterdamse politie
betrokken. Dokter J.J. van de Velde werd eind juni 1943 met verschillende andere collega’s
gearresteerd in verband met een door de artsen aan Seyss-Inquart gerichte brief. Na tien
dagen werd de groep vanuit het kamp Amersfoort vrijgelaten, nadat zij een verklaring
hadden moeten tekenen en een geldboete hadden betaald. Niet alle artsen, die de brief
eveneens hadden ondertekend, waren gearresteerd, maar ook die moesten later bij de sd

alsnog de verklaring tekenen en de boete betalen.26

Op 12 augustus 1943 moest rechercheur K. Baarda van de Centrale Justitiële Dienst
tezamen met een Duitse politieman arts Boonstra in Capelle aan den IJssel arresteren.
Boonstra kreeg toestemming zich even te verwijderen en zag toen kans te ontvluchten.
Baarda werd op last van de sd gearresteerd, maar na enkele dagen weer in vrijheid gesteld,
zodat hij zijn dienst kon hervatten. Later werd hij alsnog gestraft met beperking van het
recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van drie dagen, wegens onvoldoende toezicht
houden op een arrestant van de Duitse autoriteiten, waardoor deze kon ontvluchten.27

Zoals in een eerder hoofdstuk reeds vermeld werd, werd de Nederlandse politie
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ingeschakeld bij het opsporen van geallieerde piloten. Nadat op dinsdag 30 maart 1943 

’s morgens vroeg bekend was geworden, dat parachutisten uit een vliegtuig waren
afgesprongen en dat zij zich in het noordelijke of oostelijke gedeelte van de stad moesten
ophouden, had de commandeur van de Ordepolitie de afdelingscommandanten opdracht
gegeven onmiddellijk alle beschikbare politiemannen uit te zenden. Zij moesten alle toe-
gangswegen controleren. Dat gebeurde op grote schaal. Deze controle leverde echter niets op.
In de hele stad moest toezicht gehouden worden op het zich op straat bevindende publiek en
van verdachte personen moesten de persoonsbewijzen gecontroleerd worden. Uit het zich
aan het hoofdbureau bevindende piket was bovendien een extra groep aangewezen, die meer
speciaal tot opdracht had in tirailleurlinie het noordelijk en oostelijk deel van de gemeente te
doorzoeken, terwijl daarnaast nog motorrijders waren uitgezonden, teneinde voertuigen,
motorrijtuigen en karren te onderzoeken. Meer maatregelen konden er volgens Boelstra niet
getroffen worden, aangezien het gebrek aan personeel zo groot was, dat tot speciale acties
niet kon worden overgegaan. Uiteraard waren onmiddellijk alle omliggende gemeenten
door hem telefonisch van een en ander in kennis gesteld.28

Ook wanneer in verband met de schaarste maatregelen werden aangekondigd, was de
politie de aangewezen instantie voor de controles. In nota 1869 van 18 mei 1943 werd bijvoor-
beeld aangegeven dat het verspillen van gas en elektriciteit strafbaar gesteld was. Sinds de
inwerkingtreding van de gas- en elektriciteitsbeschikking 1940 was door verschillende
bevoegde instanties een uitgebreide actie gevoerd om op het gas- en elektriciteitsverbruik te
bezuinigen. De politie had hiermee nog betrekkelijk weinig bemoeienis gehad. In verband
met het feit dat het nog veel voorkwam, dat in strijd met genoemde beschikking werd
gehandeld, was van de zijde van de Rüstungsinspektion Niederlande de wens te kennen gegeven
om ook de politie in te schakelen bij het tegengaan van energieverspilling. Aan deze wens
diende zoveel mogelijk gevolg te worden gegeven, hetgeen volgens Boelstra doenlijk was,
zonder dat de politiedienst daarmee beduidend werd verzwaard. Uit de aard van de zaak zou
de taak van de politie zich hierbij moeten beperken tot controle op het gebruik van licht.
Deze controle behoefde niet een speciale te zijn, doch kon tijdens de gewone surveillance
worden uitgeoefend, waarbij voornamelijk aandacht geschonken diende te worden aan
onnodig lichtverbruik op grote schaal. Hierbij werd speciaal gedacht aan die gevallen,
waarbij geconstateerd werd, dat veelal tot in de middaguren in kantoren en winkels
elektrische lampen branden, hoewel de betreffende vertrekken aan de straat gelegen waren
en daardoor voldoende daglicht naar binnen kwam. Bij een vermeende verspilling van licht
zou de surveillerende politieambtenaar kunnen volstaan met de verbruiker hierop te
attenderen. Slechts bij herhaaldelijk gepleegde overtreding of moedwillige energieverspilling
diende proces-verbaal te worden opgemaakt en diende de directeur van het Rijkskolenbureau
in Den Haag hiervan in kennis gesteld te worden.29

Van 5 tot 10 juni 1943 moest wederom extra personeel van de Ordepolitie ingezet worden
voor intensieve controles van persoonsbewijzen in het openbaar vervoer, bij stations en op
straat, in verband met ontsnapping van een aantal Engelse krijgsgevangenen uit een kamp in
Duitsland.30
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Op 3 september 1943 schreef Boelstra een briefje naar het DGvP, waaruit bleek dat de
extra controles die vanaf de eerste helft van 1941 op het verblijf van joden op voor hen
verboden plaatsen en het dragen van verboden speldjes of insignes gehouden werden,
overbodig geworden waren. De joden waren namelijk voor het overgrote deel geëvacueerd
en de demonstratieve vorm van het dragen van speldjes kwam nagenoeg niet meer voor.
Naar aanleiding hiervan had Boelstra deze personeel- en tijdrovende controles beëindigd.
Het DGvP ging hiermee akkoord.31

Twee maanden later werden echter alweer nieuwe speciale controles ingevoerd. Op last
van de gewestelijke politiecommandeur moesten met ingang van 12 november 1943 vanaf
23.00 uur alle personen, die zich in spertijd in de openlucht bevonden, gecontroleerd
worden. In Rotterdam moesten hiervoor per nacht ongeveer twintig speciale patrouilles
worden samengesteld, waarvan tien per rijwiel, acht te voet en één per motor. Personen
zonder goede papieren moesten gearresteerd worden en bij pogingen tot ontvluchting moest
men direct van het vuurwapen gebruik maken. Gearresteerde personen dienden over-
gebracht te worden naar de Sipo. In het dagrapport van het bureau Oostervantstraat staat, dat
meteen op 12 november negentien dubbel patrouilles tussen 23.00 uur en 04.00 uur een extra
controle hadden gehouden op persoonsbewijzen en vervoer van wapens. Bijzonderheden
hadden zich hierbij niet voorgedaan. Deze extra controles duurden in ieder geval tot 22

november.32

In de strijd tegen veel voorkomende overtredingen kreeg de politie een nieuw middel in
handen. Op 1 december 1942 was namelijk de verordening betreffende strafbevelen,
strafbeschikkingen en aan kosten onderworpen waarschuwingen in werking getreden.33

Onder andere bij lichte verkeersovertredingen had de optredende politieambtenaar de
bevoegdheid om in plaats van proces-verbaal op te maken, aan de overtreder een aan kosten
onderworpen waarschuwing uit te reiken. De kosten van deze waarschuwing lagen tussen 
ƒ 1,- en ƒ 5,- en moesten ter plaatse aan de politieambtenaar worden voldaan. Indien de
overtreder de kosten betaalde, moest de politieambtenaar hem bij wijze van kwijting bonnen
uitreiken, die van het politiestempel waren voorzien en een waarde vertegenwoordigden van
één gulden. Voor een waarschuwing van ƒ 3,- moest de politieambtenaar dus drie bonnen
van één gulden aan de overtreder uitreiken. Wanneer wegens verkeers- of verduisterings-
overtredingen een proces-verbaal was opgemaakt had het plaatselijk hoofd van de politie de
bevoegdheid deze zaken te berechten door middel van een strafbeschikking, die in de plaats
trad van een vonnis van de kantonrechter. Hij kon daarbij een geldboete van ten hoogste 
ƒ 150,- en hechtenisstraf van ten hoogste veertien dagen opleggen. De betrokkene ontving in
zo’n geval niet, zoals bij de procedure voor de kantonrechter het geval was, eerst een dag-
vaarding, doch aan hem werd op korte termijn (ten hoogste veertien dagen, nadat het proces-
verbaal was opgemaakt) een strafbeschikking uitgereikt, waarin de straf vermeld was, die de
politiepresident had opgelegd. Deze strafbeschikkingen werden op dezelfde wijze als
vonnissen ten uitvoer gelegd, terwijl de geldboetes aan het hoofdbureau van politie, afdeling
Strafbeschikkingen, moesten worden betaald. Wanneer degene, aan wie een strafbeschikking
was uitgereikt, een gerechtelijke beslissing wenste, moest hij daarvan binnen veertien dagen
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na de uitreiking schriftelijk of mondeling mededeling doen aan de politiepresident, waarna
de gewone procedure voor de kantonrechter volgde.34

De afdeling Strafbeschikking was met ingang van 1 april 1943 begonnen met haar werk-
zaamheden en verhuisde later van het hoofdbureau naar een leegstaand pand aan de Heem-
raadssingel 323. Takken kreeg opdracht het pand in te richten. Boelstra had twee kamers
gereserveerd voor een zogenaamd officierscasino, die eveneens door Takken moesten worden
ingericht. Toen het casino klaar was, werd door veel collega’s verklaard dat aan een lang
gevoelde behoefte voldaan was. Men hoefde nu niet meer naar een café te gaan, wanneer
men buiten dienst bij elkaar wilde komen. Boelstra was zelf een geregelde bezoeker.35

Op diens last was het casino donderdagsmiddags voor de inspecteurs gesloten. Boelstra had
die middag bestemd voor een samenkomst van de drie commissarissen De Jong, Van Vliet en
Van den Berg en van de twee waarnemend commissarissen, de hoofdinspecteurs Weeken-
stroo en Bontenbal. Veelal werd er biljart gespeeld en tevens over dienstzaken gesproken.
Het onderwerp politiek zou nimmer ter sprake gekomen zijn.36

De reorganisatie had ook gevolgen voor de politie te water. Op 1 maart 1943 werden alle
medewerkers van de Rivierpolitie overgeheveld naar de rijksdienst van de politie te water.
Eén maand later werden de vijf afdelingen van de politie te water gewijzigd in twee districten
en drie afdelingen. De afdeling Amsterdam werd district Amsterdam en de afdeling Rotter-
dam werd het district Rotterdam. Het district Rotterdam omvatte het in het binnenland
gelegen watergebied (inclusief dat van de gemeente Rotterdam) van de provincie Zuid-
Holland en Zeeland.37 Inspecteur H. van Boxtel werd met het commando van het water-
district Rotterdam belast.38

In 1944 werden vanaf het bureau van de politie te water aan de St. Jobsweg tot aan de
Merwedehaven door de Duitsers mijnen gelegd. Hierdoor moest het bureau ontruimd

Een waarschuwing waarmee een proces-
verbaal kon worden afgekocht.

Heemraadssingel 323. In dit pand was de afdelingen
Strafbeschikkingen en het officierscasino gevestigd.
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worden. De bemanning werd ondergebracht in het bureau Charlois en de boten kwamen aan
de steigers van de Dokhaven te liggen. Eind 1944 werd met dok vier uit de Dokhaven de
Maashaven geblokkeerd, waardoor de dienst op het water nagenoeg stil kwam te liggen.39

Staatsbrandweerpolitie

Door de vop, die gebaseerd was op het Duitse model, werd de brandbestrijding en lucht-
bescherming een taak van de politie. Zowel de inspectie van het Brandweerwezen als de
inspectie van de Luchtbescherming werden ondergebracht bij het DGvP, waardoor er vijf
hoofdafdelingen kwamen.40

De beroepsbrandweerkorpsen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem,
Groningen, Arnhem en Eindhoven werden vanaf 1 maart 1943 een onderdeel van de Staats-
politie, vandaar de naam ‘Staatsbrandweerpolitie’. Organisatorisch kwam de brandweer dus
op dezelfde hoogte als de politie. Dit werd duidelijker door de uniformering en rangen. 
In de acht steden kregen de brandweerlieden nagenoeg hetzelfde uniform aangemeten als de
politie, alleen de kleur van de kraagspiegels en schouderbedekking was afwijkend. Deze werd
rood. Daarnaast kregen ze dezelfde militaire rangen als de politie en werd de salariëring en
rechtspositie op dezelfde hoogte gebracht. In de staf van Boelstra werd de gewestelijke
inspecteur van het Brandweerwezen opgenomen. Deze hield zich onder Boelstra bezig met
de brandweeraangelegenheden en gaf advies.41

De Rotterdamse beroepsbrandweerlieden werden door de reorganisatie rijksambtenaren.
Een ander gevolg was dat de vrijwillige brandweer verdween en daarvoor in de plaats de

hulpbrandweer werd opgericht.
Alleen in de randgebieden, zoals
Overschie, Pernis, Hoek van
Holland en IJsselmonde, bleef de
vrijwillige brandweer bestaan. 
Ir. D.A. Budde werd in de rang van
luitenant-kolonel commandant van
de Rotterdamse Staatsbrandweer-
politie.42

Een enkele keer gebeurde het 
dat brandweerpersoneel zich met
politiewerk bezighield. Eind mei
1943 rapporteerde opperwacht-
meester H. de Lange van het bureau
Sandelingplein dat hij ’s avonds 
op verzoek van A. de Graaf, dienst-
doende onderofficier bij de derde
compagnie van de brandweer-

Luitenant-kolonel Ir. D.A. Budde, commandant van de 
Staatsbrandweerpolitie Rotterdam.



476

politie, een vrouw had verwijderd uit bioscoop ‘Harmonie’ aan de Gaesbeekstraat. Bij het
vertonen van het journaal, toen het vertrek van soldaten naar het front werd vertoond,
waarbij veel bloemen waren te zien, had zij geroepen ‘grafkransen’. Het rapport werd naar
Groep 10 gezonden.43

Op 13 februari 1945 moest op bevel van het DGvP de administratie van de brandweer
ondergebracht worden bij de Staatspolitie.44 In diezelfde maand vond een incident plaats,
waarbij een slachtoffer te betreuren was. Onderluitenant der Staatsbrandweerpolitie J. Honig
bevond zich op dinsdag 6 februari 1945, omstreeks 15.30 uur, samen met onderluitenant Blok
in de bevelvoerderskamer van de hoofdwacht, gevestigd aan de Wilhelminakade 25. 
Op laatstgenoemd tijdstip bereikte hen een gerucht, dat de onderluitenant Van der Sel op het
hoofdbureau van de Staatsbrandweerpolitie, gevestigd Heemraadssingel 97, door de Sipo zou
zijn gearresteerd. De dienstdoende bevelhebber was op dat tijdstip de hoofdwachtmeester 
J. Flipse. Flipse zei toen tegen Honig: ‘dan moet ik ook maken dat ik wegkom.’ De onder-
luitenant Blok nam daarop de wacht van Flipse over. Terwijl Flipse zich gereed maakte om te
vertrekken, werd hij geroepen door de afdelingscommandant, de kapitein C. van der Kleij,
die in een naastgelegen kamer zat. Deze brandweerofficier was lid van de nsb. Flipse ging
vervolgens diens kamer binnen. Kort daarvoor had de kapitein een telefoongesprek gevoerd.
Wat er besproken was wist Honig niet. In de kamer van de kapitein ontstond een woorden-
wisseling tussen Van der Kleij en Flipse. Tijdens dat gesprek hoorde Honig Flipse zeggen: 
‘U wilt mij toch niet overleveren aan de sd?’ Honig liep daarop naar de gang waar zich
opperwachtmeester L. Eland bevond. Honig zei tegen hem: ‘Leen, ik geloof dat het daar fout
is.’ Direct daarop hoorde hij Flipse roepen: ‘jongens kom me helpen.’ Eland begaf zich vlug
via de bevelvoerderskamer naar de kamer van de kapitein. Wat daar precies gebeurd is wist
Honig niet. Vervolgens zag hij dat Flipse de kamer uitkwam en de trap afging. Hij werd
onmiddellijk gevolgd door de opperwachtmeester Eland. Deze werd gevolgd door kapitein
Van der Kleij. Alle drie liepen naar de buitendeur. Wat er verder precies gebeurde kon Honig
niet zien. Later bleek dat Van der Kleij getracht had Eland en Flipse tegen te houden. Flipse
ontkwam, maar Eland werd door Van der Kleij in de nek geschoten en overleed ter plaatse.45

Van der Kleij zei dat hij van Budde opdracht gekregen had Flipse vast te houden totdat hij,
Budde, aan de hoofdwacht zou zijn aangekomen. Direct na het schietincident arriveerde
Budde aan de hoofdwacht, gevolgd door leden van de sd. Eland en zijn collega Flipse zaten in
het verzet.46 Flipse verklaarde na de bevrijding dat hij was aangesloten bij de kp en dat hij
was belast met de leiding van de kp’ers bij de brandweer van Rotterdam. Volgens Budde was
de sd bij de zaak betrokken, omdat men het vermoeden had dat er wapens in de kazerne
waren opgeslagen. Op 3 maart 1945 werd een aanslag gepleegd op Budde.47

De Staatsbrandweerpolitie was niet de enige brandbestrijdingsorganisatie in Rotterdam.
In 1942 besloot de bezetter het ‘brandweerpolitie-regiment Nederland’ op te richten. 
De bedoeling was om het regiment als mobiele rijksbrandweer in groot verband in te zetten
in de gebieden waar de plaatselijke brandweer niet meer in staat was de situatie onder
controle te krijgen. De Duitse autoriteiten beschouwden het regiment als een gesloten
politie-eenheid, zodat het op dezelfde wijze georganiseerd werd als de Duitse Feuerschutzpolizei-
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Regimenter. Begin maart 1943 was het regiment operationeel. De drie compagnieën werden
verdeeld over Baarn, Deurne en Rotterdam.48 Slechts enkele maanden heeft het regiment op
deze manier gefunctioneerd, want begin mei 1943 werd vanuit Duitsland besloten alle brand-
weerregimenten op te heffen en de compagnieën tot zelfstandige eenheden te formeren. 
Het brandweerpolitie-regiment Nederland werd hierdoor opgesplitst in de afdelingen
‘Holland’, met de standplaatsen Den Haag, Baarn en Rotterdam en ‘Brabant’, met Deurne 
en Winterswijk als standplaats. Begin 1944 werd duidelijk dat de Duitsers van plan waren
personeel van de beide afdelingen over te plaatsen naar de Feuerschutzpolizei in Duitsland, om
daar te gaan deelnemen aan het bestrijden van de grote branden ten gevolge van de onop-
houdelijke bombardementen door de Geallieerden. Een aantal brandweerlieden dook toen al
onder. 

In september 1944, na Dolle Dinsdag, zocht nog meer personeel een veilig onderkomen,
omdat de bezetter besloten had het grootste gedeelte van het materiaal naar Duitsland over
te brengen.49 Aangezien ze daarnaast geen vertrouwen meer hadden in de door hen
georganiseerde brandweer, namen ze een deel van het korps in arrest.50 Hierbij behoorden
waarschijnlijk ook een aantal onderduikers, want twee dagen later kreeg Boelstra van Scholz
bevel het gedeserteerde personeel van de brandweer vanuit de politiegevangenis over te
brengen naar een andere zaal, bijvoorbeeld de kantine. Omdat de kantine in gebruik was bij
de Gesloten Eenheid kon dit niet doorgaan. Waar de brandweerlieden wel zijn ondergebracht
en wat er verder met hen is gebeurd, blijkt niet uit de rapporten.51

Zoals vermeld hoorde de lbd ook tot de politie. In februari 1943 was inspecteur P.H. de
Jong benoemd tot luchtbeschermingsofficier. Een jaar later volgde de commandant van de
Mobiele Brigade, opperluitenant Ardon, hem op. Vanaf 1 november 1943 behoorde het
personeel van de Luchtbeschermingsdienst als zogenaamde ‘vaste kern’ tot de politie.52

11.2 gevaar uit de lucht

De Luchtbeschermingsdienst ging, evenals de brandweer, van het departement van Binnen-
landse Zaken over naar Justitie, waardoor de gewestelijk politiepresident per 1 november
1943 de plaatselijke leiding van de burgemeester overnam. P.H. de Jong gaf enkele maanden
voor de reorganisatie aan dat hij het niet eens was met de manier van leidinggeven door het
hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. De Jong was eind februari 1943 aangewezen als
officier, speciaal belast met luchtbeschermingsaangelegenheden en als zodanig bij die dienst
geplaatst. Allereerst vermeldde hij in het rapport dat het controlesysteem op het personeel
niet humaan was. Volgens hem werden de controleurs tot mensenjagers opgeleid.
Maandelijks werden de rapporten, die door de controleurs waren opgemaakt, geteld. 
De controleurs die met hun aantal rapportjes beneden het gemiddelde bleven, moesten zich
verantwoorden en werden gestraft. Het gevolg van dit systeem was, dat iedere controleur op
zoek ging naar onregelmatigheden, hoe klein die ook waren. Wanneer hierna van politie-
zijde aangedrongen werd op een geringe straf, dan leidde dat in de regel juist tot een
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strengere straf door het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Het omgekeerde was ook
het geval. Volgens De Jong wilde het hoofd Luchtbeschermingsdienst afbreuk doen aan de
organisatie, voordat de dienst naar de politie overging.53

Na de reorganisatie werden enkele officieren van de Staatspolitie Rotterdam één week
naar de Rijksluchtbeschermingsschool in Groesbeek gezonden, waar voor hen een speciale
cursus georganiseerd was.54

Bombardementen

Al deze maatregelen betreffende luchtbescherming waren geen overbodige luxe. Regelmatig
‘vereerden’ de geallieerde luchtstrijdkrachten Rotterdam met een bezoek en lieten dan hier
en dan daar hun alles vernietigende lading bommen vallen, waarbij naast strategische doelen
ook woonwijken getroffen werden. Rotterdam kreeg tijdens de bezetting niet minder dan 125

bombardementen te verduren. Op 4 september 1941 vielen bommen op de Hooidrift en de
Messchertstraat. Agent J.A. van de Kamp, dienstdoende bij de Mobiele Brigade, werd naar 
de onheilsplek gestuurd voor het verlenen van hulp. In de Hooidrift waren enkele panden
volledig vernield. Toen Van de Kamp van een ingestort pand de kelder ging inspecteren,
hoorde hij achter een zijmuur klopgeluiden en een stem, die om hulp riep. Hij meldde zijn
bevindingen bij de Commandant Plaatselijk Ongeval (cpo), inspecteur Van der Valk. 
Van hem kreeg Van de Kamp het antwoord: ‘Dat kan niet, er wordt niemand meer vermist.’
Hiermee ging hij niet akkoord en stond erop dat de inspecteur met hem meeging, hetgeen
deze uiteindelijk deed. Van de Kamp ging de kelder weer in en hoorde nog zacht geklop.
Inspecteur Van der Valk bleef buiten staan, waar het geklop niet hoorbaar was. Van de Kamp
verzocht de inspecteur om in de kelder te komen luisteren, maar dit deed de inspecteur niet.
Waarschijnlijk wilde hij zijn smetteloze uniform met witte zijden das schoonhouden. Van de
Kamp kreeg opdracht om bij de kelder te blijven en alles te rapporteren wat er uit kwam.
Inmiddels werd er vanaf de buitenkant puin geruimd, maar in de kelder bleef de situatie
zoals hij was. Omstreeks 23.00 uur werd Van de Kamp afgelost en kon hij naar huis. Doch
van slapen kwam niets, want hij hoorde nog steeds de klopgeluiden en het roepen om hulp.
De volgende ochtend ging hij omstreeks 07.00 uur direct naar het bewuste pand. Daar kreeg
hij van reddingswerkers te horen dat ze die nacht drie personen dood onder het puin van-
daan hadden gehaald. Wat het feit nog wranger maakte was, dat het bleek te gaan om het
gezin van politieagent A.C. Moret. Naast Moret zelf, die sinds december 1920 bij de Rotter-
damse politie werkte en diende aan het bureau Nassaukade, waren ook zijn vrouw en
dochter omgekomen. Was in dit geval door een inspecteur meer aandacht besteed aan de
bevindingen van een jong agentje, dan had men mogelijk nog enkele mensen kunnen
redden. Deze gedachte, de klopgeluiden en de woorden ‘er wordt niemand meer vermist’
zijn Van de Kamp zijn hele verdere leven blijven achtervolgen.55

Een bombardement, waarbij slachtoffers gevallen waren, was voor de bezetter een
uitstekende gelegenheid om via de pers de bevolking te laten weten dat Engeland de
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schuldige was, waarmee ze probeerden een anti-Engelse stemming te kweken. Dit gebeurde
onder andere op 6 oktober 1941 via een artikel in de krant. Volgens dit artikel was de stad
Rotterdam in de avond van 3 oktober het doelwit geweest van een bomaanval door de
Engelse luchtmacht, welke een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolking had
gemaakt. Bij helder zicht vlogen de Engelse toestellen stelselmatig steeds weer op militair
onbelangrijke woonwijken af, die met brisant- en brandbommen werden bestookt.
Ziekenhuizen, kerken en musea oefenden daarbij hun gebruikelijke bijzondere aantrekkings-
kracht op de Britse piloten uit. Ook ditmaal schrokken Engelse vliegers er niet voor terug om
met voorbedachten rade inrichtingen van het Rode Kruis te bombarderen, die als zodanig
duidelijk gekenmerkt waren. Een tehuis voor ouden van dagen werd door een voltreffer in
puin gelegd. Alle bewoners vonden daarbij de dood. Het wereldberoemde museum Boymans
werd door brand- en brisantbommen getroffen. Een vleugel van het museum raakte in
brand. Door het dappere optreden van het bewakend personeel gelukte het het vuur te
blussen en zo schade van grotere omvang te voorkomen. Het aantal doden door deze brutale
aanslag op leven en eigendom van de bevolking van een land, dat door Engeland tot de
oorlog was opgehitst en verraden, bedroeg volgens voorlopige ramingen ongeveer 67, waarbij
nog ongeveer honderd zwaar- en ongeveer tweehonderd licht gewonden gerekend moesten
worden. Volgens het artikel was ook hier weer duidelijk het bewijs geleverd, dat het de
Engelse legerleiding er niet zo zeer om te doen was de vijand militair te treffen, maar dat zij
er niet voor terugschrok om door uitgesproken terreurpogingen van deze aard onder de
bevolking van de bezette gebieden onrust te zaaien.56

Via een dagorder werd het Engelse bombardement eveneens veroordeeld. De hoofd-
commissaris had bewondering voor het personeel, dat zich in de verschrikkelijke nacht,
waarbij de Engelse vijand op lafhartige en onverantwoordelijke wijze de bevolking van de
stad met brisant- en brandbommen teisterde en ontelbare slachtoffers had gemaakt, uit-
stekend had gedragen. Agent P.J. Noordzij kreeg een eervolle vermelding, omdat hij door-
tastend hulp had geboden na een bominslag op museum Boymans. Door het blussen van de
brandbommen waren de kunstschatten bewaard gebleven.57 Een week later werd de
begrafenis van de slachtoffers gebruikt om nogmaals de onverantwoordelijke daad van de
Engelsen onder de aandacht te brengen. Volgens een artikel in een krant had deze zinloze
bomaanval, die onder de bewoners van het westelijk stadsgedeelte zulke schrikbarende
onheilen had aangericht, bij de begrafenis een triest naspel gehad. Op de algemene begraaf-
plaats Crooswijk waren veertien slachtoffers, waaronder vier kinderen, onder grote belang-
stelling van de burgerij ter aarde besteld. Ook de officiële instanties getuigden van hun
meeleven met deze droevige gebeurtenis. Seyss-Inquart liet zich vertegenwoordigen door 
de inspecteur van politie A. de Jong, de heer H. Ceelen vertegenwoordigde het college van
secretarissen-generaal en mr. N.A.C. Pruis verscheen als afgevaardigde van het Rotterdamse
gemeentebestuur. Op de begraafplaats was menig oog vochtig geworden bij de gedachte aan
de onherstelbare verliezen, die het gebeurde in de gezinnen had veroorzaakt, aldus het
artikel.58
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31 maart 1943

Het zwaarste bombardement tijdens de bezetting vond op 31 maart 1943 plaats in het westen
van de stad. Tussen 13.21 en 13.30 uur viel daar een groot aantal bommen. Hulpverleners
gingen direct naar het getroffen stadsdeel. De politie werd vanuit de Centrale Commando-
post (ccp) geleid door de commandeur van de Ordepolitie. Het grote aantal vacatures aan
officieren en manschappen zorgde ervoor dat men in eerste aanvang over een beperkt aantal
krachten kon beschikken. Aanvankelijk waren er niet meer dan vijftig man beschikbaar,
welk aantal geleidelijk werd opgevoerd tot driehonderd man, geassisteerd door honderd-
vijftig bewakers van de ordedienst en honderdvijftig hulpagenten. Aan deze laatste categorie
had men, bij gebrek aan gezag, praktisch niets. Het alarmeren van niet in dienst zijnd
personeel ondervond vertraging door bandengebrek, waardoor diverse dienstrijwielen
buiten gebruik waren gesteld. Ter plaatse hadden de commandanten plaatselijk ongeval
(cpo’s) geen gemakkelijke taak, omdat het terrein van de ramp zeer onoverzichtelijk was en
de commandoposten in verband met de uitbreiding van de brand telkens verplaatst moesten
worden. De regeling van de centrale afzetting lag in handen van inspecteurs van de Verkeers-
dienst, die evenals het vakhoofd, voor zover doenlijk, het onderling contact tussen de cpo’s
tot stand brachten en in stand hielden.
Bovendien werden telkens motorpatrouilles
uitgezonden met als opdracht de toestand in het
gehele gebied op te nemen. Omstreeks 15.00 uur

Een met gemeentepolitiefunctionarissen en
marechaussees samengesteld bewakings-
detachement tijdens de wisseling van de wacht.
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was om assistentie verzocht van de Marechaussee. Het eerste verzoek om assistentie was
reeds door de commandeur van de Ordepolitie rechtstreeks aan de Rijksinspectie Lucht-
bescherming in Den Haag gedaan, doch men wilde daar eerst beoordelen of Rotterdam
inderdaad door een ramp getroffen was. Hierop werd zelfstandig, via de gewestelijk politie-
president, de vereiste hulp gerekwireerd. Het eerste contingent Marechaussee arriveerde om
19.15 uur. Omstreeks 21.00 uur was nagenoeg de hele groep gearriveerd. In verband met de
destijds met de heerbanleider der wa gemaakte afspraak, welke afspraak bovendien weder-
zijds schriftelijk was vastgelegd, zou de wa zich concentreren op het Heerbanstafkwartier c.q.
vendelkwartieren en als hulpordedienst van de politie worden ingezet. Toen circa een uur na
het bombardement over de wa zou kunnen worden beschikt, bleek dat deze organisatie
geheel op eigen gelegenheid was uitgerukt en op het terrein van de ramp met hulpverlenings-
werkzaamheden was begonnen. Op de meeste plaatsen was spoedig een provisorische
afzetting geformeerd. Deze afzetting moest door de zich telkens wijzigende omstandigheden
voortdurend worden veranderd en verlegd. De maatregelen van de Nederlandse politie
werden daarbij dikwijls doorkruist door die van Duitse instanties, van welker optreden geen
kennis was gegeven. Hierdoor ontstond op verscheidene punten verwarring, omdat men nu
niet wist of Nederlandse dan wel Duitse autoriteiten de leiding hadden.59

Door de verschillende cpo’s werd naderhand rapport opgemaakt. De beide opper-
luitenants, Müller en Ardon, hadden hun post gevestigd
in een pand aan de Schiedamseweg 127. Aanvankelijk
werd deze post door twintig man politiepersoneel bezet.

Een bewakingsdetachement marcheert
door het getroffen gebied.
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Onmiddellijk werd assistentie verzocht, omdat een grote ramp dreigde. De post werd later
versterkt met circa vijftig agenten, een aantal bewakers van de Luchtbeschermingsordedienst
en hulpagenten. Wegens uitbreiding van de brand moest de commandopost verlegd worden
naar de Schiedamseweg 93. Direct bleek dat de telefoonverbinding met de ccp slechts zeer
langzaam werkte. De stadstoon kwam eerst na lang wachten door. Daarom werd als eerste
bericht aan de ccp medegedeeld dat het een zeer grote ramp was en dat dringend assistentie
nodig was van de brandweer. Tevens werd gemeld dat er geen druk was op de waterleiding.
Intussen werden voorlopige afzettingen geformeerd bij de Spanjaardstraat en de Zeilmakers-
straat. Verschillende hulpdiensten hadden zich na verloop van tijd gemeld. De indruk van de
cpo was, dat de ramp ontstellende afmetingen had aangenomen door gebrek aan bluswater.
Brandweermateriaal leek er voldoende aanwezig, maar de mensen stonden machteloos toe 
te zien met slangen zonder water. Aan de commandopost, die op de gebruikelijke wijze was
aangeduid door een grote blauwe vlag met opschrift ‘politie’, meldden zich verschillende
chauffeurs van vrachtauto’s voor het vervoer van meubelen, welke uit de huizen waren
gehaald. De commandopost kreeg bezoek van verschillende autoriteiten. Rauter liet zich
voorlichten en deelde het inzicht van de politie, dat het hier hoofdzakelijk op de brandweer
aankwam. Zijns inziens was er gedaan wat men kon. De grote buitenafzetting werd Rauter
ter plaatse op de kaart getoond.60

In het rayon van opperluitenant Silver, die zijn commandopost had ingericht in een
pand aan de Mathenesserweg 151, verscheen op zeker ogenblik een aantal manschappen van
de Kriegsmarine die ongevraagd begonnen met het leeghalen van panden. Inboedels werden
op straat geplaatst. Een en ander werd onmiddellijk door de bewoners overgenomen, zodat
in minder dan geen tijd de voetstraten vol met meubilair stonden. Kapitein Goudzwaard,
vakhoofd van het bureau Oostervantstraat, constateerde op zeker moment dat een aantal
matrozen bezig was met de ontruiming van een pandencomplex op de hoek Mathenesserweg/
Marconiplein. Hij zag dat uit een café een biljart naar buiten werd gedragen en op straat
gezet. Manschappen van de Kriegsmarine wierpen vervolgens vanaf een van de verdiepingen
een linnenkast met inhoud op straat, met het gevolg dat de kast op het biljart caramboleerde
en dat beide meubelstukken kapot waren. De inhoud lag over straat. Ook in andere gevallen
werd meubilair zonder meer naar buiten geworpen. Matrassen en andere goederen kwamen
op de rijstraat terecht. Uiteraard werkte dit optreden chaos in de hand. Het ontruimen van
huizen was voor zover na te gaan niet alleen in dit rayon, doch ook in andere rayons, door
leden van de Kriegsmarine ter hand genomen. Naar schatting waren er honderden mee bezig.
Hierbij moet worden aangetekend, dat vele matrozen zich zeer verdienstelijk hadden
gemaakt bij het reddingswerk, met name bij het bevrijden van ingeklemde mensen en het in
veiligheid brengen van kinderen en goederen. De politie was gebleken dat verscheidene
burgers hierover vol lof spraken. Toen bleek dat overal werd overgegaan tot ontruiming van
huizen, zette de politie via de ccp de Rijksverkeersinspectie in, die op grote schaal vracht-
auto’s rekwireerde. Verder rapporteerde Silver dat in zijn rayon plotseling ongeveer honderd-
vijftig manschappen van de Orpo waren verschenen, die onder meer verkeersposten
innamen. Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse commandanten, laat staan centrale
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coördinatie, was er daarbij niet. Bovendien ver-
trokken de Duitse politiemanschappen zonder zich
af te melden. Later op de avond verscheen de Orpo

weer in dit rayon en vormde zonder meer ergens een afzetting. Voorzover daar Nederlandse
politie stond, werd deze voorlopig in reserve gestuurd.61 Ondanks alle veiligheidsmaatregelen
werd er toch geplunderd. Een hulpagent van politie werd in bewaring gesteld, omdat in zijn
woning een koffer werd aangetroffen met boven- en onderkleding, afkomstig uit het ver-
woeste gebied.62 Naast de aanzienlijke schade en de vele gewonden zou het bombardement
326 levens gekost hebben.63

Tegen het einde van de bezetting probeerden de Duitsers door het inzetten van vliegende
bommen (v1 en v2) alsnog de oorlog naar hun hand te zetten. Deze bommen werden vanuit
de kuststreek op Engeland afgevuurd. Omdat de lancering nog niet betrouwbaar was, kwamen
veel bommen op het vasteland terecht. Op 17 maart 1945 kwam zo’n vliegende bom in het
noorden van de stad neer. In de Kerdijkstraat liepen ongeveer zeven panden zware schade
op. De politie rukte met 25 man van het piket uit. Of hierbij slachtoffers gevallen waren,
vermeldt het rapport niet.64

Bommenploeg

Nadat de bommen hun allesvernietigende werk hadden gedaan en de branden waren geblust,
kon begonnen worden met het opruimen van de puinhopen. Deze werkzaamheden werden

Een politieagent houdt de wacht in een
door bommen en brand verwoeste straat.
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veelal vertraagd en bemoeilijkt door de vele
blindgangers. Voor het opruimen van deze

niet ontplofte bommen waren Duitse Feurerwerker in Rotterdam aanwezig. Voordat deze
specialisten aan het karwei begonnen moest de gemeente ervoor zorgen dat de bommen
waren blootgelegd. Daarnaast moesten gevaarlijke restanten van woningen door middel van
springstoffen omgehaald worden. De gemeente deed hiervoor een beroep op Nederlandse
militairen van de genie, die zich na de capitulatie in het depot in Schoonhoven hadden
verzameld. Een detachement vrijwilligers van de pioniers voldeed aan de oproep en vertrok
naar Rotterdam. Deze groep had geen ervaring met het onschadelijk maken van blind-
gangers, maar was uitermate geschikt voor het opsporen van de niet ontplofte bommen.65

De Rotterdamse inspecteur van politie, J.G. Wolthuis, die uit hoofde van zijn officiers-
loopbaan op de hoogte was van mineurswerkzaamheden, was in 1940 als assistent van een
Duitse officier ingedeeld bij een Duits Sprengkommando. Na verloop van tijd had hij zich
dusdanig in deze arbeid bekwaamd, dat hij begin 1941 van de Duitse militaire overheid een
officiële vergunning kreeg om zelf als leider van een Sprengkommando op te treden en alle
daaraan verbonden werkzaamheden te verrichten. Een aantal van bovengenoemde pioniers
was in Rotterdam achtergebleven om de werkzaamheden voort te zetten. Zij werden onder-
gebracht bij de Nederlandse Opbouwdienst. Na opheffing van deze dienst werd, met ingang
van 1 april 1941, de groep van elf ex-militairen door de gemeente Rotterdam op arbeids-
overeenkomst aangenomen en ingedeeld bij de Rotterdamse politie. De ploeg vormde daar
onder leiding van Wolthuis de zogenaamde ‘Bommenploeg’. De vergunning, welke de

Duitse ‘Feurerwerker’  bezig met een blindganger.
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bezetter aan Wolthuis verstrekt had, verviel na enige tijd omdat
een algemene order van de Wehrmacht verbood het werk

zelfstandig uit te voeren. Sindsdien werd samengewerkt met een Feuerwerker van de Flak-
gruppe Rotterdam, die echter geen personeel tot zijn beschikking had en daarom assistentie
vroeg aan Wolthuis en zijn mannen. Doordat als gevolg van de reorganisatie het Rotter-
damse politiekorps Staatspolitie was geworden, wilde Boelstra weten of de gemeentelijke
regeling met betrekking tot de Bommenploeg eveneens door de staat kon worden over-
genomen. Hij gaf nog aan dat de Bommenploeg onder leiding van Wolthuis reeds buiten-
gewone diensten had bewezen door het opruimen van blindgangers. Hierbij had de ploeg
niet alleen in Rotterdam, doch ook in de omliggende gemeenten werkzaamheden verricht,
waarbij de burgerij gespaard was gebleven voor buitengewone gevaren, terwijl door het
optreden tevens voorkomen was, dat hele wijkdelen, in afwachting van een Duits com-
mando, wekenlang ontruimd moesten blijven en waarbij door de voorzichtige wijze van
werken de schade tot een minimum beperkt was. Van de Rijksinspectie voor de Bescherming
van de Bevolking tegen luchtaanvallen kreeg Boelstra als antwoord dat men zich in verbin-
ding had gesteld met de BdO en dat deze had laten weten dat Wolthuis als luchtbeschermings-
officier bij de plaatselijke luchtbescherming kon worden ingeschakeld. In deze functie kon
hij evenals voorheen zijn werkzaamheden blijven uitoefenen. Het hem ter beschikking
staande personeel kon bij de politie of Luchtbeschermingsdienst (lbd) voor het betreffende
werk ook verder gebruikt worden. Tegen het inschakelen van bedoeld personeel bij de lbd be-
stond geen bezwaar, mits de kosten ervan niet voor rekening van het Rijk kwamen. Gezien de

Bommenploeg Rotterdam.



ervaringen liet Boelstra het DGvP weten dat zijn
voorkeur ernaar uitging om de ploeg bij de politie

te behouden. In verband hiermee ging hij akkoord met overname in de Staatspolitie, op de
voor het personeel geldende arbeidsvoorwaarden, aangevuld met gevarentoeslag. De Bommen-
ploeg bestond uit twee ploegen van elk vijf man, waarvan het merendeel uit Rotterdam
afkomstig was. Elke ploeg stond onder leiding van een ploegcommandant. Wolthuis werd
met ingang van 24 maart 1943 als opperluitenant van de Staatspolitie bij de Luchtbeschermings-
dienst gedetacheerd, maar behield de leiding over de Bommenploeg.66

In het begin had de Bommenploeg alleen nog maar te maken met het uitgraven van
Duitse blindgangers, maar nadat de Geallieerden boven Nederlands grondgebied begonnen
waren met bombardementen, namen de werkzaamheden toe. Voor de bezetter was het van
belang op de hoogte te blijven van de bij de Geallieerden in gebruik zijnde bommen. Meestal
waren de leden van de Bommenploeg eerder bij een blindganger dan de Duitsers, waardoor
soms wel eens iets achterover gedrukt kon worden. Later moest het personeel bij aantreffen
eerst de bezetter waarschuwen voordat ze de bom uitgroeven. Door het bestuderen van het
oorlogsmateriaal kreeg de Bommenploeg op een gegeven moment veel kennis, die gebruikt
kon worden bij het onschadelijk maken van de bommen in Rotterdam, maar ook daar-
buiten. De goede naam die hiermee opgebouwd werd, beperkte zich niet alleen tot dit gebied
maar drong zelfs door tot het ‘hart’ van de Duitse bezetter, Berlijn. Op een dag kwam vanuit
die stad een generaal naar Rotterdam om met eigen ogen te zien hoe de Bommenploeg te
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Inspecteur J.G. Wolthuis bij een blindganger.
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werk ging. Door toevalligheden was de generaal
ooggetuige van enkele stunts, waarvoor hij na afloop
Wolthuis complimenteerde met zijn groep. Deze
lofprijzing was Wolthuis niet vergeten toen alle

Nederlandse onderofficieren in krijgsgevangenschap werden weggevoerd en zijn beide
ploegcommandanten, N.M.H. Vielvoye en J. van Haren, in de nacht van 8 op 9 juni 1943

door de Orpo van hun bed werden gelicht. Wolthuis diende een protest in, maar dat haalde
niets uit, waarna hij besloot contact op te nemen met de generaal in Berlijn. Hoewel deze
niets te maken had met deze maatregel deed hij zijn best om de twee politiemensen, ex-
officieren van de Genie, vrij te krijgen. Met succes, want beide ploegcommandanten konden
na enige tijd hun taak bij de Bommenploeg hervatten.67

De ploeg kreeg af en toe kans de bezetter dwars te zitten. Zo’n mogelijkheid deed zich
voor in een machinefabriek in Schiedam. Daar was een bom in de fabriek gevallen zonder te
ontploffen. Omdat de kans bestond dat het een tijdbom betrof, was tijd een belangrijke
factor. Na onderzoek bleek dat men inderdaad te maken had met een tijdbom. De toezicht-
houdende (Duitse) Feuerwerker bleek geen held te zijn en bleef zover mogelijk bij de bom
vandaan. Hierdoor kreeg het personeel van de Bommenploeg gelegenheid haar eigen plan te
trekken. Omdat het een tijdbom betrof moest deze ter plaatse tot ontploffing worden
gebracht. Daartoe moest hij eerst met een grote hoeveelheid zand afgedekt worden. Dit zand
werd met kruiwagens aangevoerd en bij binnenkomst niet op de bom, maar elders in de

Blindgangers worden naar een plaats
vervoerd waar ze veilig tot ontploffing
gebracht worden.
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fabriekshal gedeponeerd. Het gevolg was dat de fabriekswerkzaamheden langer stil kwam te
liggen dan de bedoeling was.68

De Bommenploeg beheerde zelf de springstoffen. Deze lagen opgeslagen in een houten
keet nabij het hoofdbureau.69 Pas op 12 oktober 1944 moesten de springstoffen in opdracht
van ss-Oberscharführer Wetlief gedeponeerd worden bij het bureau van de Sipo aan de
Heemraadssingel 226. De Bommenploeg zag nog wel kans om een in het geheim aangelegd
wapendepot op klaarlichte dag onder de ogen van de bezetter te verplaatsen.70

Na de bevrijding bleef de bommenploeg nog enige tijd bestaan. Op een gegeven moment
ontstond er ruzie tussen de Rotterdamse politie en de mijnopruimingsploeg van de Konink-
lijke Marine. Wolthuis en zijn manschappen hadden bij Ouddorp mijnen laten springen
waardoor schade aan huizen was ontstaan. Een kapitein-luitenant van de Marine noemde
het optreden van de Rotterdammers ‘gevaarlijk en ondeskundig’. Hoofdcommissaris Staal
nam het op voor de Bommenploeg en schreef dat ze het eiland Voorne-Putten en de Hoekse-
waard reeds van bommen, v 1’s en ander oorlogstuig had gezuiverd, waarbij vooral mijnen
gevaar opleverden. Wolthuis was hierna door de militaire commissaris aangewezen voor
Goeree-Overflakkee. Staal vermeldde daarbij dat de Bommenploeg sinds 14 mei 1940 actief
was, waarbij nimmer een ongeval gebeurd was.71 Uiteindelijk werd de Bommenploeg op 4
januari 1947 officieel ontbonden.

11.3 (staats)recherche

Volgens de vop zouden er bij de Staatspolitie-instanties in Rotterdam, Amsterdam, Eind-
hoven, Arnhem en Groningen Recherchehoofdafdelingen worden ingesteld. Aangezien dit
niet meteen op 1 maart 1943 gebeurde, veranderde er in eerste instantie weinig voor de
Rotterdamse Recherche. Zelfs de oude rangen, zoals commissaris, (hoofd)inspecteur en
rechercheur bleven behouden. Het recherchepersoneel kreeg wel dezelfde rechtspositie als de
geüniformeerde collega’s. De enige verandering die plaatsvond had niets te maken met de
nieuwe reorganisatie, maar meer met die van 1941. Op 22 maart 1943 werd aan het politie-
bureau Boezemsingel een aparte Justitiële afdeling ingericht. Deze maatregel was nodig om
de groeiende criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Van een gecentraliseerde Justitiedienst
was weinig meer over.72

Recherchehoofdafdeling

Uiteindelijk werd op 3 januari 1944 de nieuwe organisatie van de Staatsrecherche voltooid.
Hierdoor kregen de vijf grote steden met een gewestelijke politiepresident een Recherche-
hoofdafdeling, die ging bestaan uit drie commissariaten. Deze drie commissariaten werden
onderverdeeld in inspecties en de inspecties weer in secties. In totaal kwamen er 9 inspecties
en 28 secties. Bij het commissariaat i werd het Algemeen Beheer en Vreemdelingenzaken
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ondergebracht. Opsporing en behandeling van de meest voorkomende misdrijven waren
taken van het recherchepersoneel van het commissariaat ii. Dit was dus de oorspronkelijke
recherchedienst. Hierbij werd ook de Zeden- en Kinderpolitie ondergebracht. De Zeden-
politie vormde een eigen sectie, terwijl de Kinderpolitie bij een andere sectie werd onder-
gebracht. Het commissariaat iii omvatte de Identificatiedienst en de Technische Opsporings-
dienst. De Recherchehoofdafdeling werd met nagenoeg het gehele personeel ondergebracht
in het hoofdbureau. Onder de naam hoofdrecherchepost bleef het steunpunt aan het bureau
Sandelingplein bestaan. Hierbij werden twee inspecteurs en een groep rechercheurs
ingedeeld. Daarnaast werden aan acht politiebureaus rechercheposten geplaatst, bestaande
uit één tot vier rechercheurs. De justitiële afdelingen aan de bureaus Oostervantstraat en
Boezemsingel werden opgeheven. De Economische Recherche werd evenals Groep 10, een
aparte dienst. Deze diensten waren niet bij een van de commissariaten ingedeeld. Door het
toenemende personeelstekort kon de nieuwe organisatie niet naar behoren functioneren,
terwijl het aantal zaken bleef groeien.73

Ondanks alles bleven enkele rechercheurs fanatiek in de bestrijding van de criminaliteit.
Een artikel uit De Nederlandsche Politie is hier een voorbeeld van. Volgens het artikel hadden
de Rotterdamse rechercheurs A. van der Meer en M. Gijsbers op vrijdag 22 oktober 1943 een
eigenaardig jubileum gevierd. Voor de 25e keer betrapten zij, in een kort tijdsverloop van
slechts enkele maanden, een rijwieldief op heterdaad. Dit jubileum ging niet onopgemerkt
voorbij. Behalve dat zij door de politiepresident werden gecomplimenteerd, werden zij met
bloemen gehuldigd door hun collega’s, die zelf konden beoordelen, wat er voor nodig was
om een dief te betrappen, die er alles op zette om met zijn buit ongezien en ongehinderd te
ontkomen. De vrolijke noot ontbrak hier gelukkig ook weer niet, omdat de aanhouding leek
op een wildwestjacht. De bewuste dief was met veel overleg gegrepen en zou overgebracht
worden naar het hoofdbureau. Hij verzette zich echter hevig en brulde om hulp. Deze hulp
werd hem prompt gegeven door enkele jonge brandweermannen in uniform, die zich op een
passerende tram bevonden en ijlings op het hulpgeroep kwamen toegesneld. Een van hen
stormde zelfs met zijn bijl op de rechercheurs af, die reeds hun handen vol hadden aan hun
arrestant. Spoedig was het misverstand opgelost, waarna de brandweermannen hielpen met
het overbrengen van de arrestant naar het hoofdbureau.74

Op last van Rauter werd het hoofd van de hoofdafdeling personeel van het DGvP, N. van
der Schatte Olivier, bevorderd tot commissaris der Recherche eerste klas en met ingang van 
24 juli 1944 voorlopig belast met de leiding van de Recherchehoofdafdeling Rotterdam. 
Diens voorganger, commissaris J.C. de Jong, werd tot eind september 1944 verlof verleend,
waarna hij op wachtgeld werd gesteld. Hierdoor werd de Rotterdamse Recherche voor het
eerst onder nationaalsocialistische leiding geplaatst. Van der Schatte Olivier was onder
andere lid van de ss. Deze situatie heeft maar kort geduurd, want tijdens de woelige septem-
berdagen van 1944 verdween Van der Schatte Olivier met zijn gezin, evenals vele andere
nationaalsocialisten, per auto naar het oosten van het land. Op 7 september werd hij in de
omgeving van Staphorst doodgeschoten. Recherchecommissaris F.N. van Vliet, hoofd van
het Commissariaat i, werd hierna met de leiding belast.75 In de korte tijd dat Van der Schatte
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Olivier aan het roer stond, wist hij nog wel te bewerkstelligen dat enkele leden van Groep 10

bij de Recherche geplaatst werden. Dit kwam de toch al kwetsbare onderlinge verhoudingen
niet ten goede. Het werd steeds moeilijker de dienst in goede banen te leiden. Niet alleen de
werkdruk, maar ook gebrek aan levensmiddelen en brandstoffen, waardoor de dienstlokalen
niet meer verwarmd konden worden, zorgden voor lusteloze en oververmoeide rechercheurs.
Dit bleek onder andere uit een voorval waarbij twee inbrekers begin november 1944 werden
binnengebracht, die op heterdaad waren aangehouden bij een inbraak aan de Vondelweg. 
De rechercheurs weigerden een onderzoek in te stellen, omdat zij vanwege het gevaar tijdens
de duisternis niet naar buiten wilden.76

Uit de dagrapporten van de verschillende inspecties blijkt met welke zaken de Recherche
na de reorganisatie zoal te maken kreeg. Verzoeken, of eigenlijk opdrachten, tot aanhouding
voor Duitse instanties, waaronder Sipo, Feldgendarmerie en Wasserschutzpolizei bleven
onverminderd binnenkomen. Het lijkt erop dat de meeste rechercheurs plichtsgetrouw hun
werk deden en de arrestanten netjes aan de verzoekende instantie overdroegen. Het is
natuurlijk moeilijk te bepalen met welk enthousiasme dat gepaard ging en of er onderscheid
gemaakt werd tussen de verschillende instanties, waarvoor de aanhoudingen verricht
moesten worden.77

Het aantal ‘normale’ recherchezaken steeg aanzienlijk. Vooral overvallen en moorden
namen schrikbarend toe. Voor de Recherche was het vaak moeilijk te bepalen of het hierbij
ging om een verzetsdaad of niet.

Rechercheschool

Een aparte school waar recherchepersoneel kon worden opgeleid kende men in Nederland
nog niet. Er bestonden wel cursussen waar politiemensen les kregen in technische opsporings-
middelen, zoals dactyloscopie en fotografie. Tijdens de vergadering van pg’s op 31 oktober
1940 werd dit onderwerp eveneens behandeld. Mr. P. Meijjes van het ministerie van Justitie
vroeg tijdens deze vergadering of er ook aandacht moest worden geschonken aan de
opleiding voor wat de Duitsers de Sipo zouden noemen. Uit de woorden van De Koningh had
hij de indruk gekregen dat de eerste opleiding en vorming grotendeels waren ingesteld op de
dienst bij de Orpo, met dien verstande dat er daarbij rekening was gehouden met de omstan-
digheid, dat de Orpo tot op zekere hoogte moest meewerken aan de taak van de Sipo. Meijjes
vroeg nog of de particuliere opleidingen niet zouden moeten verdwijnen. De Koningh
merkte op dat in Duitsland de Orpo bestond uit de Schutzpolizei, die belast was met de orde-
handhaving en de Gendarmerie, die mede belast was met het verrichten van criminele
diensten. Als zodanig moest de Marechaussee ook worden aangemerkt. Mr. Meijjes zei dat
dit inderdaad het geval was voor de op het platteland zelfstandig dienstdoende politie-
mensen. Maar wat hem interesseerde was de vraag in hoeverre De Koningh de opleiding tot
Sipo ter hand zou nemen. De Koningh antwoordde daarop dat hij daaraan nog niets had
gedaan en dat zulks naar zijn mening niet tot zijn taak behoorde. Specialisten kon hij niet
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opleiden. Van Thiel was van mening, dat de opleiding, zoals die door De Koningh was
geschetst, de mensen in eerste instantie klaar maakte voor de straatdienst. De Koningh
merkte naar aanleiding daarvan op dat men de mensen op het depot in Apeldoorn ook
wetskennis bijbracht. Men legde in Apeldoorn een basis voor de Vollzugspolizei, Verwaltungs-
polizei en Kriminalpolizei. Van Thiel achtte dit juist. Naar zijn mening had het DGvP de taak
voor verdere opleiding tot Verwaltungspolizei en Kriminalpolizei. De speciale rechercheurs
moesten op een centrale school worden opgeleid. De zorg voor een dergelijke centrale school
behoorde als zodanig bij het DGvP.78

Er moest dus een Rechercheschool komen. In mei 1941 werd inspecteur Beekman van 
de Rijksrecherchecentrale, die van 1915 tot 1941 bij de Rotterdamse politie werkzaam was
geweest, bij de vertegenwoordiger van de BdS geroepen, met de vraag of hij nog de arbeids-
lust en arbeidskracht bezat om een Rechercheschool en een criminalistisch tijdschrift voor de
Recherche op te bouwen. Het zou nog tot eind 1943 duren voordat Beekman het ontwerp
voor een ‘Rechercheacademie’ klaar had. Op 27 oktober 1943 liet Boelstra een nota in zijn
gewest rondgaan, die betrekking had op een opleiding voor de Recherche. Binnen zeer
afzienbare tijd zou aan de Rechercheschool, die gevestigd werd aan de Duinlustweg in Over-
veen, de eerste cursus van start gaan. De cursus voor rechercheur zou acht maanden duren.
Aan deze opleiding konden twintig officieren en zo’n vijftig hoofdwachtmeesters, opper-
wachtmeesters en wachtmeesters, die een politiepraktijk van minstens drie jaar hadden,
deelnemen. Zij konden uit alle onderdelen van de politie gekozen worden en bleven orga-
niek bij hun onderdeel tewerkgesteld. De detachering geschiedde met behoud van salaris en
terugkeergarantie. Op hetzelfde moment verscheen in de dagbladen een oproep met de
mededeling dat personen, die in het bezit waren van een politiediploma met aantekening,
alsmede van het mulo-diploma, konden solliciteren voor de opleiding tot rechercheur van
politie. Op deze manier konden burgers zonder enige politie-ervaring naar de Recherche-
school.79

Op 1 maart 1944 opende de Rechercheschool haar deuren en namen de eerste leerlingen
hun intrek in de school. Dit betrof uitsluitend acht zogenaamde burgerleerlingen, waaronder
zes voor de inspecteursopleiding en twee voor de rechercheursopleiding. F. van Leeuwe
behoorde tot deze eerste groep. In 1933 behaalde hij in Amsterdam het politiediploma met
aantekening. Daarna solliciteerde hij meerdere malen naar een vacante betrekking van
gemeenteveldwachter of agent, maar werd nergens aangenomen. In maart 1938 kwam hij 
in dienst van de particuliere Nachtveiligheidsdienst, toentertijd nog gevestigd aan de Dier-
gaardelaan hoek Ammanstraat in Rotterdam. Gedurende de tijd dat hij bij de nvd werkte,
had hij meerdere malen van Einthoven en Boelstra beloningen ontvangen wegens het
arresteren van inbrekers. Omdat hij in het bezit was van de vereiste diploma’s en de indruk
kreeg dat men voor de rechercheschool geen nsb’er behoefde te zijn, besloot Van Leeuwe zich
hiervoor op te geven. Begin januari 1944 kreeg hij bericht dat hij per 1 maart werd aangesteld
als adspirant rechercheur van politie aan de school in Overveen. Bij aankomst werd gezegd
dat de cursus ongeveer zes á acht maanden zou duren. Na afloop zouden de geschoolde
rechercheurs geplaatst worden aan een Recherchehoofdafdeling. De studenten kregen les in
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Strafrecht, Strafvordering, Bijzondere Wetten en Opsporingsleer. Exercitie werd er niet
beoefend. Ook werd er geen Germaansche groet gebracht. Wat politiek betreft kon Van
Leeuwe mededelen dat van de 53 aanwezige leerlingen er slechts 4 lid waren van de nsb.
Gedurende de lessen mocht er niet over politiek gesproken worden. Na afloop van de lessen
was dit wel toegestaan. Op de leestafel lagen dagbladen zoals De Tijd, nrc, Algemeen Handels-
blad en het Nationale Dagblad. Laatstgenoemde krant werd vrijwel door niemand gelezen,
maar werd wel gebruikt om het een of ander in te pakken.80

Nadat Van Leeuwe de school verlaten had, werd hij als rechercheur ingedeeld bij de
Recherchehoofdafdeling van Rotterdam. Op 12 mei 1945 kreeg hij via Lagendaal te horen, dat
hij voorlopig werd geschorst, omdat hij een cursus had gevolgd aan de Rechercheschool in
Overveen. Later werd deze schorsing ingetrokken, waarna Van Leeuwe tot zijn pensionering
in 1968 bij de Rotterdamse politie werkzaam bleef.81

Vanuit het Rotterdamse korps hadden zich achttien personen opgegeven voor de
recherchecursus. De wervingscommissie bestond uit het hoofd van de Rijksrecherche-
centrale, Grevelink, de chef van de Recherche in Amsterdam, Voordewind, inspecteur IJzen-
doorn als secretaris en een rechercheur uit Den Haag als administratief bijzitter. Op 20 maart
1944 werden vier Rotterdamse politieagenten naar Overveen gezonden voor het volgen van
de rechercheopleiding. W.F. Sueters was een van hen. Hij was als voormalig beroepsmilitair
in augustus 1940 bij het Rotterdamse korps als agent aangesteld. Omstreeks november 1943

werd per nota bekend gemaakt dat degenen die voor rechercheur in aanmerking wensten te
komen, zich hiervoor schriftelijk konden opgeven. Aangezien Sueters zich ten zeerste tot het
recherchewerk voelde aangetrokken en reeds vroeger een poging had gedaan om daarbij
geplaatst te worden, had hij zich aangemeld met de hoop in de toekomst bij het korps
rechercheurs te worden ingedeeld. Vooraf had hij geïnformeerd of deze cursus ook wat met
politiek te maken had, waarbij hem de verzekering werd gegeven dat deze cursus los van elke
politiek stond.82

Naast het leveren van adspirant-rechercheurs werd het Rotterdamse korps verplicht om
in maart 1943 één ongehuwde wachtmeester te leveren voor de bewaking van de Recherche-
school. Hiervoor werd wachtmeester G.A. van Vliet aangewezen. Hij werd van 2 maart 1944

tot 25 juni 1945 gedetacheerd aan de rechercheschool voor de bewaking van het gebouw en
omgeving. Op 20 maart 1944 kwamen zestig leerlingen, waaronder vier man van de Rotter-
damse politie, naar de Rechercheschool.83

Beekman hield zich ook aan zijn tweede opdracht. In januari 1944 verscheen voor het
eerst het tijdschrift voor criminologie en criminalistiek ‘Crimen’. Dit maandblad was tevens
het officieel orgaan voor de Recherche. Op woensdag 6 september 1944, een dag na Dolle
Dinsdag werden de leerlingen, die toen nog aanwezig waren naar huis gestuurd, omdat
meerdere leerlingen die in het zuiden van het land woonden de school ’s maandags niet meer
konden bereiken. Nieuwe rechercheurs kon het Rotterdamse korps wel gebruiken, omdat
het aantal misdrijven tijdens de bezetting aanzienlijk gestegen was.84
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Criminaliteit

De jaarverslagen van de Recherche geven een goed beeld van het aantal gepleegde mis-
drijven. Tot 1938 maakte de Rotterdamse Recherche aan de hand van het aantal opgemaakte
processen-verbaal een overzicht van het criminaliteitsbeeld. Men kwam echter tot de con-
clusie dat deze methode niet juist was. Om een volledig inzicht te krijgen waren ook de
ingekomen klachten en aangiften nodig. In 1938 werd begonnen met een ander systeem. 
De stad werd verdeeld in zestien wijken en van elke wijk moesten eens in de veertien dagen
gegevens verstrekt worden van het aantal transportdiefstallen, diefstallen met braak, rijwiel-
diefstallen en autodiefstallen. De gegevens waren afkomstig uit de dagelijkse recherche-
rapporten. In 1941 werden alle Rechercheafdelingen in Nederland verplicht gesteld om door
middel van speciale formulieren alle misdrijven te melden aan de Recherchecentrale in 
Den Haag. Hiervoor werden de verschillende misdrijven in twaalf groepen en één restgroep
ingedeeld. Om hieraan te voldoen werd bij de Rotterdamse Recherche een aparte afdeling
Statistiek ingesteld, waar enkele administratieve krachten de benodigde cijfers verzamelden.85

In de jaarverslagen wordt relatief veel aandacht besteed aan rijwieldiefstallen. Grafieken
laten zien in welke maanden, waar en op welke tijd rijwielen gestolen werden, terwijl de
cijfers van alle overige misdrijven in één grafiek zijn weergegeven.

Fietsen waren gedurende de bezetting een belangrijk vervoermiddel geworden, omdat 
de motorvoertuigen steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Schaarste aan brandstof en
vordering van auto’s door de bezetter, waren hiervan de oorzaak. Dat leidde weer tot over-
volle trams, die bovendien onregelmatiger gingen rijden, waardoor de fiets als enige alter-
natief overbleef.

Het aantal aangiften van rijwieldiefstallen nam tijdens de bezetting fors toe. In 1940 waren
het er nog 1991, terwijl het jaar daarop het aantal was verviervoudigd tot 8528. Het hoogte-
punt betrof het jaar 1942 met 9053, waarna het aantal aangiften terugliep tot 6386 in 1943 en
3280 in 1944. Dat het aantal rijwieldiefstallen in 1943 afnam had volgens het jaarverslag te
maken met het gebrek aan luchtbanden. Hierdoor raakten veel fietsen buiten gebruik. In de
dorpen waren de mensen nog meer op de fiets aangewezen, omdat daar geen alternatieve
vervoermiddelen voorhanden waren. Het overgrote deel van de in Rotterdam gestolen
fietsen werd in Noord-Brabant aan de man gebracht. Het maakte daarbij niet uit dat de
meeste rijwielen waren voorzien van surrogaatbanden (houten) of zelfs in het geheel geen
banden bezaten. Opvallend is dat in geen enkel jaarverslag aandacht besteed wordt aan de
massale fietsvorderingen van de bezetter. Die vormden toch een van de meest voor de hand
liggende oorzaken dat het aantal rijwieldiefstallen afnam, want er waren op den duur
immers nagenoeg geen fietsen meer te stelen.86

Om het stelen van gemeenterijwielen tegen te gaan werd op 15 september 1942 de op het
voormalige Doelenterrein (naast het hoofdbureau) gebouwde rijwielloods opgeleverd. Deze
loods werd gebruikt door het personeel van het stadhuis en de politie. Voor de politie waren
driehonderd plaatsen in de oostelijke helft gereserveerd.87

Terwijl de rijwieldiefstallen na 1942 afnamen, bleven de overige diefstallen en inbraken
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groeien. In het jaarverslag van 1943 worden enkele oorzaken genoemd. Allereerst werd de
geringe personeelssterkte aangehaald, waardoor de preventieve taak van de politie veel te
wensen overliet. Daarnaast was het primitieve hang- en sluitwerk niet bestand tegen de
steeds brutaler wordende inbrekers. Speciaal genoemd werden ook de diefstallen van
konijnen in de kersttijd. Deze diefstallen stegen in aantal onrustbarend. In het verslag van
1945 worden diefstallen en inbraken apart behandeld. Vooral de hongerwinter was hier debet
aan. Bakkerswagens en andere levensmiddelenbezorgers werden regelmatig door groepen
mensen overvallen en geplunderd. Gewapende overvallen waren aan de orde van de dag. 
In de vier laatste maanden van de bezetting waren 3447 aangiften van inbraak bij de politie
binnengekomen. De maand februari van 1945 spande de kroon met 1101. In voorgaande jaren
was het aantal beduidend minder. Aangiften van misdrijven tegen het leven kwamen in
dezelfde eerste vier maanden van 1945 eveneens aanzienlijk vaker bij de politie binnen. 
Het betrof hier 56 zaken tegen zes over heel 1943. Of de politieke moorden hierin mee-
genomen zijn is niet bekend, omdat deze zaken (meestal) niet werden vermeld.88

Om de criminaliteit beter te lijf te kunnen gaan, werden nieuwe middelen ontwikkeld.
Met ingang van 1 mei 1942 werd de Politie-Radio-Omroep in het gebouw van de Rijks-
recherchecentrale in Den Haag gevestigd. De Politie-Radio-Omroep was bedoeld als snel
werkend communicatiemiddel. De uitzendingen vonden plaats op elke werkdag van 15.30

tot 15.39 uur en zonodig konden ook op andere dagen en tijdstippen spoedberichten worden
uitgezonden. Het plaatselijk hoofd van de politie was verplicht zorg te dragen dat deze
berichten werden opgenomen en ten spoedigste aan alle daarvoor in aanmerking komende
politieambtenaren bekend werden gemaakt.89

Om structuur aan te brengen in de berichtgeving werd eind 1943 het Landelijk Berichten-
en Alarmeringssysteem (labas) in werking gesteld. Bij dringende noodzaak was het mogelijk
de politie via dit alarmsysteem spoedopdrachten te geven. Volgens de zeer geheime richt-
lijnen voor de organisatie van een politiealarmstelsel in de provincies Zuid-Holland en
Zeeland kon men zowel telegrafisch als telefonisch alarmeren. Bij elk gemeentelijk politie-
korps was een alarmcentrale ondergebracht, die belast was met de alarmering van een rayon.
Daarnaast was onderscheid gemaakt tussen hoofdalarmcentrales en nevenalarmcentrales. 
De hoofdalarmcentrales moesten het alarmbericht doorgeven aan de nevenalarmcentrales.90

In Zuid-Holland en Zeeland waren de hoofdalarmcentrales gevestigd in Den Haag,
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Leiden en Goes. Nevenalarmcentrales waren er in
Middelharnis, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, Leerdam, Alphen aan de Rijn en Zierikzee.
Later werden de hoofdvestigingen Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden,
Rotterdam, Tholen, Vlissingen en nevenvestigingen: Sliedrecht, Alphen aan den Rijn,
Brielle, Middelharnis, Ridderkerk, Goes, Middelburg en Terneuzen en Zierikzee. De alarm-
centrale moest bij voorkeur doorlopend bezet zijn door gekwalificeerd personeel. Ter voor-
koming van vals alarm en om de authenticiteit van het alarm te waarborgen werd gebruik
gemaakt van een codewoord. Elke alarmcentrale moest afzonderlijk een codewoord
gebruiken, dat eenmaal in de drie maanden door een nieuw moest worden vervangen.91

In Rotterdam werd de alarmcentrale ondergebracht bij de telex- en telefoonkamer. 
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C.H. Goossens werd begin juli 1943 op basis van een arbeidscontract als telexiste/telefoniste
aangenomen. De telefooncentrale was op de tweede etage van het hoofdbureau gevestigd,
waar ook de Recherche en de Herkenningsdienst waren ondergebracht. Als deze laatste
dienst het ’s nachts druk had, dan werden de dames van de telefoonkamer gevraagd of zij
konden bijspringen. Dit terwijl ze al zwaar belast waren, want alle bewakingsposten,
waaronder distributiekantoren, moesten zich op ieder half en heel uur melden, waarna ze
werden doorverbonden met de inspecteur van dienst. De sterkte van de telefooncentrale
bestond uit zestien dames, waarvan er overdag drie en ’s nachts twee in dienst waren.
Hoewel de meesten waren aangenomen omdat ze familie bij de politie hadden, had men
hiermee niet kunnen voorkomen dat er toch nog vier nsb’sters als telexiste/telefoniste
werkzaam waren. Als er ’s nachts of overdag luchtalarm was, dan plaatste de lucht-
bescherming zware metalen jaloezieën voor de twee ramen, want de centrale moest te allen
tijde bemand blijven. Omdat ook de deur gebarricadeerd moest worden, zaten de dames ‘als
ratten’ in de val. Na Dolle Dinsdag moest, vanwege de angst voor overvallen, ook ’s avonds
de deur gebarricadeerd worden. Regelmatig moesten de dames assistentie verlenen aan de
bureaus Oostervantstraat, Boezemsingel en Sandelingplein, omdat in deze bureaus een
kleine telefooncentrale aanwezig was.92

In de tweede helft van 1943 werd de Technische Verbindingsdienst opgericht. Het
personeel van de telefooncentrale werd op papier bij deze dienst geplaatst. Voor de verdere
ontwikkeling van de Technische Verbindingsdienst van de Nederlandse politie werd Dales
ter beschikking gesteld. Met behoud van zijn standplaats Rotterdam werd hij bij de staf van
de Ordepolitie speciaal belast met werkzaamheden betreffende de Technische Verbindings-
dienst in Rotterdam, de aangrenzende gemeenten, de Zuid-Hollandse eilanden en
Zeeland.93

Voor de internationale bestrijding van de misdaad bleef de in 1923 opgerichte ‘Inter-
nationale Kriminalpolizeiliche Kommission’ (ikk) ook tijdens de bezetting bestaan. Deze
organisatie was gevestigd in Wannsee bij Berlijn. Op 1 januari 1943 bedroeg het aantal
geregistreerde internationale misdadigers 1817, waaronder 29 Nederlanders.94 Het aantal
(internationale) misdadigers was overigens niet het grootste probleem waarmee de bezetter
te maken had. In de toename van het aantal verzetsdaden werd een grotere bedreiging
gezien.

Bewakingsdienst tegen sabotage

Voor de bezetter was het stijgend aantal sabotagedaden waarschijnlijk belangrijker dan het
verhoogde criminaliteitscijfer. Represaillemaatregelen hadden slechts kort of helemaal niet
gewerkt. Daarom had de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken op 5 januari 1943 een
schrijven rondgestuurd betreffende het instellen van bewakingsdiensten tegen sabotage.
Rauter had de laatste tijd geconstateerd dat een aanmerkelijke vermeerdering van het aantal
sabotagegevallen in Nederland plaatsvond. Deze sabotage richtte zich niet alleen op de bij de
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Wehrmacht in gebruik zijnde opslagplaatsen, magazijnen, garages en dergelijke inrichtingen,
doch strekte zich ook uit tot voor het Nederlandse volk van belang zijnde objecten, zoals
brandstichtingen in boerderijen, graanschuren en dorsmachines. In verband hiermee had
Rauter de minister er aan herinnerd, dat hij sabotage en pogingen daartoe met de grootste
kracht zou bestrijden en dat hij niet zou terugdeinzen voor dergelijke daden in gijzeling

gestelde Nederlanders verantwoordelijk te
stellen. Om onheil te voorkomen had
Christiansen de wens uitgesproken dat er een
bewakingsdienst zou worden ingesteld, die

Oproep waarmee een groot aantal Rotterdamse
mannen verplicht werd tot het verrichten van
bewakingsdiensten.
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belast zou worden met de bescherming van
nader aan te wijzen objecten. In overeen-
stemming met Rauter riep de secretaris-generaal
de medewerking van de politie in.95 Hierop
verscheen eind januari 1943 een oproep in de
nrc, waarin Boelstra een dringend beroep deed
op de mannelijke inwoners van Rotterdam om
zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor de
bewakingsdienst tegen sabotage.

Aanmeldingsformulieren waren verkrijgbaar aan het hoofdbureau en aan het politiebureau
Sandelingplein. De vergoeding bedroeg ƒ 0,50 voor elk dienstuur.96

Het hoofd van de plaatselijke politie moest aan de verbindingsofficier een opgave van de
objecten toezenden, die naar zijn oordeel voor bewaking in aanmerking kwamen. Zoveel
mogelijk moest er naar gestreefd worden Duitsgezinde personen voor de bewakingsdienst te
werven. Als zodanig kwamen bovendien inwoners in aanmerking, van wie op grond van
hun karakter en politieke levensbeschouwing verwacht mocht worden, dat zij hun taak zo
goed mogelijk zouden vervullen. Slechts in gevallen, waarin het aantal vrijwilligers
onvoldoende was, kon de dienst verplicht worden gesteld. De daarvoor door de burgemeester
geschikt geachte personen kregen bericht dat zij door de bevelhebber van de Wehrmacht
verplicht werden dienst te nemen bij de bewakingsdienst en dat zij daartoe te zijner tijd in

Maart 1944. Om luchtlandingen te voorkomen
werden rondom Rotterdam poldergebieden
onder water gezet. Dit was onder andere het
geval met het gebied ten westen van de Rotte,
tussen Bergschenhoek en Hillegersberg. Om te
voorkomen dat woongebieden eveneens onder
zouden lopen moesten burgers, maar ook
politiemannen, verplicht dijken aanleggen.
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werkelijke dienst zouden kunnen worden opgeroepen. Uitdrukkelijk werd erop gewezen, dat
geen personen tot het verrichten van deze diensten mochten worden aangewezen die ten-
gevolge daarvan, bijvoorbeeld door de duur van de wachtdiensten, hun dagelijks beroep niet
meer naar behoren konden verrichten. Evenmin mochten vrouwen worden opgeroepen. 
De bewakingsdiensten mochten niet als hulppolitie worden beschouwd of als zodanig
worden ingezet. De leden van deze bewakingsdiensten misten derhalve elke politionele
bevoegdheid, maar stonden wel onder bevel van het hoofd plaatselijke politie.97

Het vernielen van telefoondraden van de Wehrmacht leek misschien onschuldig, maar in
de ogen van de bezetter was het pure sabotage waartegen streng moest worden opgetreden.
Werd een geval van vernieling ontdekt, dan werden burgers als straf ingeschakeld voor
bewaking. Deze verplichte wachtdiensten werden ook wel ‘persoonlijke diensten’ genoemd.
Op last van de Sipo moest bijvoorbeeld vanaf vrijdag 7 mei 1943 burgerbewaking ingesteld
worden bij een telefoondraad aan de Charloisse Lagedijk tussen de boerderijen ‘de Kapel’ en
‘Fenix’, in verband met vernielingen. Drie groepen van twintig burgers moesten van 20.00

tot 06.00 uur langs het opgegeven traject wachtlopen. Burgers waren verplicht om aan de
oproep te voldoen. Een loodgieter, die was opgeroepen voor bewaking van telefoonpalen,
meldde zich keurig op het aangegeven tijdstip. Hij weigerde echter uit geloofsovertuiging. 
In overleg met een inspecteur werd hij voor Groep 10 in bewaring gesteld. Hij was niet de
enige die op grond van zijn geloof dienst weigerde.98 Bij de politie kwamen veel verzoeken
binnen om, wegens omstandigheden, van wachtlopen ontheven te worden. Een officier van
Justitie vroeg aan de Rotterdamse politieleiding of leden van de rechterlijke macht vrijgesteld
konden worden. Hij kreeg als antwoord dat ook aan hen geen vrijstelling verleend kon
worden van door de Sipo opgelegde plicht om wacht te lopen. Het was een straf voor de
gehele Rotterdamse bevolking.99

Na een nieuw geval van sabotage, waarbij eind oktober 1943 een telefoonkabel aan de
Dordtsestraatweg was doorgesneden, werden burgers wederom gelast bewakingsdiensten te
verrichten. Als bijkomende straf werd in Rotterdam-Zuid één maand lang de spertijd ver-
lengd, waardoor de bevolking van 19.00 tot 04.00 uur binnen moest blijven. Alle openbare
vermakelijkheden, bioscopen en cafés moesten verplicht om 18.30 uur de deuren sluiten. 
Er waren dagen bij dat niet minder dan achthonderd burgers waren opgeroepen voor het
bewaken van militaire telefoonleidingen. Nadat ze zich aan een politiebureau gemeld had-
den, werden zij door politieagenten naar hun post gebracht. Die begeleiding vormde een
zware belasting voor het politiepersoneel.

Niet alleen bij sabotagedaden werden burgers opgeroepen voor wachtlopen. Met ingang
van 26 februari 1944 moesten op vordering van de Wehrmacht in Rotterdam-Zuid ongeveer 
25 burgers en 6 politiemannen gedurende 4 weken wachtlopen, omdat er in de omgeving van
de Dordtsestraatweg bij herhaling op Duitse marinetroepen geschoten zou zijn.100

Bij de politie was een aparte afdeling belast met het oproepen van burgers. Deze dienst
werd ondergebracht in kamer 36 van het hoofdbureau en omdat men daar moest zijn voor
vrijstelling, genoot deze afdeling binnen afzienbare tijd grote bekendheid onder de burgers.
Toen in augustus 1944 burgers werden opgeroepen voor verplichte arbeid in Hoek van
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Holland, ontstond er samenwerking tussen het bureau Personeelsinzet aan het Bospolder-
plein en de dienst aan het hoofdbureau. Echter vanwege de bekendheid van laatstgenoemde
dienst klopten er nog steeds mensen bij de politie aan voor vrijstelling, terwijl ze hiervoor bij
het bureau Personeelsinzet moesten zijn. Burgemeester Müller moest eraan te pas komen om
hier een einde aan te maken. Vanaf 18 april 1944 verleende de politie geen vrijstelling of
uitstel meer, aangezien het bureau Personeelsinzet goed functioneerde. Omdat het echter
regelmatig voorkwam dat personen, die door de politie vrijgesteld waren toch werden
opgeroepen, had Boelstra met de burgemeester afgesproken dat de bestaande vrijstellingen
gehandhaafd bleven.101

Verplichte bewakingsdiensten waren vrij onschuldige straffen voor kleine verzetsdaden.
Dit veranderde nadat het verzet steeds actiever werd.

11.4 militairen opnieuw in krijgsgevangenschap

Direct nadat het Nederlandse leger ontbonden was gingen diverse gedemobiliseerde
militairen door met een ondergrondse strijd tegen de bezetter. Een van de bekendste groepen
was de Ordedienst (od). Deze od zou pas na de bevrijding in actie komen om tijdens het
machtsvacuüm de orde en rust te handhaven. Zover kwam het niet. Door onachtzaamheid
was de bezetter de od spoedig op het spoor gekomen en arrestaties volgden. Als waar-
schuwing werden na een schijnproces 72 leden gefusilleerd. Voor de bezetter was dit niet
voldoende. Zij besloten de beroepsofficieren weer krijgsgevangen te nemen. Via een artikel,
dat op 9 mei 1942 in alle dagbladen verscheen, werden alle beroepsofficieren, cadetten en
adelborsten opgeroepen voor een ‘tweede verplichte bijeenkomst ter controle van de voor-
malige Nederlandse Weermacht.’ Men had de illusie dat het een formele administratieve
handeling betrof, zoals die in 1941 ook al eens had plaatsgevonden. Daarom voldeed een
groot aantal officieren aan de oproep en meldde zich op 15 mei bij de kazernes in Assen, Ede,
Bussum, Breda en Roermond. Spoedig verschenen gewapende Duitse troepen bij deze kazernes
en dreven de mannen naar de treinen, die hen naar Duitsland brachten.102

Samen met de grote groep gedemobiliseerde militairen en onderofficieren waren in
augustus ’40 ook enkele beroepsofficieren bij de Rotterdamse politie geplaatst. Volgens de
maandrapporten bevonden zich drie van hen bij de groep beroepsofficieren, die op 15 mei
1942 weer in krijgsgevangenschap genomen werden. Dit waren hoofdinspecteur J.A.J. van
Horssen, inspecteur eerste klas A.W. de Vrieze en inspecteur tweede klas C.J.L. Hamel. 
Van Horssen deed voor zijn wegvoering dienst bij de Recherche van het Bureau Oostervant-
straat. De Vrieze deed dienst aan het bureau Nassaukade. Waar Hamel diende is niet bekend.
Op last van de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie moesten de wapens van de
weggevoerden in de wapenkamer worden opgeslagen.103 Op 1 augustus 1942 werden de weg-
gevoerde officieren eervol uit de politiedienst ontslagen. Voor de Marechaussee had de maat-
regel grotere gevolgen. Het korps verloor vrijwel al zijn officieren. Alleen enkele beroeps-
officieren, die lid van de nsb waren en enige reserveofficieren, bleven over.
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Twee dagen nadat de beroepsofficieren weer in krijgsgevangenschap waren genomen,
werd via een bekendmaking uitgelegd waarom de bezetter hiertoe was overgegaan. Hitler
had in aansluiting aan de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 bevolen dat zij,
die tot dit leger behoorden, niet meer als krijgsgevangenen behandeld zouden worden. Dit
geschiedde in de veronderstelling dat zij zich het daarin liggende vertrouwen niet zouden
beschamen. Leden van het Nederlandse leger hadden echter veelvuldig deelgenomen aan
allerlei vijandige handelingen tegen Duitsland. Onder hen bevond zich een aanmerkelijk
aantal vroegere officieren en adspirant-officieren. Deze hadden daarmee tegelijk, voor zover
zij destijds op erewoord waren vrijgelaten, hun erewoord gebroken. Bovendien gebruikte de
bevelhebber van de Wehrmacht deze, volgens hem, noodzakelijke maatregel om er opnieuw
en met nadruk op te wijzen, dat elke poging tot verzet tegen de bezettende macht mee-
dogenloos onderdrukt zou worden. Onder de bekendmaking stond met dikke letters nog een
waarschuwing: ‘indien in de toekomst mocht blijken, dat leden van de voormalige Neder-
landse weermacht deelnemen aan vijandelijke handelingen tegen Duitsland, dan zal de
getroffen maatregel uitgebreid worden tot de vroegere reserveofficieren en beroeps-
onderofficieren van de voormalige Nederlandse weermacht.’104

De bezetter dacht dat hij door al deze waarschuwingen en het fusilleren van een groot
aantal od’ers een duidelijk waarschuwingssignaal had afgegeven in de richting van degenen
die iets tegen hem wilden ondernemen. Spoedig bleek dat deze gedachte een illusie was,
want de verzetsactiviteiten namen eerder toe dan af. De op 29 april 1943 in de dagbladen
verschenen bekendmaking van Christiansen was dan ook een logisch gevolg. Uit het bericht
bleek dat een jaar na het wegvoeren van de officieren leden van het voormalige Nederlandse
leger door hun vijandig gedrag telkens het in hen in mei 1940 gestelde vertrouwen hadden
geschonden, derhalve moesten alle militairen terstond weer in krijgsgevangenschap worden
weggevoerd.105

Het doel van deze maatregel was tweeledig. Ten eerste zaten op deze manier de meeste
weerbare mannen in Duitsland, waardoor zij bij een eventuele invasie de geallieerde legers
niet konden steunen en daarnaast werd voldaan aan het Führererlass van 13 januari 1943,
waarin de algemene Arbeitseinsatz werd afgekondigd. Nadat Seyss-Inquart door Rauter op de
hoogte was gebracht, liet hij Himmler schriftelijk weten dat hij enkele bezwaren had tegen
de plannen. Eén daarvan was dat er te weinig Duits personeel voorhanden was om de
betreffende militairen aan te houden, terwijl de Nederlandse politie voor dit soort dingen
nagenoeg niet inzetbaar was. Aan het einde van zijn brief beloofde hij er alles aan te doen om
de plannen tot een goed einde te brengen.106

Op 3 mei 1943 vroeg Boelstra per telex aan de directeur-generaal van Politie of leden van
de vrijwillige bewakingsdiensten tegen sabotage in aanmerking kwamen voor vrijstelling van
krijgsgevangenschap. Als antwoord kreeg hij dat bewakingsdiensten tegen sabotage als
nevenorganisatie van de Nederlandse politie werden beschouwd en dat de manschappen die
hierbij voor 29 april 1943 dienstgenomen hadden niet aan de gepubliceerde oproep
betreffende aanmelding tot terugvoering in krijgsgevangenschap behoefden te voldoen. Uit
een nota van Boelstra bleek dat vrijstelling niet gold voor de arbeidsinzet in Duitsland. Voor
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zover de leden van de bewakingsdiensten voor tewerkstelling in Duitsland werden aan-
gewezen, dienden zij door oudere lieden te worden vervangen.107

Half mei 1943 kregen de oud-militairen onder het politiepersoneel nogmaals te horen dat
ze vrijgesteld waren van terugvoering in krijgsgevangenschap, maar dat het elk van hen vrij
stond zich voor terugvoering op te geven. In dit geval diende de politieambtenaar zich bij de
voor hem in aanmerking komende instantie en op de vastgestelde datum te melden. In
hetzelfde bericht werd nogmaals verzocht alle betreffende politieambtenaren te laten weten
dat de bezetter onvoorwaardelijke plichtsvervulling verwachtte, als bedoeld in hun
loyaliteitsverklaring.

Volgens een opgave van Boelstra waren 198 politieambtenaren als voormalig beroeps-
personeel van het Nederlandse leger van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld.
Hiervan deden er 176 dienst bij de Ordepolitie, één bij de Recherche en twintig bij de
Luchtbeschermingsdienst. Deze ambtenaren waren wel vrijgesteld, maar moesten zich
ingevolge de bekendmaking in de dagbladen van 25 mei 1943 toch melden voor krijgs-
gevangenschap. Na overlegging van het politielegitimatiebewijs c.q. de akte van aanstelling,
die als Freistellungsschein dienst deed, volgde de officiële vrijstelling.108 De politieambtenaren
die dat eind juli 1943 nog steeds niet gedaan hadden, werden in de gelegenheid gesteld zich
tussen 2 en 6 augustus 1943 te melden in het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat in
Amersfoort. Daar kregen ze dan de zogenaamde blauwe Bescheinigung uitgereikt.

Beroepsmilitairen die niet aan de oproep voldeden werden door de Duitse politie
opgehaald. Opperwachtmeester W.F. van den Broek moest hen hierbij behulpzaam zijn. 
Op 6 juni 1943, omstreeks 12.45 uur, rapporteerde hij dat hij op dat moment was teruggekeerd
aan het bureau Oostervantstraat van verleende assistentie aan de Orpo. Van den Broek moest
om 04.00 uur onverwacht met de Duitse politie mee om krijgsgevangenen op te halen. Hij
moest zonder eten of drinken de Duitse politie vergezellen naar IJsselmonde, Barendrecht,
Bolnes, Ridderkerk, Hillegersberg en Overschie.109 Waarschijnlijk werd de Rotterdamse
politie niet op grote schaal ingezet bij het ophalen van de krijgsgevangenen, want Moerman
verklaarde dat wanneer dit wel gebeurd was, de grens van zijn geweten bereikt zou zijn. 
Na de oproep was hij naar Boelstra gegaan en had hem medegedeeld dat de bezetter van het
politiekorps op dit gebied geen enkele medewerking had te verwachten en dat zij desnoods
en bloc hun functies zouden neerleggen. Of hij wist dat er op kleine schaal toch door de
politie assistentie verleend werd, is niet bekend.110

April-Meistaking

Dat de Nederlanders niet zo maar akkoord gingen met het weer in krijgsgevangenschap
wegvoeren van Nederlandse militairen, bleek al snel. De eerste plaats waar werknemers in
actie kwamen was Hengelo. Daar legde het personeel van de meeste grote bedrijven het werk
neer. Vanuit Hengelo breidde de staking zich uit over verschillende plaatsen in Twente.
Tevens werden pogingen ondernomen om ook de rest van Nederland bij de staking te
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betrekken. Een werknemer van de firma Stork reisde op vrijdag 30 april 1943 vanuit Hengelo
naar het westen om daar de werknemers van de bedrijven te bewegen mee te doen aan de
algemene staking. In Rotterdam constateerde hij dat daar de bereidwilligheid niet groot was.
Hem werd verteld dat dit kwam omdat de treinen nog steeds reden en dit voor velen de
reden was om een afwachtende houding aan te nemen.111 In het begin van de avond van de
eerste stakingsdag bracht Rauter Himmler per telex op de hoogte van de uitgebroken
stakingen en een onrustige situatie in Amsterdam. Hij wilde direct maatregelen nemen door
afkondiging van het Politiestandrecht, maar hiervoor moest hij eerst formele toestemming
van Seyss-Inquart hebben, die ongelukkigerwijs juist nu in Duitsland verbleef en niet
bereikbaar was. De Duitse autoriteiten waren bang dat als de stakingsacties zich over de rest
van Nederland zouden verspreiden, het ook mogelijk was dat die zouden kunnen overslaan
naar andere Europese landen. Daarom moesten de ongeregeldheden met alle mogelijke
middelen bestreden worden. Rauter stuurde direct vanuit Arnhem een politiebataljon naar
Hengelo en stelde daar om 20.00 uur een avondklok in. Met deze maatregelen hoopte de
bezetter dat de stakingsacties zich tot de provincie Twente zouden beperken. De berichten
die de volgende ochtend, 30 april, bij het hoofdkwartier van de Orpo in Den Haag binnen-
kwamen bewezen het tegendeel, want de staking had zich over grote delen van het land
uitgebreid. ’s-Middags hielden Rauter en de BdS, Harster, een persconferentie waar zij
mededeelden dat het Politiestandrecht was afgekondigd voor de provincies Overijssel,
Limburg, Noord-Holland en Gelderland. Diezelfde dag nog liet Harster via een telexbericht
aan alle Aussenstellen weten dat de volgende dag het Politiestandrecht voor het gehele land
gold en dat in Groningen, Hengelo, Amsterdam, Maastricht en Den Haag Standgerichte
werden ingesteld. Vier bataljons Waffen-SS, alle bataljons van de Orpo en agenten van de vhp

werden opgeroepen om de onlusten te bedwingen. Rauter wist dat hij met alleen deze
troepen niet adequaat zou kunnen optreden bij een totale landelijke staking. Slechts massale
arrestaties en het voltrekken van doodvonnissen zouden ertoe kunnen bijdragen de
Nederlanders op andere gedachten te brengen. Rauter had geluk, want evenals in Rotterdam,
bleek in andere steden de actiebereidheid niet zo groot te zijn als verwacht. Slechts bij een
aantal grote scheepswerven, zoals Piet Smit en de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
(rdm) hadden de werknemers het werk neergelegd. Zij verlieten echter de terreinen en
fabriekshallen niet, omdat vanwege de oorlogsproductie Duitse wachtposten voor de poorten
stonden. Samen met de sd riep Boelstra het personeel van de stakende bedrijven op hun
werkzaamheden te hervatten. Op zaterdag 1 mei bleek dat het merendeel van het personeel
aan deze oproep had voldaan. Hierdoor kon de bezetter zich concentreren op de bedrijven
waar dat nog niet gebeurd was. Dit was het geval bij een aantal bedrijven in het dorp
Kralingse Veer. Het personeel van Meubelfabriek Bouman en van drukkerij Borghouts bleef
in staking of nam pas op maandag 3 mei aan de staking deel, omdat het bedrijf in de
weekeinden gesloten was. De meeste stakers van deze bedrijven werden door Duitse politie
en rechercheurs van Groep 10 gearresteerd. H.W. Bouwman en W.A. Hommel, twee stakers
van drukkerij Borghouts werden ‘wegens het voorbereiden van vlugschriften, waarin tot
staking en tegenstand werd opgehitst’, gefusilleerd. Met nog acht anderen waren zij de
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slachtoffers van het Politiestandrecht in het beveiligingsgebied van de Aussenstelle Rotterdam.
Hoewel het verder in Rotterdam dus betrekkelijk rustig was, bleven de Duitse instanties wel
alert, want de passieve houding kon ineens omslaan. Om ervoor te zorgen dat de burgers zich
hielden aan de bepalingen uit het Politiestandrecht, zoals de vervroegde spertijd en het
samenscholingsverbod, werden extra patrouilles de stad ingestuurd. Hiermee werd ook de
Rotterdamse politie belast.112

Op 1 mei 1943 werd omstreeks 20.30 uur in de Rubroekstraat door een motorpatrouille
van de Rotterdamse politie geschoten op een aantal mensen dat zich nog op straat bevond
terwijl dit, vanwege de vervroegde spertijd, niet was toegestaan. Een half uur later was het in
diezelfde staat weer raak. Een politiepatrouille schoot op een aantal panden, omdat
bewoners de deuren en ramen niet volgens de voorschriften hadden gesloten en bij het zien
van de agenten hadden gejoeld. Door de schietpartij sneuvelden enkele ramen. De volgende
avond was het vooral in Crooswijk onrustig. In verband met een samenscholing loste een
patrouille zeven schoten. Volgens het rapport kon niet worden vastgesteld of er personen
waren geraakt. De politie schoot meestal bewust mis, met de bedoeling de burgers te laten
schrikken.113 Op 3 mei moest de politie wederom op verschillende plaatsen gebruik maken
van het vuurwapen, omdat burgers na spertijd opzettelijk buiten bleven. De Orpo schoot
daarentegen meestal wel raak en verwondde die avond vier personen.114

Volgens een anonieme briefschrijver hield de politie zich niet voldoende bezig met het
handhaven van het Politiestandrecht. De brief, gedateerd op 2 mei 1943, was gericht aan de
burgemeester. Als de burgemeester wenste dat de bevolking zich aan de gestelde wetten hield,
dan was het volgens de briefschrijver wel noodzakelijk de aandacht van de politie op de
zogenaamde volksbuurten te vestigen Op de avond van de tweede mei liepen er ongeveer
vijftien á twintig opgeschoten jongens om 21.30 uur over de Zinkweg en de Feijenoorddijk te
schreeuwen en spotliederen te zingen. Een Duitse officier en ook de ordedienst liepen ernaast
en zeiden geen woord tegen deze jongens. Ook werd volgens de briefschrijver gewoon heen en
weer gelopen van het ene pand naar het andere en hardop uit de ramen gezongen.115

Een reactie op de anonieme brief kwam van opperluitenant G.J.H. de Leeuw van het
bureau Nassaukade. Nadat op 1 mei 1943 het Politiestandrecht was afgekondigd, werd ter
handhaving van het verbod om zich tussen 20.00 en 06.00 uur in de openlucht op te houden,
de personeelssterkte in de avonduren aan deze onderafdeling opgevoerd door het grootste
gedeelte van de nachtdienst in plaats van om 22.00 uur om 20.00 uur te laten opkomen.
Omdat op zondag 2 mei geen dienstwijziging (c.q. extra dienst) was gelast, geschiedde die
avond eigener beweging hetzelfde, waardoor over de gehele onderafdeling redelijk politie-
toezicht was gewaarborgd. Door toevallige omstandigheden was de surveillance in de buurt
waarop het schrijven doelde, minder intensief geweest, dan normaal had mogen worden
verwacht. Hiervan was door een aantal opgeschoten jongens gebruik gemaakt om het
uitgaansverbod te overtreden. Twee bewakers van de Luchtbeschermingsordedienst, die
hiervan getuige waren, verklaarden deze jongens te hebben aangemaand naar huis te gaan,
waaraan ze geen gevolg gaven. Zij maakten hiervan geen melding aan het politiebureau.
Nadat een en ander ter ore was gekomen van de politie, was door extra politietoezicht en
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vroegtijdig krachtig optreden op maandag 3 mei en volgende dagen hieraan een einde
gemaakt. De Leeuw had persoonlijk enkele malen kunnen waarnemen dat onmiddellijk na
het vastgestelde uur de straten in de omgeving inderdaad schoon waren. Waar en wanneer 
de houding van de bewoners dit wenselijk deed voorkomen werd gelast de ramen te sluiten.
Dat het politiepersoneel daarbij in de maling zou zijn genomen, was nimmer gebleken. 
De omgeving Feijnoorddijk/Zinkweg had zo nu en dan bijzonder toezicht nodig en voor
zover de personeelsbezetting dit toeliet, werd hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden.116

Op maandag 3 mei bleek dat de staking in grote delen van het land gebroken was. 
Op verscheidene plaatsen werd nog wel doorgestaakt, zoals bij Philips in Eindhoven en in de
mijnstreek, maar daar trad de Sipo extra hard op. Ondertussen was landelijk het aantal dood-
vonnissen tot zestig gestegen. ’s Avonds zond Wölk een telegram naar de BdS in Den Haag,
waarin hij berichtte dat vooral op het platteland geprobeerd werd de staking op gang te
houden. Die middag waren nog vijftig mensen gearresteerd. Een gedeelte zou diezelfde dag
voor het Polizeistandgericht moeten verschijnen. Vanaf het begin van de staking waren er in
het bewakingsgebied van de Aussenstelle Rotterdam ruim zeshonderd arrestaties verricht. 
Na onderzoek waren vierhonderd personen in vrijheid gesteld. Wölk kondigde aan dat later
in een bijzonder bericht nog aandacht besteed zou worden aan het optreden van de Neder-
landse politie. Volgens hem had de politie in bepaalde plaatsen tegen de bevolking te slap
opgetreden. Onderzoek moest nog uitwijzen in welke mate dit optreden de staking indirect
had bevorderd.117

In het maandverslag van mei 1943 werd in de rubriek bijzondere gebeurtenissen de
balans opgemaakt. In het verslag werd melding gemaakt van een geval van plundering van
melkwagens tijdens vervoer onder Rotterdam-Overschie, waarbij circa achthonderd liter
melk verloren ging. Omdat deze vorm van protest in het gehele land plaatsvond kreeg de
staking ook wel de naam melkstaking. De Rotterdamse politie had in zestien gevallen
gebruik gemaakt van het dienstwapen. Het gebruik vond plaats bij het constateren van
overtredingen van het standrecht. Het schieten had niets te maken met ernstige wanorde-
lijkheden, zoals oploop van stakenden of iets dergelijks, maar had in bijna alle gevallen
betrekking op het feit dat bewoners van onderscheiden straten na het intreden van de
spertijd opzettelijk voor de deuren van hun woningen bleven staan.118

Diverse personeelsleden van de Motorbrigade maakten tijdens de bewuste dagen over-
uren, omdat ze moesten rijden voor de Orpo en de Ortskommandant. Een agent van de
Motorbrigade moest op 4 mei 1943 van 02.00 tot 08.30 uur op last van de Duitse politie
aanplakbiljetten naar verschillende plaatsen in de Alblasserwaard brengen, waardoor zijn
dienst anderhalf uur te laat eindigde.119

Hoewel het in Rotterdam betrekkelijk rustig bleef, was de situatie in omliggende dorpen
en steden geheel anders. Onder leiding van Hoffmann arresteerden leden van de Dienststelle
Rotter-dam in Zwijndrecht, Kinderdijk, Alblasserdam, Bolnes en andere plaatsen ver-
schillende bedrijfsleiders en arbeiders van bedrijven waar gestaakt werd. Het Politiestand-
recht bleef nog enige tijd van kracht en werd pas op zaterdag 15 mei om 18.00 uur voor het hele
land opgeheven.120
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Inleveren radiotoestellen

Als strafmaatregel voor de gebeurtenissen tijdens de April-Meistaking moesten op last van 
de bezetter alle radio’s ingeleverd worden, omdat zij de Nederlandse overheid in Engeland
medeverantwoordelijk achtte voor het uitbreken van de staking. Op 29 mei 1943 werden 249

hulpagenten aangesteld, waarvan het merendeel tewerkgesteld werd bij de inontvangst-
neming van de ongeveer 80.000 verbeurd verklaarde radioapparaten. Samen met 8 man vast
politiepersoneel werden de hulpagenten gedurende 8 weken over de 55 verzamelplaatsen
verdeeld. Na het beëindigen van de werkzaamheden werd een groot gedeelte weer ontslagen.
Het innemen van de radioregisters bij handelaren was begin mei door vijftig man vast
politie-personeel gedaan.121 De radiotoestellen werden centraal opgeslagen en later door de
Amsterdamse firma Kuehne en Nagel vervoerd. Deze transporten moesten door de politie
begeleid worden en de daarvoor aangewezen agenten moesten hun vuurwapen schietklaar in
de schacht van de rechter laars steken. Buiten de centrale verzamelplaats was er nog één in
het pand ‘de Eersteling’ aan de Rijnhaven. Hierin waren de radiotoestellen opgeslagen, die
in 1943 niet werden ingeleverd, maar waarvan de ptt aan de hand van de cartotheek van de
luistervergunningen, vermoedde of wist dat de betreffende personen een radio moesten
hebben. De ptt schreef die personen aan, met de mededeling dat ze hun toestel alsnog
konden inleveren bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Sommigen mochten hun toestellen
houden, mits ‘gesteriliseerd’ (alleen afgesteld op bepaalde zenders). In verband met het
luisteren naar de politieberichten mochten de toestellen in politiegebouwen blijven staan,
mits werd opgegeven waar ze stonden.122

nsb’ers konden een verzoek indienen voor het mogen behouden van hun radio. Agent
H. Bosma werd op 29 september 1943 door de Sipo gearresteerd wegens het niet inleveren van
zijn radiotoestel. Enkele maanden later volgde ontslag. Direct na de bevrijding werd hij weer
bij de Rotterdamse politie aangesteld.123

De April-Meistaking vond enkele maanden na de reorganisatie van de politie plaats.
Nadat alles weer rustig was wilde de directeur-generaal van Politie weten hoe het politie-
personeel zich tijdens de staking gedragen had. Mogelijk heeft de opmerking van Wölk in
het bovengenoemde telegram ertoe bijgedragen dat zo’n onderzoek noodzakelijk geacht
werd. Boelstra antwoordde dat er in Rotterdam in onbelangrijke mate gestaakt was en dat de
meeste zaken door Groep 10, in samenwerking met de Sipo, behandeld waren. De Ordepolitie
had de orde en rust gehandhaafd. Boelstra maakte van de gelegenheid gebruik om aan te
geven dat de bewapening en de toewijzing van benzine onvoldoende waren. Daarnaast was
er na invoering van het 12-urige dienstverband onvoldoende voedsel voor het personeel en
tevens een tekort aan personeel. Van een bepaalde stemming binnen het korps was niets
gebleken.124

In Amsterdam en Den Haag waren ondertussen één of meer uit Schalkhaarders
bestaande politiebataljon(s) gestationeerd, die bij stakingen of ongeregeldheden zouden
kunnen optreden. Op 17 november 1943 schreef Moerman een brandbrief naar Boelstra over
de aftakeling van de politie, veroorzaakt door personeelstekort, onvoldoende bewapening,
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gebrek aan vervoermiddelen en rijwielbanden. Bij de hoogste politieleiding had hij regel-
matig gewezen op de noodzaak om in te grijpen, omdat anders de rust en orde niet meer
gewaarborgd konden worden.125 De komst van een politiebataljon naar Rotterdam zou een
oplossing kunnen zijn voor het personeelstekort.

11.5 politiecompagnie rotterdam

Terwijl de politieopleiding in Schalkhaar nog maar net in bedrijf was, had Rauter op 7 oktober
1941 via een Erlass zijn plannen bekend gemaakt voor de oprichting van zogenaamde
Gesloten Eenheden bij de Nederlandse Politie. Deze gekazerneerde eenheden waren
enigszins vergelijkbaar met de bataljons van de Orpo en moesten bestaan uit 132, vooral jonge,
politiemannen. Het was de bedoeling dat Amsterdam en Den Haag elk drie groepen zouden
krijgen, Rotterdam twee, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Haarlem en Utrecht één. Rauter
gaf alvast opdracht om uit te zien naar kazernes of andere grote gebouwen waarin de
Gesloten Eenheden konden worden ondergebracht.126

Amsterdam was de eerste stad waar een Gesloten Eenheid gestationeerd werd. Daarna
was Den Haag aan de beurt en Rotterdam zou spoedig volgen. Eind maart 1942 kreeg
Roszbach bericht dat men voornemens was een Gesloten Eenheid van ongeveer honderd-
twintig manschappen beschikbaar te stellen. Omdat het de bedoeling was de Mobiele
Brigade bij de Gesloten Eenheid in te lijven, zou het gebouw aan de Westersingel te klein
worden, zodat een andere kazerne nodig was.127

Nadat Kruit gehoord had dat er plannen bestonden om in Rotterdam een Gesloten
Eenheid te vestigen besloot hij vrijwillig naar Schalkhaar te vertrekken, teneinde de leiding
in eigen hand te houden, waardoor voorkomen zou kunnen worden dat een nsb’er de leiding
zou krijgen. Samen met zijn collega T. van der Most had hij hierover eerst met Moerman,
Kwast en Ardon gesproken. Daarbij werd afgesproken dat Kruit naar Schalkhaar zou gaan
met het doel een officiersplaats in de Gesloten Eenheid te krijgen, teneinde deze eenheid
later tegen de bezetter te kunnen gebruiken. Een jaar later was er nog steeds geen Gesloten
Eenheid in Rotterdam. Op 18 februari 1943 stuurde Boelstra hierover een bericht naar
Broersen. Zoals in vele andere berichten klaagde hij ook nu weer over een tekort aan
personeel. Reeds enige malen was Boelstra een Gesloten Eenheid beloofd, maar deze was
nimmer in Rotterdam verschenen. Hoewel medio maart weer ‘afgerichte troepen’ verwacht
werden, kon in Rotterdam geen Gesloten Eenheid gelegerd worden, omdat de daarvoor
aanwezige kazerne niet klaar was en ook niet in orde zou komen. Boelstra vroeg daarom aan
Broersen of hij dringend kon overwegen de Gesloten Eenheid naar Rotterdam te sturen,
zodat deze manschappen direct als individueel politieman ingezet konden worden. Nog
diezelfde dag ontving Boelstra bericht terug dat niet Kruit, maar de inspecteur Versloot
ingevolge de wens van de bevoegde Duitse autoriteiten belast werd met het commando van
de voor Rotterdam te formeren Gesloten Eenheid.128
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Na enige tijd ontving Boelstra van Versloot bericht dat vanuit Schalkhaar geen com-
pagniescommandant en kader geleverd werden voor de voor Rotterdam bestemde Gesloten
Eenheden. Versloot wilde instructies in verband met het eventueel opleiden van eigen
personeel. Boelstra speelde deze vraag door aan Broersen, van wie hij het antwoord kreeg dat
het inderdaad de bedoeling was uit eigen personeel kaderleden te leveren en dat hij spoedig
een opgave wenste te ontvangen van het personeel dat hiervoor in Schalkhaar gedetacheerd
zou worden. Deze kaderleden zouden hierna als groepscommandanten naar Rotterdam
terugkeren. Op 15 maart 1943 begonnen twintig Rotterdamse agenten in Schalkhaar aan de
cursus voor groepscommandant. Op één na waren allen in 1940 na de capitulatie als
gedemobiliseerd militair bij de Rotterdamse politie in dienst gekomen. Men had deze
agenten naar Schalkhaar gestuurd, omdat het merendeel van hen niet openstond voor de
Nieuwe Orde.129 Twee wachtmeesters, die daar wel voor openstonden hadden voor hun
detachering dienst gedaan bij de id. Na terugkomst in Rotterdam werden zij bij Groep 10

geplaatst.130

Ondertussen was Versloot ontheven van zijn detachering, waardoor Kruit alsnog naar
Schalkhaar kon. Versloot moest zich op 15 mei 1943 melden bij het ss Panzer Grenadier
Bataillon ‘Westland’. Dit had betrekking op zijn duistere praktijken als voormalig directeur
van het Gevangeniswezen. Op 22 mei 1943 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of de
detachering van Kruit opgeheven kon worden. Hij wilde hem bij de Mobiele Brigade plaatsen,
omdat de aldaar dienstdoende opperluitenant naar de politie te water vertrok. Boelstra wilde
tevens dat de detachering van de twintig wachtmeesters zou stoppen. Zij waren destijds naar
Schalkhaar gezonden om opgeleid te worden tot groepscommandant voor de Rotterdamse
Gesloten Eenheid. Deze Gesloten Eenheid was ondertussen voor grensbewaking naar de
Belgische grens gezonden om daar dienst te verrichten, terwijl de twintig wachtmeesters in
Schalkhaar achtergebleven waren. Het verzoek van Boelstra om de manschappen van de
Gesloten Eenheid, die aan de Belgische grens verbleven, als individueel politieman naar
Rotterdam te sturen werd niet ingewilligd. Aan de kazerne, een school aan de Mecklenburg-
laan, waarin de voor Rotterdam bestemde Gesloten Eenheid zou worden ondergebracht was
ondertussen nog steeds niets gedaan wegens gebrek aan bouwmaterialen. Boelstra voorzag
dan ook dat deze Gesloten Eenheid gedurende de volgende maanden nog niet naar Rotter-
dam zou komen. De twintig wachtmeesters konden in afwachting van de komst van de
Gesloten Eenheid in Rotterdam weer volledig in de politiedienst gebruikt worden, vanwege
de opdracht tot inname, vervoeren en opslag van radiotoestellen. De Duitse majoor
Lautenschlager, dienstdoende bij de BdO, had Boelstra verzekerd dat deze twintig wacht-
meesters onder alle omstandigheden weer naar Rotterdam zouden terugkeren, wat na drie
maanden detachering ook gebeurde. De meesten werden weer bij de Mobiele Brigade
geplaatst. 

Kruit mocht nog niet terug naar Rotterdam. Eén maand later bracht Boelstra het pro-
bleem met de Gesloten Eenheid nogmaals onder de aandacht van de directeur-generaal.
Kruit was immers in maart 1943 naar Schalkhaar gegaan om als compagniescommandant de
voor Rotterdam bestemde Gesloten Eenheid af te halen. Omdat dit nog steeds niet gerealiseerd
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was, werd het personeel van de Verkeersbrigade en Motorbrigade zoveel mogelijk gebruikt
om een bescheiden piket te formeren. Bovendien moesten deze mensen regelmatig ingezet
worden bij gevangenentransporten voor Duitse instanties naar alle delen van het land.131

Eind juli 1943 keerde Kruit, na beëindiging van de bewakingsdiensten aan de Belgische grens,
met twee compagnieën van het pob in Deventer terug. Pas op 28 augustus 1943 werd de
detachering van Kruit in Schalkhaar opgeheven.132

Eind september 1943 werd bekend gemaakt dat de naamsaanduiding van de Gesloten
Eenheid veranderd was in Politiebataljon c.q. -Compagnie. Hierdoor werden de Gesloten
Eenheden als volgt ingedeeld:

Staatspolitie Amsterdam:
- 1e Politie Compagnie Amsterdam (Sybren Tulp compagnie),
- 2e Politie Compagnie Amsterdam

Staatspolitie Den Haag:
- 1e Politie Compagnie Den Haag
- 2e Politie Compagnie Den Haag

Staatspolitie Rotterdam:
- 1e Politie Compagnie Rotterdam (voorshands gelegerd in Deventer)
- 2e Politie Compagnie Rotterdam ( idem)

Staatspolitie Eindhoven:
- Politie Compagnie Eindhoven gelegerd in Tilburg.133

T.J. Versteeg zat in de Politiecompagnie, die voor Rotterdam bestemd was, maar die uit-
eindelijk aan de Belgische grens terechtkwam. In 1942 had Versteeg een oproep gekregen
voor werk in Duitsland. Zijn werkplek zou een oliefabriek in Hamburg worden. Omdat hij
niet naar Duitsland wilde en hoopte dat de oorlog spoedig afgelopen zou zijn, meldde hij zich
aan bij de nad. Toen zijn diensttijd er in november 1942 opzat was de oorlog nog steeds niet
afgelopen. Zijn enige mogelijkheid om nog in Nederland te blijven was de politie. Na de
opleiding in Schalkhaar werd zijn compagnie naar de grens gestuurd. Versteeg kwam terecht
op een post in het Noord-Brabantse plaatsje Reuzel. Na drie maanden ging de groep naar
Deventer in afwachting van vertrek naar Rotterdam. In plaats van Rotterdam werd het
echter Amsterdam. Nadat de groep een half jaar in Amsterdam gelegerd was, kregen de
manschappen het dringende verzoek om dienst te nemen bij de Arbeidscontroledienst.
Slechts een enkeling bezweek voor de mooie beloften en nam dienst. Voor degenen die
achterbleven werd het dienstdoen steeds moeilijker gemaakt en als klap op de vuurpijl werd
aan de compagnie in de zomer van 1944 de bewaking van het kamp Westerbork opgedragen.
De compagnie was daar belast met de buitenbewaking. Ze werd zo ver mogelijk van de joden
vandaan gehouden. De manschappen mochten alleen in het kamp komen om zich te
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douchen. Rond de roerige septemberdagen van 1944 kreeg Versteeg verlof. De Duitsers
hadden nog getracht de groep verlofgangers uit de trein te halen, maar Versteeg had kans
gezien zich te verstoppen. Na het uitbreken van de spoorwegstaking was het voor Versteeg
nagenoeg onmogelijk om terug te keren naar Westerbork. Later bleek dat hij geluk had
gehad, want na zijn vertrek werden de achterblijvers opgepakt en overgebracht naar het
concentratiekamp Neuengamme, waar de meesten om het leven kwamen. Toen Versteeg
hoorde dat een aantal lotgenoten uit Schalkhaar zich bij de Rotterdamse politie had gemeld
en in dienst was gesteld, volgde hij dit voorbeeld. Zodoende werd hij begin oktober 1944 aan
het bureau Sandelingplein geplaatst. Vanwege de razzia van november 1944 was hij
genoodzaakt enkele weken onder te duiken, maar daarna kwam hij gewoon weer in
dienst.134

Boelstra verzocht begin februari 1944 de directeur-generaal om de voor Rotterdam
bestemde Gesloten Eenheid per 1 maart te zijner beschikking te stellen. De voor de 1e

Politiecompagnie Rotterdam bestemde school aan de Mecklenburglaan was nog lang niet
klaar. Daarom moest de eenheid tijdelijk worden onderbracht in de gebouwen aan de
Westersingel, waar op dat moment de Mobiele Brigade, de Centrale Controle en de Afdeling
Opleiding nog waren gehuisvest. Voor zeer tijdelijke onderbrenging van een ‘honderdschap’
waren deze gebouwen echter wel geschikt.135 De wanden in de lokaliteiten moesten nog wel

‘versierd’ worden. Hiervoor werd bij de
intendance te Apeldoorn het volgende
materiaal besteld:

De wacht voor de ingang van het pob in Schalkhaar. 
Een aantal manschappen zou na de opleiding bij de
Politiecompagnie Rotterdam geplaatst worden.
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- groot schilderij in lijst van den Führer;
- zes foto’s ongeveer 30x40 cm in lijst eveneens van den Führer;
- zes foto’s als boven van de Reichsführer ss, H. Himmler;
- zes foto’s van den leider (Anton Mussert).

Dit materiaal kostte ongeveer ƒ 320,- en moest door de politiepresident betaald worden.136

De Mobiele Brigade was door de komst van de compagnie overbodig geworden. Volgens
Moerman was de Mobiele Brigade bedoeld als een sterk contingent stoottroepen en daardoor
jarenlang een doorn in het oog van de bezetter. Bij de sd had de brigade de naam van
‘Churchill-kliek’ verworven, hetgeen op een nacht met grote kalkletters op de straat voor de
hoofdingang van het gebouw aan de Westersingel was geschilderd.137 Het is overigens
verbazingwekkend dat de Duitse autoriteiten zo lang hebben toegestaan dat er in zo’n
belangrijke strategische plaats als Rotterdam een geoefende militaire formatie aanwezig was,
terwijl de overige beroepsmilitairen in krijgsgevangenschap waren weggevoerd.
Verschillende keren werd getracht de Mobiele Brigade te ontbinden, maar dit kon steeds
voorkomen worden. Op 16 februari 1944 was het toch zover. Op die dag werden de ongeveer
honderdzeventig manschappen van de Mobiele Brigade overgeplaatst naar diverse bureaus.
Het gedeelte dat van de brigade overbleef werd een maand later vanaf een ander gebouw aan
de Westersingel overgeplaatst naar het hoofdbureau.138

Ongeveer honderddertig manschappen van de 1e Politiecompagnie, die vanaf 1 juli 1943

een opleiding in Schalkhaar gevolgd hadden,139 werden enkele weken later, op 7 maart op
het Nenijto-terrein aan de Bentincklaan in Blijdorp, beëdigd. Hierna volgde een mars door
de stad.140 Volgens een artikel in ‘De Nederlandsche politie’ stond de compagnie, onder bevel
van opperluitenant Suk om 15.00 uur opgesteld op het middenterrein. Opperluitenant Van
Vessum dirigeerde de stafmuziek van het Rotterdamse politiekorps, dat op de rechterflank
stond opgesteld en een pittige mars ten gehore bracht. Op dat tijdstip verscheen Boelstra 
op het terrein. Hij was vergezeld van de wethouder P. Klumper, die de burgemeester van
Rotterdam vertegenwoordigde, Darmstädter, die namens de Aussenstellenleiter van Rotterdam
aanwezig was, de gewestelijk commandeur J.E. Hofman en de commandeur van de Orde-
politie, Wonink. De muziek zweeg, een commando weerklonk en de compagnie presen-
teerde het geweer. Stram en onbeweeglijk stond de compagnie, toen de opperluitenant deze
aan Boelstra meldde. Nadat de geweren in rotten waren gezet, de compagnie weer was
aangetreden, nam Boelstra plaats voor het front en las de eedsformule voor, waarna de
manschappen, onder het spelen door de stafmuziek van het ‘Wilt heden nu treden’ de eed 
als politieambtenaar aflegden. Daarna hield Boelstra een ernstige toespraak tot de beëdigde
politiemannen, hen vermanende, dat zij op straffe van grote teleurstellingen de verant-
woording en verplichtingen, die zij door het afleggen van de eed op zich hadden genomen,
niet mochten geringschatten. Bovendien zou spreker het zeer op prijs stellen, wanneer de
manschappen zich met hun moeilijkheden via hun commandant tot hem wendden,
waardoor een sfeer van vertrouwen zou ontstaan, die slechts bevorderlijk kan zijn voor de
goede geest. Hiermee heette Boelstra de manschappen welkom in Rotterdam. De staf-
muziek speelde het ‘Wilhelmus’, de geweren werden gepresenteerd en daarmee was dit
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Op 7 maart 1944 werden de manschappen van de 1e Politiecompagnie Rotterdam op het Nenijto-terrein aan de
Bentincklaan beëdigd. Links (boven) kolonel J.J. Boelstra.
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gedeelte van de plechtigheid beëindigd.
Als besluit defileerde de compagnie om
16.30 uur voor Boelstra en genodigden,

die zich daartoe op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel hadden opgesteld.
Vervolgens bracht Boelstra nog een bezoek aan het gebouwencomplex Westersingel 12/13,
waar de compagnie gekazerneerd was. Hier werd de huisvesting en de verzorging van de
manschappen bezichtigd.141

Volgens een strak lesrooster zou de compagnie in Rotterdam voor de duur van één jaar
een voortgezette opleiding in de politievakken ontvangen. Per week werd in totaal 51 uur les
gegeven. Hiervan waren veertien uur gereserveerd voor politievakonderwijs en dertien uur
voor exercitie. Op het lesrooster was een groot aantal vakken vermeld, zoals zang, exercitie,
schietopleiding, motortechniek, sport, plaatselijke gesteldheid, politiepraktijk, verbandleer,
wapenreiniging, wapentheorie, strafvordering, bijzondere wetten, zwemmen, dienstvoor-
schriften, verordeningen, strafrecht, Duits, Nederlands, algemene theorie, vorming en
voortgezette vakopleiding.142

Zangles werd niet zonder reden gegeven, want tijdens het marcheren door de stad werd
door de gehele groep gezongen. Dat was het publiek overigens wel van de Duitsers gewend,
maar niet van de Nederlanders.143 Iedere vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur werden vormings-
voordrachten gehouden voor alle politieambtenaren van de Politiecompagnie. Na afloop
moesten rapporten opgemaakt worden over de reactie en stemming van de toehoorders. Een
van de onderwerpen die tijdens zo’n voordracht behandeld werd, ging over de zogenaamde
vrijheid van voor mei 1940. Volgens het rapport waren de toehoorders diep onder de indruk. 
De reacties waren echter van korte duur. De manschappen waren te jong. Ze wisten niets

Zomer 1944. Leden van de 1e Politiecompagnie sporten op
de binnenplaats van hun onderkomen aan de Westersingel.
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over de toestand van voor mei 1940, waren erg ongelovig, zowel ten opzichte van het oude als
van het nieuwe. Op vrijdag 14 juli 1944 werd de vormingsbijeenkomst georganiseerd in het
Amsterdamse concertgebouw. Hierbij waren 115 man van de 1e Politiecompagnie Rotterdam
aanwezig.144

Naast het volgen van de lessen en het bijwonen van vormingsbijeenkomsten werd de
compagnie ingezet bij acties. Over deze werkzaamheden is weinig bekend. Uit de
verantwoordingsrapporten, die elk lid van de compagnie na de bevrijding op moest maken,
blijkt dat ze onder andere zijn ingezet bij fietsvorderingen en controle op het illegaal vervoer
van aardappelen. Een enkeling kon zich hieraan onttrekken of weigerde en dook onder.
Onderwachtmeester J.R. Haver verklaarde in zijn rapport dat hij bij de rijwielvordering,
waaraan hij verplicht moest meedoen, drie rijwielen binnengebracht had, die afkomstig
waren van nsb’ers. Hij vroeg namelijk vooraf aan burgers waar nsb’ers woonden en haalde
daarna hun fietsen op. Via de rapportenboeken is soms ook nog wel eens herleidbaar
waarmee het bataljon bezig was.

28-07-1944, 17.30 uur. Burgemeester Oud-Alblas deelt mede aanslag (schot in hoofd) op
R. Houweling te Oud-Alblas. Daders per rijwiel richting Papendrecht. Posten gezonden
naar Rijksweg en Dordtschestraatweg en twee motorpatrouilles naar die punten
gezonden. Tevens Politiecompagnie belast met persoonsbewijscontrole aan de stations.
03-09-1944, 16.45 uur. Op last van de verbindingsofficier (Meister Tilger) moeten 18

man van de politie zich te 17.30 uur in verband met een bewakingsopdracht melden
bij de Grüne Polizei aan de Mathenesserdijk. Doorgegeven aan de Politiecompagnie.
19.20 uur. Op last van de Feldgendarmerie (Oberst Sume) moeten binnen 20 minuten
vijf man zich per fiets melden aan de Parklaan. Doorgegeven aan Politiecompagnie.
10-09-44 15.00 uur. 22.15 uur. Feldgendarmerie vraagt voor 11-09-44 te 05.00 uur op
Katendrecht 10 man voor te houden razzia. Majoor Wonink schakelt 1e

Politiecompagnie in.
11-09-44. 15.00 uur. Oberleutnant Kluge (Feldgendarmerie) deelt mede dat heden door
Feldgendarmerie in samenwerking met de 1e Politiecompagnie 27 Chinezen op
Katendrecht zijn gearresteerd en aan het Maasstation gebracht en daar ter beschikking
van een Banführer gesteld zijn. De Chinezen zijn door de Hollandse politie losgelaten.
Verzocht onderzoek en terugbrenging van de Chinezen voor 18.00 uur. Onderzoek
opgedragen aan opperluitenant Suk (commandant 1e Politiecompagnie).
15.30 uur. Suk deelt mede dat Chinezen zijn vrijgelaten door Banführer omdat zij geen
werkkleding hadden. Suk zal Feldgendarmerie rapporten.
18-09-1944, 23.00 uur. Feldgendarmerie verzoekt op 23.45 uur de beschikking te hebben
(Parklaan) over 20 manschappen van de Politiecompagnie. Na overleg majoor
Wonink opdracht hiertoe gegeven aan officier van dienst van de Politiecompagnie.
26-09-1944, 09.30 uur. Opperluitenant Suk, van de 1e Politiecompagnie deelt mede:
hedenmorgen 09.00 uur, is wachtmeester George Dommering bij het fietsvorderen
voor pand Westersingel 101 door onbekende beschoten. Lichte borstwond.145
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Bij de meeste verantwoordingsrapporten zit tevens een korte notitie van wachtmeester J.A.
Rolloos, die als ziekenverpleger bij de Politiecompagnie was ingedeeld. In deze notities
verstrekt Rolloos gegevens over de politieke houding van degenen die bij de compagnie
dienstdeden. Daaruit blijkt dat velen niet Duitsgezind, maar betrouwbaar waren.146

Wachtmeester C.A. van Mosselveld rapporteerde dat hij op een dag in augustus 1944,
terwijl een groot gedeelte van de compagnie was uitgerukt, een brief moest deponeren op het
compagniesbureau. Op het bureau lag een briefje, waarop onder andere twintig namen
stonden van jongens, die in de compagnie dienstdeden. Boven dit briefje stond dat deze
groep een gevaar vormde voor de Wehrmacht. Uit een later door Rolloos opgemaakt rapport
is gebleken dat vijftien van deze jongens op de nominatie stonden om gefusilleerd te worden.
Het bewuste briefje was opgemaakt door de leiding van het bataljon. Voordat Van Mosselveld
het briefje vernietigde schreef hij eerst nog alle namen over.147

Naast vertrouwen stonden tucht en discipline hoog in het vaandel, waardoor de controle
erg streng was. Bijna dagelijks werden onderwachtmeesters van de compagnie gestraft voor
de meest uiteenlopende overtredingen. De straffen vielen onder de Wet op de krijgstucht en
konden variëren van licht-, verzwaard-, en streng arrest tot plaatsing in een tuchtklasse. Met
ongepoetste schoenen op het appèl verschijnen leverde al snel vier dagen licht arrest op.148

Op een zondagmiddag zat een aantal wachtmeesters van de compagnie in de kantine.
Onderwachtmeester P. Muts nam achter de piano plaats en begon vaderlandse liedjes te
spelen. Op een gegeven moment zongen alle aanwezigen, onder begeleiding van de piano
‘Oranje Boven’. Toen een wachtmeester van de Marechaussee, die eveneens bij het bataljon
geplaatst was, binnenkwam was iedereen meteen stil. De gevolgen bleven niet uit, want de
wachtmeester, waarvan men wist dat hij fout was, had het voorval gerapporteerd. Muts werd
op 18 april 1944 opgesloten in de cel van de kazerne. Daar verbleef hij tot 15 mei, want op die
dag werd hij door twee leden van de Orpo overgebracht naar kamp Amersfoort. De volgende
dag werd Muts officieel op last van Rauter ontslagen wegens anti-Duitse gezindheid. Na een
verblijf van drie weken in het kamp werd Muts overgeleverd aan de Gestapo, om acht weken
dwangarbeid te verrichten in een fabriek in Hannover. Het verblijf in Duitsland werd
verlengd tot het einde van de oorlog. De discipline en tucht waren dus streng, voor een
enkeling zelfs te streng. In het rapport was een mutatie opgenomen dat door bedwateren van
een der manschappen een stromatras niet meer te gebruiken was. De man werd
overgeplaatst. Vanaf begin 1944 werd verlof toegestaan voor eenderde deel van de compagnie.
Zij mochten dagelijks van 18.30 tot 22.00 uur de kazerne verlaten. Bij luchtgevaar moesten ze
echter direct terugkeren en de standplaats mocht men dan niet verlaten.149

De leiding van de compagnie was over het algemeen niet bijzonder gekwalificeerd,
terwijl de meesten nationaalsocialist waren. De politiecarrière van Suk150 begon op 20

oktober 1941 bij het pob in Schalkhaar. Eind juli 1942 vertrok hij voor een officiersopleiding
naar de pos in Apeldoorn. Nadat hij begin 1943 deze opleiding had afgerond, werd Suk in de
rang van luitenant, leraar op de pos. Op 14 februari 1944 werd hij aangesteld als commandant
van de 1e Politiecompagnie Rotterdam. 

M.R. Heijne was pas op 1 augustus 1944 toegevoegd aan de staf van de Politiecompagnie.



Hij was lid van de nsb. Nadat Heijne voor de Waffen-ss was afgekeurd, trad hij op 24 april
1942 in dienst bij het Vrijwilligerslegioen Nederland. In het Duitse Sennheim kreeg hij een
infanterieopleiding van drie weken. Hierbij had hij waarschijnlijk goed zijn best gedaan,
want hij werd uitgekozen voor de officiersopleiding. Echter omdat hij te Nederlands was,
werd hij al snel ontslagen en keerde naar Nederland terug. Op aandringen van zijn moeder
solliciteerde hij bij de politie. Heijne werd naar Schalkhaar gezonden, waar hij meende een
zuiver politionele opleiding te krijgen. Het liep echter anders, want in Schalkaar moest hij
als sectiecommandant voor de manschappen exercitie en de schietopleiding verzorgen. Al die
tijd dat hij daar was, had hij zeer weinig werkelijke politionele kennis opgedaan. Heijne
ondernam verschillende pogingen om in Rotterdam geplaatst te worden, met als doel daar
praktische ervaringen op te doen. Door bemiddeling van Wonink werd hij ook inderdaad
overgeplaatst. In juni 1944 kwam Heijne bij de Politiecompagnie, waar hij echter belast werd
met dezelfde werkzaamheden als in Schalkhaar.151 Van de overige kaderleden hadden de
meesten als marechaussee in Schalkhaar een opleiding gevolgd en waren daarna, evenals
Heijne, als docent betrokken bij de politieopleiding.152

In juli 1944 gaf de BdO opdracht de 1e en 2e Politiecompagnie van ’s-Gravenhage en de
Politiecompagnie Rotterdam samen te voegen tot een politiebataljon Den Haag/Rotterdam.
Boelstra moest het bevel gaan voeren over dit nieuwe bataljon. Legering, verpleging en
betaling bleven onveranderd. De opdracht zou niet uitgevoerd worden, omdat alle bataljons
ontbonden werden.153

Politiecompagnies en bataljons ontbonden

Op 28 augustus 1944, kort voordat de Rotterdamse compagnie werd opgeheven, werden nog
negen man, waaronder één vaandrig, gedetacheerd in het Limburgse Valkenburg, waar zij
werden ondergebracht in het klooster Cauberg. Wat deze manschappen daar moesten gaan
doen werd hen niet verteld. Het enige wat ze te horen kregen was, dat ze daar als kwartier-
makers heengezonden waren. Geruchten gingen dat de arbeiders vanuit de Noord-Oost-
polder naar de kolenmijnen in Limburg verplaatst zouden worden om daar te gaan werken.
Iemand anders wist te vertellen dat de gehele compagnie voor bewaking van de ot-fabrieken
in het zuiden van Limburg zou worden ingezet. Wachtmeester W. Weenink werd ook
aangewezen voor het detachement. Omdat het gerucht ging dat het werk zou bestaan uit het
opsporen van ondergedoken personen en het bewaken van Duitse militaire objecten en hij
daar niets voor voelde, had hij zich een dag voordat het vertrek plaats zou vinden letsel toe-
gebracht, zodat hij in het Sint-Franciscusgasthuis moest worden opgenomen. Zijn behande-
lende arts had hij van de zaak op de hoogte gebracht en verzocht zijn ziektegeval een poosje
aan te laten houden. Door de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag werd de groep kwartier-
makers telegrafisch teruggeroepen naar Rotterdam. Een aantal voldeed hier niet aan en dook
onder, omdat de Geallieerden dichtbij waren. Valkenburg werd op 15 september 1944

bevrijd.154
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Vanaf 1 september 1944 werd de Politiecompagnie Rotterdam geleidelijk aan ontbonden.
Alle onderwachtmeesters werden bevorderd tot wachtmeester. Iedereen werd voor de keuze
gesteld om over te gaan naar de Duitse politie, de Landwacht of de Staatspolitie Rotterdam.
De meeste kozen voor het laatste, zodat 57 man overgingen naar het bureau Oostervantstraat,
31 naar Sandelingplein en 7 naar het bureau Boezemsingel. 7 man kozen voor de Duitse
politie en werden met ingang van 19 september 1944 gedetacheerd bij de verbindingsofficier
van de BdO in Rotterdam. Het kader ging bijna in zijn geheel over naar de Duitse politie.155

De manschappen van de bataljons in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en degenen die in
Westerbork gedetacheerd waren, kwamen er minder goed vanaf. De waarnemend
compagniescommandant van de Politiecompagnie Eindhoven had eind juni 1944 in een
rapport geschreven dat de compagnie haar recht van bestaan verloren had, omdat ongeveer
dertig procent van de manschappen totaal ongeschikt was. Terwijl tijdens de invasie een
gedeelte was ondergedoken, maakten anderen zich onder andere schuldig aan plichts-
verzuim. De agenten hadden geweigerd tijdens het marcheren door de stad de gebruikelijke
liederen te zingen, maar ook weigerden zij naar joden en andere onderduikers te zoeken.
Mede naar aanleiding van het rapport nam de bezetter direct ingrijpende maatregelen. In de
vroege morgen van 15 augustus 1944 moesten de ongeveer honderdtien manschappen van de
Politiecompagnie zich in opdracht van de commandant van de Orpo op het sportterrein van
de Willem ii-kazerne in Tilburg opstellen. Met uitzondering van dertig man, die na te zijn
uitgetreden afzonderlijk moesten gaan staan, vertrok de rest naar Amsterdam. De achter-
gebleven groep werd onder begeleiding van de Orpo naar Amersfoort gebracht en daar-
vandaan naar een kamp in Duitsland. Nagenoeg allen keerden terug. Dit kan niet gezegd
worden van de groep die naar Amsterdam vertrokken was.156

In Amsterdam werden de manschappen ondergebracht in de Tulpkazerne, het voor-
malige onderkomen van het pba aan het Cornelis Troostplein. Enkele dagen na Dolle
Dinsdag omsingelde de Orpo de kazerne en moesten alle aanwezigen op de binnenplaats
aantreden, waarna door de Duitse politiecommandant, majoor Koch, een toespraak werd
gehouden. Volgens de majoor was gebleken dat het bataljon onbetrouwbaar was en dat hij
wilde weten of de manschappen nog voor honderd procent achter hun officieren stonden.
Die onbetrouwbaarheid zou zijn gebleken uit het onderduiken van vrijwel het gehele in
Wormerveer gelegerde detachement van het politiebataljon Amsterdam, dat begin
september naar Amsterdam had moeten terugkeren. Daarnaast was de bezetter bang dat de
goed bewapende en geoefende Nederlandse bataljons zich tegen hen zouden keren wanneer
de Geallieerde troepen dichterbij zouden komen. Nadat de wapens van nagenoeg alle man-
schappen waren ingenomen, werd iedereen geconsigneerd en mocht niemand de kazerne
verlaten. Hierna liet de commandant van het Nederlandse bataljon de mannen in groepjes
van vijf bij zich komen om zich, aan de hand van de door hem gesteld vragen, een oordeel te
vormen over hun politieke gezindheid.157

Enkele dagen later werden de manschappen onder begeleiding van gewapende Duitse
politiemannen overgebracht naar de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam, waar zij voor de
keuze werden gesteld: overgaan naar de Duitse politie, dienstneming bij de Landstorm
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Nederland of ontslag uit de politiedienst, wat echter tevens inhield dat ze ter beschikking
gesteld zouden worden voor de arbeidsinzet. Na een bedenktijd van 24 uur kozen 38 man
voor het laatste. Deze groep werd vervolgens weggevoerd naar het Koloniaal Instituut in
Amsterdam. Op 19 september werden ze overgebracht naar kamp Amersfoort. In het Kamp
werden ze persoonlijk door kampcommandant J.J. Kotälla vernederd. Hij trok onder andere
de distinctieven van de uniformen. Na een kort verblijf in het kamp werd de groep naar
Neuengamme vervoerd. De manschappen van het bataljon Den Haag, het bewakings-
detachement van Westerbork en zelfs degenen die met verlof waren, ondergingen hetzelfde
lot.158 Slechts een klein aantal van hen keerde na de bevrijding naar Nederland terug.
Ongeveer tweehonderd manschappen kwamen door ziekte, honger en mishandeling om het
leven. Waarom de Politiecompagnie Rotterdam gespaard bleef, is niet bekend. Hoewel
enkele manschappen op de nominatie hadden gestaan om opgepakt te worden, was de groep
te kort bij elkaar, waardoor zij waarschijnlijk minder onbetrouwbaar waren dan de andere
compagnies. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de manschappen van de latere
compagnies op politiek gebied lijnrecht tegenover de bezetter stonden, terwijl het nationaal-
socialistisch gehalte beduidend minder was dan van de eerste politiecompagnies.159

Bereden Brigade heropgericht

Terwijl het ene onderdeel werd opgeheven gebeurde met andere onderdelen het tegen-
overgestelde. Op 1 april 1944 werd de Bereden Brigade nieuw leven ingeblazen en deze kreeg
de beschikking over 21 rijkspaarden, die door het DGvP werden verstrekt. Het is opmerkelijk
dat juist in een tijd van schaarste weer gebruik gemaakt werd van paarden, want moeilijk-
heden met de voedervoorziening was onder andere in 1940 een van de oorzaken van de
opheffing. Eind februari 1942 waren al plannen gemaakt voor de heroprichting, want op
verzoek van Broersen moesten de stallen en weiden aan de Charlotte de Bourbonlaan voor
de Bereden Brigade gereserveerd worden. In 1943 kwam er ook nog van Duitse zijde een
reactie, want de bezetter vond het belangrijk dat er in een aantal plaatsen bereden afdelingen
aanwezig waren.160 Het zou echter nog ruim één jaar duren voordat de heroprichting een
feit was. Ondertussen had de directeur-generaal half april 1943 bij de hoofdcommissaris
geïnformeerd welke korpsleden gedetacheerd moesten worden aan de politierijschool in
Bilthoven. De luitenants Van Leeuwen en Doornbosch hadden hierop een verzoek ingediend
voor een plaatsing, maar dit verzoek werd afgewezen. Volgens een dagorder werden op 31

maart 1944 achttien politieambtenaren overgeplaatst naar de bereden afdeling. De hoofd-
inspecteur van de Staatsrecherche, K.F. van der Wilt, werd chef van de Bereden Brigade.161

De paarden werden in de stallen aan de Duivenvoordestraat ondergebracht en dus niet in het
voormalige onderkomen van de Marechaussee in Kralingen.162 Dierenarts J.C. Peters nam
de veterinaire verzorging van de rijkspaarden op zich. Bij een inspectie aan de Duivenvoorde-
straat constateerde hij dat de voedingstoestand van een tiental paarden onvoldoende was. 
De paarden van de arrestantenwagen behoorden niet tot de bereden afdeling.163
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De werkzaamheden bestonden naast het
rijden van patrouilles, uit onder meer
toezicht houden op de hondenkarren. 

De bereden agenten gingen vier uur de straat op en de andere vier uur werd gebruikt voor
schoonmaken en verzorging. De Ortskommandant en Scholz van de Orpo reden ook paard.
Hiervoor moest een wachtmeester iedere morgen om 07.00 uur met twee paarden naar de
Parklaan en daar gingen de heren dan paardrijden. Omdat Scholz nogal graag een borrel
lustte bleef hij regelmatig in bed liggen, zodat de Ortskommandant op die momenten alleen
reed. Hij vroeg dan altijd of de wachtmeester met hem mee wilde rijden en als die dat dan
wilde dan mocht die naast hem rijden, zoniet, dan moest hij achter hem rijden. Meestal reed
hij drie kwartier in het park. Eind september 1944, amper een half jaar na de herstart, had de
bezetter al vijftien paarden gevorderd, zodat er nog maar zes overbleven en de meeste
bereden agenten weer te voet moesten surveilleren.164

Voor de komst van de paarden was er al driftig gewerkt aan de oprichting van een
Hondenbrigade. In 1942 had inspecteur N. Clason een rapport geschreven over de nood-
zakelijkheid van zo’n brigade. Wonink was het met Clason eens en schreef half september

Mei 1944. T.H. Ettema van de Bereden Brigade houdt
toezicht bij de stierenkeuring op de veemarkt.
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1942 een voorstel. Hij droeg Clason voor als chef. Boelstra was eveneens overtuigd van het
nut en maakte bekend dat binnen afzienbare tijd een Hondenbrigade zou worden opgericht.
Eind oktober 1942 werden inspecteur Clason en agent De Bruin aangewezen voor het
opbouwen ervan. Zij waren hiervoor eerst enige tijd bij de Hondenbrigade van de Amster-
damse politie gedetacheerd. De totale kosten per hond bedroegen ƒ 500,-. Voor de aankoop
van een hond moest een bedrag van ƒ 200,- uitgetrokken worden, terwijl voor de aankoop
van materiaal, kennel en nachthok ƒ 100,- in rekening gebracht werd. Voor onderhoud
gedurende de africhting moest ook nog eens ƒ 200,- betaald worden. Deze kosten waren
waarschijnlijk voor het korps te hoog, want op 29 maart 1943 schreef Boelstra een brief naar
de burgemeester, waarin hij vroeg of er ontheffing verleend kon worden voor het betalen van
hondenbelasting in verband met de oprichting van een Hondenbrigade. De burgemeester wees
het verzoek af en antwoordde dat ook de politie belasting moest betalen.165

Eén jaar na de oprichting, oktober 1943, had het Rotterdamse korps de beschikking over
tien diensthonden, terwijl er nog acht in opleiding waren. Boelstra wilde een eigen speur-
hond, maar hiervoor kreeg hij geen toestemming. Speurhonden konden alleen via de
speurhondendienst van de Rijksrecherchecentrale worden ingezet. De keuring van dienst-
honden diende door of vanwege ‘De Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie’ te
worden geregeld.166 Bij de burgemeester werd een verzoek ingediend om het eiland Van
Brienenoord als africhtingsterrein voor de politiehonden beschikbaar te stellen en aan de
Gemeentelijke Technische Dienst de bouw van een onderkomen op te dragen. Het terrein
werd voor vijf jaar te huur aangeboden, maar de bouw van een loods moest door het rijk
geschieden.167

Commandeur Ordepolitie vervangen

De positie van Moerman als commandeur van de Ordepolitie had al enkele keren aan een
zijden draadje gehangen. Reeds in 1941 had Moerman, samen met Staal en de in 1942

gefusilleerde Bennekers, bepaalde afspraken gemaakt en plannen voorbereid voor het
inschakelen van de politie bij de bevrijding van Nederland. Door de afbraakpolitiek van de
bezetter beschikte de politie op den duur niet meer over voldoende betrouwbaar personeel
om alle plannen naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarom was het belangrijk dat de
leiding in vertrouwde handen zou blijven. De bezetter had kennelijk lont geroken, want in
januari 1944 werd Moerman wegens ‘politieke onbetrouwbaarheid’ overgeplaatst naar de
Amsterdamse politie. De verbindingsofficier van de Duitse politie zou tegen Boelstra gezegd
hebben: ‘Die Moerman-Bande muss ausgerottet werden!’168

Na het vertrek van Moerman nam de districtscommandeur van de Ordepolitie in
Rotterdam, Wonink, het commando over. In januari 1943 was al een keer overwogen
Moerman te vervangen. Wonink was toen bij Scholz geroepen, die hem vertelde dat er van
hogerhand op aangedrongen werd de commandeurs van de Ordepolitie in de grote steden te
vervangen door nationaalsocialisten. Scholz vertelde dat in dit verband het oog op Wonink



gevallen was en vroeg deze hoe hij hierover dacht. Wonink antwoordde dat hij Moerman als
politieofficier en als man van karakter zeer hoog achtte en dat hij er daarom niets voor
voelde diens plaats over te nemen. Hij adviseerde Scholz de toestand te laten zoals hij was.
Scholz vroeg toen aan Wonink wat hij in dit verband dacht van Versloot. Volgens Wonink
zou diens aanstelling tot commandeur van de Ordepolitie een ramp voor het korps zijn. 
Na Wonink werd Versloot bij Scholz binnengeroepen. Versloot had tijdens het gesprek een
dusdanige goede indruk op Scholz gemaakt, dat hij ernstig overwoog om Versloot tot
commandeur te benoemen, maar dit wist Boelstra te voorkomen, zodat de keuze toch op
Wonink viel. Wonink was weliswaar nationaalsocialist, maar hij wilde dit niet al te stringent
in het korps doorvoeren. Daarom schreef hij op 17 januari 1944 een brief naar alle officieren
en onderofficieren van het Rotterdamse korps, waarin hij aangaf dat met ingang van die dag
hem het commando over de Rotterdamse Ordepolitie was opgedragen. Hij wist en begreep
dat dit bericht met gemengde gevoelens werd begroet. In de eerste plaats was dit een gevolg
van het feit dat zijn voorganger, Moerman, bij iedereen hoog in aanzien stond. Het winnen
van het vertrouwen in die mate waarin zijn voorganger dat genoot, was voor Wonink, als
aanhanger van een politieke beweging, welke doelstellingen door de politieofficieren niet
werden onderschreven, bij voorbaat uitgesloten. Velen van hen, althans onder hen die
nimmer met of onder Wonink gediend hadden, vreesden wellicht dat hij van hen dingen zou
vergen, welke met hun principes in strijd waren. Wonink hoopte dat zij spoedig zouden
inzien dat zulks geenszins in zijn bedoeling lag. Hij eiste slechts plichtsbetrachting en een
volkomen loyale houding. Tegen hen die meenden zich hieraan te kunnen onttrekken, zou
hij met gestrengheid optreden. Wonink prees zich gelukkig in het korps te zijn opgegroeid en
hier alle rangen te hebben doorlopen, zodat hij de moeilijkheden en de door de tijds-
omstandigheden ontstane verwrongen verhoudingen uit eigen ervaring kende. Wonink 
had zich ten doel gesteld zich aan de oplossing en rechtzetting daarvan met volle energie te
wijden. Men moest er zich van bewust zijn dat het ieders taak was het korps door de
moeilijke tijden heen te loodsen tot heil, van de Rotterdamse bevolking.169

Wonink vond het pijnlijk dat hij Moerman had moeten opvolgen. Toch plaatste hij enkele
kanttekeningen bij het optreden van zijn voorganger. Voor zover Wonink wist had
Moerman nimmer opdrachten van de bezetter geweigerd, terwijl hij dit zelf wel gedaan had. 

De tijd dat Wonink commandeur van de Ordepolitie was geweest, noemde hij later de
moeilijkste tijd van zijn leven. Zowel van Duitse zijde als van de zijde van zijn chef, de
gewestelijke politiecommandeur Hofman, werd gedacht, dat door Wonink’s toedoen de door
Boelstra gevolgde koers zou kunnen wijzigen. Hiervan was echter geen sprake, omdat
Wonink zich met die koers volkomen kon verenigen. Spoedig had hij dan ook grote
onenigheid met overste Hofman, die hem vertelde dat hij wel mocht uitkijken, omdat ook
Scholz zich in hem teleurgesteld voelde. Toch had Wonink van die tijd geen spijt, omdat hij
ervan overtuigd was dat hij juist door zijn lidmaatschap van de nsb meer had kunnen
bereiken en vooral meer had kunnen tegenhouden dan met een niet nationaalsocialistische
commandeur ooit het geval had kunnen zijn. Zo kon Wonink direct na zijn benoeming
bereiken dat er in Rotterdam 125 agenten konden worden aangesteld, die buiten Schalkhaar
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om in het eigen korps mochten worden opgeleid, hetgeen in geen enkele stad het geval is
geweest. Een bevel om binnen drie dagen voor de Wehrmacht duizend rijwielen te vorderen
had Wonink afgewezen en dit is toen opgedragen aan de niet onder zijn bevelen staande
Gesloten Eenheid. Herhaaldelijk drong Scholz er op aan een groot aantal hulpagenten te
ontslaan. Steeds had Wonink zich hiertegen met succes kunnen verzetten. Begin september
1944 kreeg hij echter de aanzegging dat deze, in totaal zevenhonderd hulpagenten, zich de
volgende dag op last van de generaal Kistner moesten melden bij het Gewestelijk Arbeids-
bureau. Daar zou deze mensen ontslag worden aangezegd, waarna zij onmiddellijk per trein
naar de IJssellinie zouden worden vervoerd om aan de verdedigingslinie tewerkgesteld te
worden. Dit bevel was voor Wonink onuitvoerbaar. Hij had toen ernstig overwogen onder te
duiken, maar hiermee zou hij voor de hulpagenten niets bereikt hebben. Hoewel hem strikte
geheimhouding was opgelegd, had hij de officier van dienst, inspecteur Van den Broek, laten
merken wat de bedoeling was, in de overtuiging dat het op deze wijze ook bij de betrokkenen
bekend zou worden. Dat bleek later inderdaad het geval te zijn. Nadat Wonink tot ’s avonds
21.00 uur bij Scholz getracht had het bevel ongedaan te maken, waarbij ook de directeur van
het arbeidsbureau L. Fokkema aanwezig was, had hij zich de volgende ochtend vroeg weder-
om naar Scholz begeven, maar nu in gezelschap van Boelstra. Alle moeite was niet tevergeefs,
want met medewerking van Scholz werd de uitzending van de hulpagenten voor onbepaalde
tijd uitgesteld. 

In oktober 1944 bedankte Wonink voor het lidmaatschap van de nsb, omdat hij zich niet
kon verenigen met de represaillemaatregelen na de geslaagde overval op het Gevangenis-
wezen.170

De opmerking van Wonink dat de periode waarin hij commandeur van de Ordepolitie
was, de moeilijkste tijd van zijn leven is geweest, is volkomen terecht, want hoewel de
geallieerde legers al enige tijd op het Europese vasteland actief betrokken waren bij de
oorlogsvoering, was Nederland nog steeds bezet. Hierdoor was de situatie vooral voor de
geüniformeerde diensten, waarvan Wonink de leiding had, nog verder verslechterd. Na de
April-Meistaking verhoogde het verzet zijn activiteiten, waardoor het optreden van de Duitse
politie-instanties verhardde. Voor de meeste Nederlandse politiemannen werd het werk er
niet eenvoudiger op. Zij stonden als het ware tussen twee vuren.



hoofdstuk  12

verzet en verzetsbestrijding

Politie- en justitie-ambtenaren, die thans nog hun dienst ‘gewetensvol’
blijven verrichten, beschermen niet het volk tegen de misdaad, doch
de misdaad tegen het volk. En wie dat doet is niet ‘gewetensvol’ doch
gewetenloos en verdient op dezelfde wijze als de misdadigers zelve te
worden behandeld en afgestraft.

(De Waarheid, begin 9-’41, uit: De Waarheid in de oorlog, een bundeling van
illegale nummers uit de jaren ‘40-’45)



12.1 verzet, ondergrondse en illegaliteit

De bezetter verlangde van de Nederlandse politie dat zij actief zou meewerken bij de
bestrijding van het verzet. Deze vorm van collaboratie werd langzaam opgebouwd. Half
januari 1941 wees het DGvP er met nadruk op, dat een loyale medewerking met de Sipo voor
de Nederlandse politie verplicht was, om te voorkomen dat het Nederlandse volk onnodig
leed zou worden toegebracht. Hoewel het tegengaan van illegale activiteiten uitsluitend bij
de Duitse politie-instanties berustte, werd van de Nederlandse politie verwacht, dat zij
plichtsgetrouw elke tegen het Duitse Rijk gerichte activiteit, propaganda door middel van
pamfletten, het bekend worden van illegale organisaties en terroristische aanslagen direct
aan het dichtstbijzijnde bureau van de Sipo doorgaf. Het was immers niet in het belang van
het land, wanneer deze activiteiten getolereerd werden. Politieambtenaren, die meenden dat
zij deze opdracht niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen, konden bij de
Nederlandse politie niet gehandhaafd blijven. Voor het geval zij een andere mening mochten
zijn toegedaan, zouden zij de consequenties daarvan moeten dragen. Deze mededeling werd
via een dienstorder aan het Rotterdamse politiepersoneel medegedeeld en was ondertekend
door commissaris F.N. van Vliet.1

De burgerij verwachtte in het algemeen van de politie dat zij de bezetter tegenwerkte en
daar waar mogelijk de gegeven opdrachten zou saboteren. Hierdoor stond de politie tussen
twee vuren. In de voorafgaande hoofdstukken kwam hoofdzakelijk de negatieve kant van het
politieoptreden aan de orde. De gegevens die daarvoor nodig waren konden relatief een-
voudig verzameld worden, omdat door het verstrijken van de tijd een aantal archieven,
waaronder het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, werden opengesteld en hun
geheimen prijsgaven. Hoewel het materiaal over het verzet dus niet voor het oprapen ligt,
komt in dit hoofdstuk allereerst het soort verzet aan de orde waarbij het Rotterdamse korps
politioneel betrokken was. Daarna wordt gekeken in hoeverre de politie zelf aan het verzet
heeft deelgenomen en zal er dieper op de verschillende groepen worden ingegaan.

Het eens zo machtige Duitse leger, dat onoverwinnelijk leek, werd aan het Oostfront
danig op de proef gesteld. Vooral de natuurlijke ‘vijand’ Koning Winter was aan het Oost-
front een geduchte tegenstander. Het Russische leger kon hier beter mee omgaan en wist de
opmars tot stilstand te brengen. De leuze ‘Duitsland wint op alle fronten’ had hierdoor zijn
kracht verloren. In de bezette gebieden traden de Duitsers steeds harder en meedogenlozer
op. Arbeiders werden verplicht naar Duitsland gezonden om daar in de oorlogsindustrie te
gaan werken. Verder zorgde het toenemend aantal verordeningen ervoor dat iedereen in zijn
bewegingsvrijheid beperkt werd. Langzaamaan gingen groepen Nederlanders zich hiertegen
verzetten. De Schiedammer B. IJzerdraat was één van de eersten die openlijk protesteerde.
Hij begon direct na de capitulatie met het schrijven en verspreiden van een protestbrief,
getiteld ‘Geuzenbericht’. Het was de bedoeling dat de ontvanger de brief vermenigvuldigde en
verder verdeelde. IJzerdraat kwam hierdoor in contact met mensen die er hetzelfde over
dachten. De verzetsorganisatie die hierna ontstond en na een half jaar waarschijnlijk duizend
leden telde, hield zich bezig met sabotage, spionage en bewapening. Doordat een van de
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leden iets te ijverig was met het doorvertellen van geheime zaken en dit vervolgens via de
Nederlandse politie bij de sd terechtkwam, werd het balletje aan het rollen gebracht. Na de
eerste aanhoudingen en verhoren volgden al snel nieuwe aanhoudingen. Van de vermoede-
lijk 280 gearresteerde Geuzen zijn er 78 omgebracht.2 De bezetter maakte hiermee duidelijk
dat zij het plegen van verzet, in welke vorm dan ook, niet tolereerde.

Overvallen en aanslagen

Op 14 oktober 1942 pleegde het verzet in
het Friese Joure de eerste overval op een
distributiekantoor.3 Hierna volgden nog
vele overvallen op andere kantoren en
bevolkingsregisters. Wanneer er in een
bevolkingsregister te veel persoonskaarten
waren om mee te nemen, ging men over
tot het plegen van een aanslag. Zo werd op
zaterdag 27 maart 1943 door de illegaliteit
in het bevolkingsregister van Amsterdam
brand gesticht.4 Om elders dergelijke
sabotagedaden te voorkomen, werden
direct maatregelen getroffen. Met ingang
van 29 maart werd in de afdeling
Bevolking van het Rotterdamse stadhuis
dagelijks van 17.00 tot 09.00 uur een wacht
geplaatst, bestaande uit één officier en
twaalf man-schappen van de Rotterdamse
politie. Van dit piket, dat geleverd moest
worden door de Mobiele Brigade,
surveilleerde constant een patrouille van
twee man rondom het stadhuis. Deze
patrouille moest voornamelijk de toe-
gangen in het oog houden en personen,
die zich nabij het stadhuis ophielden,
verwijderen.5 Enige tijd later werd mede-
gedeeld dat bij nieuwe aanslagen, waarbij
registers verloren zouden gaan, de man-
schappen die met de bewaking waren
belast, wegens plichtsverzuim voor het 
ss und Polizeigericht no. x in Den Haag
gedaagd zouden worden.6

Aangezien het gebruik van geweld bij overvallen
toenam moesten politiemensen beschermd worden. 
De politieman in het midden draagt een lood-
zwaar metalen vest en een helm, waardoor het 
‘op wacht staan’ er niet comfortabeler op werd.
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Als extra maatregel moest er tijdens de bewaking gewerkt worden met een wachtwoord.
Scholz bepaalde op 31 mei 1943 dat er direct geschoten moest worden als men het wachtwoord
niet kende. Boelstra berichtte hem, dat als die maatregel was toegepast, er al op circa 125

mensen geschoten zou zijn, die te goeder trouw waren, maar het wachtwoord niet kenden.7

Naast de bewakingsgroep in het stadhuis werd aan het hoofdbureau een doorlopend
piket geplaatst van dertig man, gevormd uit agenten van de Mobiele Brigade, Motorbrigade,
Verkeersbrigade en Speciale Diensten. Dit piket diende om alle eventuele voorvallen op te
vangen. In ieder geval moesten op werkdagen van 20.00 tot 07.00 uur en op zondagen twee
man patrouilleronden om het hoofdbureau lopen, waarbij zij opdracht kregen om voor-
namelijk de toegangen en de arrestantenverblijven in het oog te houden. Personen die zich
in de omgeving van het hoofdbureau ophielden moesten verwijderd worden.8

Op 5 februari 1943 pleegde het verzet in Den Haag een aanslag op de leider van het
Vrijwilligerslegioen Nederland, generaal Seyffardt. Hij werd zwaar gewond overgebracht
naar het ziekenhuis, waar hij de volgende dag overleed.9 Toevallig belde Rauter kort na de
aanslag naar de ‘Führer vom Dienst’ van de Sipo en hoorde toen van hetgeen met Seyffardt
gebeurd was. Rauter liet deze melding direct doorgeven aan Himmler, reed zelf naar de plaats
van de aanslag en bracht de gewonde Seyffardt naar het ziekenhuis. Op de vraag van Rauter
wie de aanslag gepleegd zou kunnen hebben, antwoordde Seyffardt dat de daders twee goed
geklede jonge mannen waren, waarvan hij vermoedde dat het studenten waren. Hierop
werden in Amsterdam, Delft, Utrecht en Wageningen studentenrazzia’s gehouden. Seyffardt
had nog wel aan Rauter gevraagd geen gijzelaars voor hem te laten doodschieten.10 Tijdens
een vergadering, waarbij zowel Nederlandse en Duitse autoriteiten aanwezig waren, kon
men het niet eens worden over het executeren van vijftig Nederlanders als represaille-
maatregel. Wel bereikte men overeenstemming over de arrestatie van vijfduizend
zogenaamde plutocratenzonen in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Het enige
probleem was om zo snel mogelijk over adressen te beschikken. Na een vormingsbijeenkomst
van de nsdap en nsb werden de aanwezige burgemeesters bijeengeroepen en kregen te horen
dat ze zo spoedig mogelijk een naam- en adressenlijst van zonen tussen de achttien en
vijfentwintig jaar uit welgestelde gezinnen moesten aanleveren. De Rotterdamse burge-
meester Müller, die tevens leider van de adviescommissie Bestuurszaken van de nsb was,
speelde hierin een hoofdrol, want aan hem moesten de lijsten worden toegezonden. Müller
nam tevens contact op met de burgemeesters die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren
geweest, waarna hij de binnengekomen lijsten doorzond naar Van Geelkerken, die ze op zijn
beurt doorgaf aan de Sipo.11 De actie vond plaats op dinsdag 9 februari 1943. In Rotterdam
werden 163 jongelieden aangehouden. Dit hadden er zeker 326 moeten zijn, want volgens het
maandverslag werd de helft van de aan te houden personen niet thuis aangetroffen.12 Na een
verblijf van enkele weken in kamp Vught werden de meesten weer vrijgelaten.

Soms werden in de bewakingsgebieden van Aussenstellen nieuwe vormen van verzet waar-
genomen, waarvan men het noodzakelijk achtte dat ook andere posten hiervan op de hoogte
waren. Omstreeks oktober 1943 ontdekten ambtenaren van de Aussenstelle Rotterdam zo’n
nieuwe activiteit. Volgens het hiervan opgemaakte bericht was het in sommige delen van
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Nederland sinds lange tijd de gewoonte dat kinderen uit minder bedeelde gezinnen in de
herfst door hun ouders de straat op gestuurd werden om daar een bepaalde vorm van
bedelarij te bedrijven. De kinderen hadden dan een zelfgemaakte kijkdoos bij zich waar
passanten na betaling van één cent in mochten kijken. De dozen bevatten meestal plaatjes uit
de bijbelse geschiedenis of sprookjes. Er was vastgesteld dat de kinderen steeds vaker voor
politieke doeleinden misbruikt werden. De voorstellingen in de kijkdozen hadden zeer
regelmatig een politiek karakter. In een aangetroffen kijkdoos bevonden zich twee lucifers,
die met een elastiekje verbonden waren. Daarbij stond geschreven ‘het elastische front’. 
In een andere doos was een klein verbrand huisje te zien met het bijschrift ‘het huidige
Hamburg’. Ook werden geheel lege dozen getoond met de afzonderlijke bijschriften ‘Die
Ostfront ist nicht mehr vorhanden’ en ‘Planmässig geräumt’. In het bericht werd de vraag gesteld
op welke manier tegen deze daden opgetreden moest worden. In ieder geval moest de
Nederlandse politie aangewezen worden voor het opsporen van deze ‘zware’ verzetsacties.13

Na de capitulatie kwamen velen er spoedig achter wat de bezetter met het Nederlandse
volk van plan was en weigerden hieraan mee te werken. Onderduiken was vaak het enige
alternatief. Daarnaast werden pogingen ondernomen om zoveel mogelijk mensen, zoals
joden, arbeidsplichtigen, studenten en geallieerde piloten uit handen van de bezetter te
houden. Vanuit de illegaliteit ontstonden organisaties, die zich voornamelijk bezighielden
met het onderbrengen en verzorgen van onderduikers. Medio 1943 werden deze groepen
verenigd in de ‘Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers’ (lo). De kp pleegde
overvallen op distributiekantoren, waardoor het probleem met de distributiebonnen voor
een groot deel was opgelost.14

Om overvallen op distributiekantoren tegen te gaan moest de politie deze gebouwen
bewaken. Toch was de aanwezigheid van de politie vaak niet voldoende. Op 8 augustus 1944

konden agenten bijvoorbeeld niet voorkomen dat het distributiekantoor aan het
Afrikaanderplein werd overvallen. Volgens het politierapport was het kantoor omstreeks
16.30 uur door tien á veertien met pistolen bewapende mannen overvallen. De aanwezige
politiefunctionarissen, waaronder opperwachtmeester IJ. Noorlander, wachtmeester J.
Gokres en bewaker Groeneveld werden overmeesterd en ontwapend. De overvallers hadden
naar schatting tienduizend levensmiddelenkaarten buitgemaakt, terwijl Gokres onder
bedreiging meegenomen werd. Diezelfde avond vond er tussen 21.00 en 24.00 uur een actie
plaats, waarbij vooral gezocht werd naar de auto waarmee de overval gepleegd was. Aan deze
actie, die overigens geen resultaat opleverde, namen negentig politieambtenaren en veertig
bewakers deel.15

De bezetter stelde een diepgaand onderzoek in en deed er alles aan om de daders op te
sporen. Op 2 september 1944, bijna één maand na de overval, werd Noorlander op last van de
BdO in arrest gesteld. Enkele dagen later werd hij vrijgelaten en meldde zich weer in dienst.
Na de bevrijding werd bekend dat de overval was uitgevoerd door de Rotterdamse kp-groep
van R. van der Stoep, aangevuld met kp’ers uit Den Haag en Dordrecht. De totale buit
bedroeg aanzienlijk meer dan in het politierapport was opgegeven; 39.099 bonkaarten, 40.515

toeslagkaarten, 1185 rantsoenkaarten, 639.839 rantsoenbonnen en 4 pistolen.16
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De politie moest eveneens komen opdraven als er in de nabijheid van Rotterdam een
overval gepleegd was. Dit was het geval op 21 februari 1944 na een gewapende overval op het
raadhuis in Zwijndrecht, waarin tevens het distributielokaal gevestigd was. C. Kieboom en
H. Sandbergen beiden dienstdoend bij de Motorbrigade kregen omstreeks 22.00 uur
opdracht om met de motor uit te rukken. Na op de Rijksstraatweg naar Dordrecht ver-
schillende auto’s te hebben gecontroleerd, konden zij in overleg met de Feldgendarmerie om
23.15 uur inrukken.17

Het kraken van distributiekantoren was niet het enige doel van de knokploegen. Zij
haalden bijvoorbeeld ook bevolkingsregisters weg, waardoor het voor de bezetter moeilijk
werd te controleren wie arbeidsplichtig was. Op de structuur en organisatie van de ver-
schillende Rotterdamse verzetsgroepen zal in deze studie niet verder worden ingegaan,
omdat hierover meerdere publicaties verschenen zijn.18 Verderop in dit hoofdstuk komen
wel de groepen aan de orde waarvan politiemensen deel uitmaakten of bij betrokken waren.

Wapens voor het verzet

Door verschillende oorzaken groeide het aantal verzetsmensen, waardoor tevens de vraag
naar vuurwapens toenam. Uit een mededeling van Boelstra van begin augustus 1943 blijkt
dat de wapens van politiemensen zeer in trek waren. Volgens hem kwam het de laatste tijd
meermalen voor dat leden van de Nederlandse politie, belast met bescherming/bewaking,
door ‘struikrovers’ ontwapend werden. De commissaris-generaal had daarom bepaald dat
iedere Nederlandse politieambtenaar die zich bij roofovervallen laf gedroeg en zich niet
onverbiddelijk met inzet van zijn gehele persoon en zo nodig met zijn leven, verdedigde,
wegens lafheid zou worden vervolgd en voor het ss und Polizeigericht zou worden gedaagd.
Politieagenten moesten in voorkomende gevallen onmiddellijk en onvoorwaardelijk van het
vuurwapen gebruik maken.19

Om aan wapens te komen gingen verzetsmensen steeds brutaler te werk en pleegden
daarvoor zelfs overvallen op politiebureaus. Hiertegen moesten eveneens krachtige maat-
regelen genomen worden. Politiepersoneel moest te allen tijde het vuurwapen schietklaar en
onder onmiddellijk bereik hebben. Bureaus werden tussen 22.00 en 06.00 uur afgesloten. 
Bij een overval moest onmiddellijk raak geschoten worden. Moerman schreef aan Boelstra:
‘uw voorschriften illusoir, geen voldoende bewapening enz., doen ons best.’20

Voor de beveiliging van het hoofdbureau was een bepaalde procedure opgesteld. Twee
agenten fouilleerden alle personen die in het gebouw moesten zijn op wapens. Eén agent
moest bij de toegangsdeur staan voor het in- en uitlaten van personen, terwijl de bode alle
bezoekers inschreef. Hierna werd iedereen in het gebouw begeleid. Enige tijd later werden
achter de toegangsdeuren van ieder politiebureau een met geweer gewapende politieagent
geplaatst.21

In de nacht van 21 juni 1944 overvielen vijf ‘terroristen’ het Amsterdamse politiebureau
Overtoom, waarbij ze een aantal dienstwapens buitmaakten. Twee van de overvallers waren
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gekleed in het uniform van de Sipo en hadden misbruik gemaakt van legitimatiebewijzen.
Zodoende werden in het gehele land bijzondere maatregelen genomen. Voortaan moest men
buiten de normale bureau-uren altijd eerst telefonisch overleg plegen met de betrokken
dienst. Ondanks deze maatregelen bleef het verzet doorgaan met het ‘verzamelen’ van
(politie)wapens. Op 11 oktober 1944 werd de politiepost Marconiplein overvallen. Ten tijde
van de overval waren vijf politiefunctionarissen in de post aanwezig. In de post waren geen
wapens in depot en ‘s nachts moest het gesloten blijven. Omstreeks 19.45 uur werd, tegen de
regels in, door een opperwachtmeester een man binnengelaten, die aangaf dat hij de
vroedvrouw moest bellen. De opperwachtmeester kreeg echter direct een pistool tegen de
borst. Het bieden van verzet was daardoor uitgesloten. In het wachtlokaal waren een opper-
wachtmeester en een hoofdwachtmeester bezig met het repareren van een fiets. Op het
aangegeven tijdstip hoorden zij gestommel in het voorportaal, waarna ze twee personen in
burgerkleding en bewapend met vuurwapens het wachtlokaal zagen binnenkomen. Een van
de mannen riep: ‘handen omhoog, verzetsbeweging, wij komen de wapens halen.’ Hierop
werden de politiefunctionarissen in een hoek gedreven en nadat ze ontwapend waren,
werden ze in een cel opgesloten. Omdat ze geen verzet geboden hadden en zich niet aan de
voorschriften gehouden hadden, waren de vijf politiemannen bang voor represaille-
maatregelen en doken onder. De volgende dag verschenen manschappen van de Duitse
politie met een overvalwagen aan het bureau, met de mededeling dat de vijf politiemannen
zich de volgende dag bij de politiepost Marconiplein moesten melden. De politiemannen
voldeden hier niet aan en werden daarom met ingang van 13 oktober ontslagen. Na de
bevrijding werden ze weer in dienst gesteld.22

Het Rotterdamse verzet kreeg haar wapens ook via de zogenaamde droppings. Buiten
Rotterdam lagen een aantal droppingsterreinen, zoals in Bleiswijk, Berkel, Benthuizen en
Lekkerkerk. Wanneer via de Engelse zender een bepaalde code werd uitgezonden, ver-
trokken bergingsploegen naar de afgesproken velden en zorgden dat de wapens in veiligheid
gebracht werden. Zowel bij het bergen van de wapens als bij het transport waren politie-
mensen betrokken.23

Het afnemen van vuurwapens van Nederlandse politieambtenaren gebeurde niet alleen
door het verzet. In 1945 kwam het steeds vaker voor dat ook Duitse militairen dit deden.
Hiertoe waren zij niet bevoegd. De enige die dat wel mocht was de Duitse politie. In alle
andere gevallen was de politieambtenaar verplicht zich te verzetten. De politieleiding stond
garant voor de gevolgen. Het was zelfs voorgekomen dat een politieambtenaar, die met een
pistoolschot een wederrechtelijk handelende Duitse militair verwondde werd bevorderd.
Het tekort aan vuurwapens mocht alleen aangevuld worden indien de Nederlandse politie
bereid was zich met alle middelen te verzetten tegen het verloren gaan van vuurwapens.24

Naast vuurwapens was het verzet nog geïnteresseerd in andere goederen. Op 14 augustus
1944, omstreeks 17.45 uur, pleegden zes á acht mannen, gewapend met revolvers, een overval
op het magazijn ‘Nederland’, aan de Mathenesserlaan 42. Het personeel werd in een kamer
opgesloten, terwijl de handen op de rug gebonden werden en iedereen kreeg een prop in de
mond. Na onderzoek bleek dat de overvallers 36 politie-uniformen hadden meegenomen.
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Half januari 1945 drongen 25 á 30 personen, met pistolen bewapend door tot de Kamer van
Koophandel, gevestigd op de derde verdieping van het Beursgebouw aan de Coolsingel,
waarna ongeveer achttien schrijfmachines werden buitgemaakt. De Ordepolitie was spoedig
in grote getale ter plaatse, maar kon de daders niet achterhalen.25

Binnen het verzet hielden groepen zich bezig met speciale taken, zoals hulp aan onder-
duikers, drukken en verspreiden van illegale pamfletten of het plegen van overvallen. 
De groepen werden steeds beter georganiseerd. Aan de hand van de gegevens uit vorige
hoofdstukken zou haast vergeten worden dat er ook in Rotterdam politiemensen waren die
zich bij het (georganiseerde) verzet hadden aangesloten en hun leven in de waagschaal
hadden gesteld voor de goede zaak.

12.2 politiemensen in de illegaliteit

Na de bevrijding probeerde hoofdcommissaris Staal via een persconferentie het slechte imago
van het Rotterdamse korps op te vijzelen. Er was in Rotterdam wel degelijk illegaal politiewerk
verricht. De politiefunctionarissen hadden volgens Staal ten opzichte van de bezetter weinig
ijver ten toon gespreid. Reeds in 1941 was er contact tussen leidende politiefiguren en het
verzetswerk, waardoor nauwere samenwerking met kp, od en de Raad van Verzet (RvV) tot
stand kwam. Het korps verloor daardoor een aantal mensen en sommigen kwamen in een
concentratiekamp terecht of doken onder. Scholz had ooit gezegd: ‘het Rotterdamse korps was
het meest onbetrouwbare van geheel Nederland.’ In een uitgebreidere specificatie werd
nogmaals uiteengezet waaruit het illegaal politiewerk onder andere bestaan had.

- Nauwe samenwerking tussen Economische Recherche en Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten (nbs) dat twee, later drie rechercheurs geheel ter beschikking stelde van 
de Intendance;

- opslaan in bureau Economische Recherche van uit geallieerde vliegtuigen afgeworpen 
medicijnen voor ziekenhuizen;

- samenwerking Economische Recherche en nbs ter bestrijding zwarte handel;
- sabotage distributie en prijsvoorschriften voor illegaliteit;
- opmaken valse distributierapporten voor onderduikers i.s.m. ambtenaren stadhuis;
- misleiding landwacht en sd;
- verschaffen valse papieren voor autobezitters en zo vordering voorkomen;
- verborgen houden van joden o.a. op politiebureau;
- verschaffen van inlichtingen t.b.v. spionage;
- verschaffen valse papieren, stempels, uniformen enz.;
- onttrekken van personen aan Arbeitseinsatz door hen in korps hulppolitie te laten 

onderduiken;
- door sd gezochte personen (illegalen, politieke gevangenen en joden) aan arrestatie 

onttrekken;
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- het laten ontsnappen van bepaalde gevangenen tijdens transport;
- vervoeren per politieauto van door kp gekraakte bonkaarten (zeker tienduizend 

bonkaarten);
- leggen contact tussen politieke gevangenen en de buitenwereld en daardoor veel 

onheil voorkomen;
- assisteren bij overvallen e.d. door verschaffen van inlichtingen en daadwerkelijke hulp 

(o.a. overval Haagseveer);
- assisteren bij sabotage (opblazen spoorbruggen) door nachtelijk vervoer per politieauto;
- vervoer illegale bladen per politieauto;
- assistentie bij verzamelen en vervoer van illegaal gedropte wapens;
- verschaffen onderdelen en vervoeren geheime zenders en vervoer van operators per 

politieauto;
- verbergen van wapens en springstoffen ten behoeve van politie;
- formeren en oefenen van illegale politie-stootgroep, bewapend met stenguns enz. die 

in overleg met nbs zou worden ingezet voor het bezetten van objecten.26

Uit bovenstaande opsomming kan geconcludeerd worden dat Rotterdamse politie-
functionarissen wel degelijk verzet hebben gepleegd. De vraag op wat voor schaal dit
gebeurde, zal nimmer beantwoord kunnen worden, omdat tijdens de bezetting weinig
vastgelegd werd over de samenstelling van groepen, daden en tijdstippen. De vraag in welke
mate door de politie verzet gepleegd is, kon niet door middel van archiefstukken beantwoord
worden. Gesprekken met voormalige politiemensen en oud-illegalen leverden al evenmin
veel op. Men had namelijk na de bevrijding met elkaar afgesproken niets over hun daden
naar buiten te brengen. De meesten hielden zich aan deze erecode. Toch is aan de hand van
de beschikbare gegevens, getracht het politieverzet op bescheiden wijze te beschrijven.

De vraag welke werkzaamheden onder verzetsdaden vallen, is eveneens moeilijk te
beantwoorden. Was het verspreiden van illegale lectuur al verzet of kan daarvan pas
gesproken worden, wanneer agenten informatie doorgaven of wanneer ze aan het
georganiseerde en gewapende verzet deelnamen? Naar gelang de bezetting vorderde werd
deze vraag steeds minder belangrijk. Het af en toe rondbrengen van een illegaal krantje kon
dezelfde gevolgen hebben als het op grote schaal vervalsen van documenten of het opzetten
van een pilotenlijn.

Na de bevrijding zou worden vastgesteld dat in Nederland tenminste honderdvijftig
politieambtenaren als direct gevolg van hun verzetswerk de dood hadden gevonden. Hierbij
speelde verraad een grote rol.27 Dat verraad soms uit onverwachte hoek kwam ondervond
het echtpaar Van L. Willem Hendrikus van L. was sinds juli 1920 werkzaam bij de politie en
diende aan het bureau Sandelingplein. Zowel hij als zijn vrouw waren betrokken bij het
verzet. Op 20 juni 1944 was de Sipo in het bureau Sandelingplein aanwezig om Van L. te
verhoren, maar die kwam niet opdagen en bleek spoorloos verdwenen te zijn. Hierop werd
dezelfde dag zijn vrouw door de  Sipo en Groep 10 gearresteerd. Zij was als koerierster
werkzaam voor de illegaliteit en werd onder andere verdacht van het verbergen van joden.
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Nadat ze ter dood veroordeeld was, kwam ze via kamp Vught in het concentratiekamp
Ravensbrück terecht, waarvan ze na de bevrijding zeer ernstig ziek terugkeerde.28

Van L. moest onderduiken en zette zijn illegale werk in Breda en Rijsbergen voort.
Volgens de geruchten was het echtpaar verraden door hun eigen zoon. Na raadpleging van
het cabr-dossier bleek het gerucht helaas waar te zijn. Zoon Leendert was bevriend met een
meisje van Katendrecht. Omdat zijn ouders niet blij waren met deze relatie, eindigden de
gesprekken over haar meestal in onenigheid. Toen het in juni 1944 wederom mis ging,
vertrok Leendert naar een café. Nadat hij daar enkele borrels gedronken had, meldde hij zich
bij de post van de Landwacht aan de Valkeniersweg en vroeg naar de commandant. Tijdens
het gesprek met deze commandant vertelde Leendert dat zijn ouders thuis één of meer
radiotoestellen hadden staan en dat ze daarmee naar de Engelse zender luisterden. Leendert
vertelde verder dat zijn moeder en zuster als koerierster voor de ondergrondse werkten.
Omdat de Landwacht zonder politietoezicht geen huiszoeking mocht doen, werd contact
opgenomen met het hoofdbureau. Hierna kreeg een rechercheur van Groep 10 opdracht om
met de Landwacht mee te gaan naar het adres van Van L. In de woning werden twee radio’s
gevonden. In de kelder troffen Landwachters een jongeman aan, die bij een radio berichten
zat te noteren. Zowel deze jongeman als mevrouw Van L. werden gearresteerd. Vader Van L.
was op het bureau Sandelingplein gewaarschuwd en kon nog net op tijd verdwijnen.
Mevrouw Van L. en de jongeman werden later op transport gesteld naar Duitsland. De jonge-
man overleed aan vlektyfus in de gevangenis van Siegburg.29

Na de bevrijding werd vader Van L. tijdelijk commandant van een arrestatieploeg in
Breda. Wegens de gezondheidstoestand van zijn vrouw wilde hij overplaatsing naar Breda,
omdat een bosrijke omgeving goed voor haar zou zijn. Waarschijnlijk was het
personeelstekort er de oorzaak van dat het verzoek werd tegengewerkt. Van L. bleef tot juli
1953 bij het Rotterdamse korps werkzaam en overleed één maand later.30 Pas in juni 1947

werd Leendert verhoord over het vermeende verraad. Hiervoor had hij al tot tien maanden
gevangenisstraf ondergaan, omdat hij tijdens de bezetting bij de nskk gediend had.31

Na de bevrijding kwam het zeer sporadisch voor dat iemand zijn verzetsverleden aan het
papier toevertrouwde. Agent J. van Westen was een van de weinigen die het wel deed. Uit
een door hem op 23 mei 1945 opgemaakt rapport blijkt dat hij op 26 januari 1943 op last van
de Sipo in zijn woning gearresteerd was, wegens het verbergen van joodse eigendommen,
meubelen en gouden sieraden. Bij deze goederen stond ook een bus met een groot bedrag aan
Nederlands zilvergeld. Hij werd alleen voor dit feit (jodenbegunstiging) gestraft en bleef tot 6
augustus 1943 in arrest. Zowel door Van Westen als ook door andere collega’s waren andere
daden verricht, waar de Duitse politie echter niets van wist. Nadat Rotterdam door de
Duitsers bezet was, vielen ook bij de politie slachtoffers. Van Westen had in overleg met de
agenten J. de Vries, P. Sterk en D. Midavaine, die evenals hem dienst deden aan het bureau
Oostervantstraat, in het geheim een steunfonds opgericht. Zij zamelden onder het personeel
geld in en verkregen ook giften van particulieren. Met dit steunfonds werden politiemensen,
die in arrest zaten voor de sd en veelal maar tweederde van hun loon ontvingen, geholpen.
Agent H. Kruijt was de eerste die tijdens de acht maanden dat hij gevangen zat steeds het
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volle loon kreeg uitbetaald. Omdat Van Westen geruime tijd als portier dienst had gedaan
aan het bureau Oostervantstraat had hij daar de beschikking over een politiestempel.
Hiermee kon hij veel joden helpen door hen reis- en tramvergunningen te verstrekken. 
Dit had echter tot gevolg dat Van Westen steeds meer joden met hun moeilijkheden bij zich
kreeg. Ook kreeg hij steeds meer verzoeken om ondergedoken joden te voorzien van bon-
kaarten. Van Westen kwam op een gegeven moment in contact met een ambtenaar van het
stadhuis, die werkzaam was bij de afdeling vermissing van distributiebescheiden. Deze
verschafte Van Westen de bonkaarten. Er werd hiervoor nimmer geld gevraagd, alles
geschiedde geheel belangeloos. Omdat Van Westen als jodenvriend enige bekendheid had
gekregen, kreeg hij steeds gevaarlijkere verzoeken om hulp. In 1942 was hij ongeveer vijftien
keer naar Antwerpen en Brussel geweest. Tijdens deze reizen verstopte hij grote bedragen
aan Hollands geld (tot soms ƒ 20.000,-) in zijn laarzen en smokkelde dit de grens over. Het
geld werd hem ter hand gesteld om in Antwerpen en Brussel ondergedoken joden te helpen.
Het geld kreeg hij van joden uit Rotterdam en werd door hem in Antwerpen omgezet in
Belgisch geld. Het enige wat hij berekende waren reis- en verblijfkosten. Het reizen deed hij
steeds in uniform en wel met de zogenaamde koerierstrein (Amsterdam-Parijs). Hij nam dan
plaats in de Wehrmachtsafdeling en behoefde dan in Roosendaal en Essen niet de trein te
verlaten. In samenwerking met de heer Klox uit Goirle en de heer Smid uit Turnhout, als-
mede door de gebroeders van Stapele uit Tilburg werden veel joden over de grens van België
gebracht. Van Westen zorgde steeds dat de families in Rotterdam van hun toestand op de
hoogte bleven en dat zij van geld werden voorzien. Inspecteur Van der Wind en de reeds
genoemde agenten wisten gedeeltelijk van de door Van Westen verrichte handelingen af.32

Van Westen werd na zijn arrestatie ontslagen. Op 22 mei 1945 werd hij weer bij het Rotter-
damse korps in dienst genomen.33

Twee Rotterdamse politiefunctionarissen die al in een vroeg stadium vanwege hun ver-
zetswerk gearresteerd werden, waren Ridderikhoff en Van den Ende. Zij hadden enige tijd
geloerd op een kans om de verrader Van der Waals dood te schieten. Hiervoor had Van den
Ende van het verzet, waartoe hij zelf behoorde, opdracht gekregen. Van den Ende was al
vanaf 1940 werkzaam bij de inlichtingendienst van de od, waar zijn taak bestond uit het
screenen van nieuwe leden. Na enkele mislukte pogingen was hij samen met Ridderikhoff 
in augustus 1941 gestart met de voorbereidingen om Van der Waals in zijn woning aan de
Franselaan 186b in Rotterdam uit te schakelen. Het plan werd echter verraden en zowel 
Van den Ende als Ridderikhoff werden op 7 augustus 1941 door de sd en een aantal leden van
Groep 10 gearresteerd. Beiden werden veroordeeld tot tuchthuisstraf en ondergingen deze
straf in het concentratiekamp Sachsenhausen, waar zij in 1945 de bevrijding meemaakten.34

Ridderikhoff zette in 1976 op advies van zijn arts zijn ervaringen op papier om op deze
manier te proberen zijn oorlogstrauma beter te kunnen verwerken. Hieruit blijkt dat 
Ridderikhoff in augustus 1941 door twee leden van Groep 10 in zijn woning gearresteerd werd
en daarna terechtkwam in de cellenbarakken van Scheveningen. Als politieman wist hij
natuurlijk wel iets af van het Nederlandse Strafrecht. Op grond daarvan was hij tot de con-
clusie gekomen dat in zijn geval geen proces gevoerd kon worden, zonder dat de Duitsers
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hun v-man voor het gerecht moesten brengen. Dit konden ze nooit doen, omdat in dat geval
deze man als zodanig natuurlijk in de openbaarheid zou komen. Verder hadden zij geen
getuigen tegen Ridderikhoff. Hij dacht dus dat ze hem wel vrij moesten laten. Eind oktober
ging hij echter per trein op transport naar Düsseldorf. Na een week ging Ridderikhoff weer
met hetzelfde theater van bewaking, boeien enz. naar het station, waar deze keer zelfs een
geheel perron ontruimd was. Het transport was inmiddels aangevuld met veel Duitsers,
Polen en Fransen. De reis van Düsseldorf naar het volgende station, Hannover, duurde de
hele dag. Op deze reis kregen ze geen voedsel mee. In Hannover werd de groep twee á drie
dagen ondergebracht in een gebouw dat dienst moest doen als gevangenis. Daarna werd de
reis vervolgd naar de eindbestemming; concentratiekamp Sachsenhausen bij Oraniënburg.
Op een piepklein perronnetje moest men zich opstellen in rijen van vijf. Dit lukte natuurlijk
nooit en dat was dan ook juist de bedoeling. Hier begon de ranselpartij pas goed. Enkele
tientallen meters verderop stonden een aantal vrachtwagens opgesteld, waar ze in moesten
klimmen. Voor de jongeren was dit niet zo’n probleem, de ouderen echter werden er letter-
lijk in geslagen. Toen de wagens vol waren, vertrok de stoet richting het kamp. Een aantal
gevangenen moest voor de colonne uitrennen. De een na de ander werd overreden, waarna
de slachtoffers de hele colonne over zich heen kregen en tenslotte door gevangenen, die naast
de colonne meerenden, op de laatste vrachtauto werden gegooid. De meeste slachtoffers
waren joden.35

In het kamp zag Ridderikhoff bewakers gevangenen mishandelen en vermoorden.
Samen met Van den Enden werd hij ingezet bij het bouwrijp maken van een terrein, waarop
een nieuwe ss-kazerne gebouwd moest worden. Na enkele maanden afzien werden beide
politiemannen door tussenkomst van enkele prominente gevangenen bij de administratie
van het kamp geplaatst. Ondanks ziekte, zoals driemaal longontsteking en hongeroedeem,
zagen Ridderikhoff en Van den Ende omstreeks kerstmis 1944 kans te ontsnappen. Met hulp
van een groep Franse krijgsgevangenen, die op eigen houtje op weg waren naar Frankrijk,
bereikten ze de Elbe, waar de Amerikanen zaten. Het bovenstaande verhaal toont aan dat
verzetswerk niets zonder risico was.36

Van den Ende en Ridderikhoff waren overigens niet de enige leden van het Rotterdamse
korps die zich bij het (georganiseerde) verzet hadden aangesloten. Hieronder volgen nog
enkele voorbeelden. 

Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers

In het begin van de bezetting was een aantal werklozen vrijwillig naar Duitsland vertrokken
om daar te gaan werken. Omdat de oorlogsindustrie in Duitsland steeds meer arbeids-
krachten nodig had, ging de bezetter over op verplichte tewerkstelling. Degene die hieraan
wilde ontkomen dook onder. Velen van hen werden door de lo geholpen aan een onder-
duikadres, voedsel of vals persoonsbewijs. Daarnaast hadden ook andere groepen hulp nodig,
zoals joden en geallieerde piloten. De lo was een landelijke organisatie, waarbij de provincies
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onderverdeeld waren in districten. Rotterdam was één van deze districten. Verder bestond er
nog een verdeling in secties, zoals de sectie Persoonsbewijzen en de Vervalsingsafdeling. Deze
secties hielden zich bezig met het vervaardigen van valse persoonsbewijzen, zegels en andere
documenten.37 Volgens ‘Het grote gebod’ hielden zich hier ook twee Rotterdamse
politiemensen mee bezig. Het ging om C.J. Nobels en J.V. Tas.38

Tas was hoofdinspecteur van politie en chef van de Technische Opsporingsdienst (tod).
Hij was overigens niet alleen actief in de lo, want toen hij eind april 1943 hoorde van de
voorgenomen oprichting van de RvV, gaf hij een van de toekomstige leden, van wie hij het
hoorde ƒ 100,-. Dit bedrag moest bij de oprichtingsvergadering worden ingebracht en was
tevens de eerste financiële bijdrage aan de RvV. Nobels was vanaf begin 1941 eveneens bij de
tod werkzaam. Op 18 april 1944 liep het fout en werden zowel Nobels als Tas gearresteerd.
Belder van Groep 10 verklaarde dat hij bij deze arrestatie betrokken was geweest. Volgens
hem was Nobels gearresteerd naar aanleiding van een verklaring van iemand uit Eindhoven
die in Rotterdam ondergedoken was. Deze onderduiker was door Belder en drie andere leden
van Groep 10 tijdens een huiszoeking bij een zekere De W. aan de Kromme Zandweg
aangetroffen. Tijdens het verhoor verklaarde de onderduiker dat van hem foto’s genomen
waren door rechercheur Nobels van de afdeling fotografie. Vervolgens werd Nobels
gearresteerd. Bij zijn verhoor verklaarde hij ongeveer 85

foto’s van onderduikers gemaakt te hebben om ze te
gebruiken voor valse persoonsbewijzen en daarbij
gehandeld te hebben op last van zijn chef, hoofdinspecteur
Tas. Bij dit verhoor, dat door Hoffmann van de sd werd
afgenomen, had Belder als tolk gefungeerd. Later werd Tas
eveneens gearresteerd.39

Uit ‘Het grote gebod’ blijkt dat een andere medewerker
van de lo, J. Berlijn, trachtte Tas te bewegen om onder te
duiken. Terwijl hij hiermee bezig was, verscheen de Sipo op
het Haagseveer en arresteerde beide lo-medewerkers. 
Dit werd naderhand bevestigd door de secretaresse van
Boelstra, M.C. Jongerie. Zij wist zich te herinneren dat een
tweetal leden van de sd op die bewuste dag in de kamer van
Boelstra gekomen waren en daar hoofdinspecteur Tas
ontboden hadden. Na enige tijd werd Nobels binnen-
gebracht door Jager van Groep 10, die ook Berlijn met zich
mee voerde. Enige tijd later was Tas weer uit de kamer van
Boelstra verdwenen, doch in de namiddag van dezelfde dag
werd hij op de kamer van de secretaresse door een tweetal
Duitsers gearresteerd. Ze had op verzoek van de Duitsers
Boelstra, die in het casino was, aan de telefoon geroepen 
en de Duitsers deelde hem mede dat ze Tas hadden
gearresteerd. Boelstra verklaarde na de bevrijding dat op

Johannes Valentijn Tas, geb. 
11 november 1891 in
Rotterdam, overleden 11

augustus 1944 in Vught.
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een dag in het voorjaar van 1944 een
beambte van de sd op zijn kamer op het
hoofdbureau was gekomen, met de mede-
deling dat hoofdinspecteur Tas zich schuldig
zou hebben gemaakt aan het vervaardigen
van pasfoto’s voor vervalste persoons-
bewijzen. De sd’er verzocht Boelstra Tas op
zijn kamer te ontbieden. Aan dit verzoek
werd voldaan en in aanwezigheid van
Boelstra werd Tas door de sd’er verhoord.
Bij dit verhoor, waaraan Boelstra niet
deelnam, had Tas ontkend. Ongeveer een
uur nadat Tas ontboden was, werd door
Jager Nobels voorgeleid en ook deze werd
door de sd’er verhoord. Nobels werd toen
zijn aktetas, zijn revolver en enige andere
voorwerpen afgenomen. Boelstra ver-
klaarde dat hij vooraf niet op de hoogte
gebracht was en niet wist waarom Tas en
Nobels gearresteerd werden.40

Tas en Nobels werden gescheiden over-
gebracht naar de gevangenis in
Scheveningen. Op 6 juni 1944 werden 
ze samen met een groep van ongeveer
vijftienhonderd  gevangenen vanuit

Scheveningen overgebracht naar kamp Vught. Tas en Nobels kwamen in barak 3a terecht. 
Op 10 augustus 1944 werd Tas uit deze barak weggeroepen, waarna Nobels hem niet meer
terug zag. Het gerucht ging dat Tas in de bunker was opgesloten en op 30 augustus 1944 met
23 andere gevangenen was gefusilleerd, als represaille voor de moord op de Rotterdamse
rechercheur Pikaar. Pikaar was op 28 augustus 1944 door het verzet doodgeschoten.41

Tas was echter al op 11 augustus 1944 gefusilleerd. Nabij het herinneringscentrum van het
voormalige kamp Vught staat op de plek waar eens de executieplaats was een monument,
met daarop de namen van 329 mannen, waaronder die van Tas. Nobels overleefde zijn
gevangenschap.42

Hulp aan onderduikers vond ook ongeorganiseerd en kleinschalig plaats. Politiemensen
hielpen onder andere bij een ontsnapping van gevangenen uit het Zuiderziekenhuis en lieten
joden onderduiken. Een andere vorm van verzet was het verzamelen van informatie met
betrekking tot militaire aangelegenheden, zoals het in kaart brengen van Duitse stellingen of
de aard en het aantal van de aanwezige Duitse militairen. Soms werd dit georganiseerd
gedaan, zoals door de Groep Albrecht.

Monument op de fusilladeplaats van kamp Vught met
daarop de namen van 329 omgekomen mannen, een
van hen was J.V. Tas.
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Groep Albrecht

De in juni 1942 naar Engeland uitgeweken gedemobiliseerde beroepsmilitair H.G. de Jonge
(Albrecht) werd half maart 1943 als eerste geheime agent door het Bureau Inlichtingen naar
bezet gebied gezonden en in de provincie Drenthe geparachuteerd.43 Van de Nederlandse
inlichtingendienst in Londen had hij de opdracht meegekregen om in Nederland
inlichtingen te verzamelen. Spoedig had De Jonge vanuit zijn vriendenkring en hun relaties
een groep samengesteld. Zijn voorkeur ging uit naar mensen die in militaire dienst hadden
gezeten. Deze groep Albrecht verrichtte bijna in het hele land spionagewerk. In mei 1943

werden nieuwe personen gevonden in de gebieden waar nog onvoldoende medewerkers
aanwezig waren. Hieronder bevond zich ‘De Beul’. Deze schuilnaam werd gebruikt door de
Rotterdamse inspecteur K.C. de Pous.44 De Pous werd belast met de ‘plaatselijke ver-
kenning’ voor Rotterdam en omstreken. Nadat de basis van de groep gelegd was, ondernam
De Jonge diverse pogingen om naar Engeland terug te keren. Bij een zo’n poging werd hij
gevangengenomen. Enkele dagen daarna, op 22 november 1943, werd de groep voor de
tweede maal getroffen. Op deze dag werd degene opgepakt, bij wie de hoofdmedewerkers
hun rapporten inleverden. Het gevolg hiervan was dat het centrum van de groep van Leiden
naar Rotterdam verplaatst werd. Een ander probleem was het gebrek aan goede contacten
met Engeland. Via radioverbindingen zag men kans berichten te verzenden. Een andere
mogelijkheid werd door De Pous geregeld. Hij had contact met iemand die geregeld naar
Zwitserland ging en bereid was materiaal mee te nemen. Door het wegvallen van De Jonge
vond er een verschuiving in de top plaats. Mocht ook deze uitvallen, dan zou De Pous samen
met iemand van de groep zijn plaats innemen. Zover kwam het niet, want begin januari 1945

vertrok De Pous naar het reeds bevrijde Brabant. In de loop van die maand keerde hij kort
terug, maar omdat het voor hem te gevaarlijk werd, vertrok hij permanent naar het
zuiden.45

Voor het verzamelen van inlichtingen maakte De Pous gebruik van betrouwbare politie-
mannen. A. Pakvis was een van hen. De schoonvader van Pakvis, werkzaam bij de politie in
Monster, adviseerde hem om bij de politie in Rotterdam te solliciteren. Pakvis werd aan-
genomen en kwam terecht bij de Mobiele Brigade. Toen hij een keer wachtliep bij het
bevolkingsregister in het gemeentehuis werd hij op de kamer van De Pous in het hoofd-
bureau geroepen. De Pous zei dat hij een opdracht voor Pakvis had, maar hij hoefde het niet
te doen, en mocht weigeren. De Pous zei dat niemand er iets mee te maken had, omdat het
ondergronds werk betrof. Het ging over het verzamelen van inlichtingen in heel Rotterdam
en de randgemeenten, zoals Overschie en Kralingen tot aan Vlaardingen en Schiedam toe.
Pakvis moest alle stellingen van de Duitsers in kaart brengen. Pakvis weigerde niet en om
niet op te vallen ging hij altijd in uniform op pad. Zo ging hij bijvoorbeeld naar het West-
plein, waar Duitse commandoposten gevestigd waren en daarvan schreef hij bepaalde
gegevens op. Alles moest in codes gebeuren. Ditzelfde deed hij bij de onderzeebootbasis aan
de Waalhaven Noordzijde. Met zijn fiets berekende Pakvis hoeveel meter één slag met zijn
pedalen was, zodat hij de afstand zo nauwkeurig mogelijk kon vermelden. 
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Via rapporten bleek dat zijn berekeningen vaak klopten. In de omgeving van Vlaardingen
stonden zes stukken geschut opgesteld. Om te voorkomen dat hij bij een controle van de
Duitsers door de mand zou vallen had hij een smoes bedacht. Aan zijn fiets zaten twee
fietstassen, zodat hij kon zeggen dat hij eten voor zijn gezin aan het halen was. Wanneer
collega’s vroegen wat hij in Zuid moest, gebruikte hij dezelfde smoes. Pakvis leverde bijna
wekelijks zijn rapporten af bij de woning van De Pous. In de woning lag een grote kaart op
tafel en daar werd cellofaan overheen gedaan waar dan de bevindingen van Pakvis op
getekend werden. De tekst werd door de vrouw van De Pous in het Engels vertaald en
microscopisch klein opgeschreven, waarna het naar Engeland gezonden werd.46

Het verbaasde Pakvis dat de stellingen, waarvan hij de gegevens aan De Pous had
gegeven, soms de volgende dag al door geallieerde vliegtuigen werden gebombardeerd. 
Hij wist niet hoe De Pous deze gegevens zo snel aan de overkant had gekregen. K.J. Müller
loste dit raadsel op. Hij was tijdens de bezetting inspecteur bij de Verkeersdienst. In die
functie kon hij beschikken over het materieel en betrouwbaar personeel van de Motor-
brigade. Bij zijn contacten uit het verzet hoorde ook De Pous. Müller wist dat bij De Pous 
in huis een zender stond. Van De Pous kreeg Müller materiaal, wat onder andere naar de
Biesbosch vervoerd moest worden.47

Het inwinnen van informatie was niet alles wat men deed, want voor bepaalde verzets-
activiteiten, zoals het overvallen van distributiekantoren, had men gewapende ploegen
nodig.48

Knokploegen

De kp hield zich voornamelijk bezig met het gewapende verzet. Ze pleegde overvallen op
distributiekantoren en bevolkingsregisters, liquideerde foute personen en pleegde aanslagen
op bepaalde doelen. De kp bestond uit verschillende ploegen. Vaak werd vooraf door politie-
mensen informatie verstrekt, zoals bij de overval op het Gevangeniswezen. Uit een ver-
melding op de personeelskaart bleek dat een aantal politieagenten lid was van de kp.

Politieagent Van Heijningen (schuilnaam ‘Harry’) was lid van het verzet in Rotterdam
en Hilversum. Later werd hij de leider van de kp-ploeg Westland-Rotterdam. Op 25 sep-
tember 1943 onttrok hij zich aan de politiedienst, om zich geheel te wijden aan het verzet.
Via Radio Oranje werd op 17 september 1944 opgeroepen tot een algemene spoorwegstaking,
teneinde het vijandelijke vervoer en troepenconcentraties zoveel mogelijk te beletten. 
Deze dag was niet zomaar gekozen, want juist toen vond de luchtlanding van de Geallieerde
legers in de omgeving van Arnhem onder de naam operatie ‘Market-Garden’ plaats. Omdat 
de plaatsen van het stakende spoorwegpersoneel waren ingenomen door die van de Duitse
‘Reichsbahn’ nam spoorwegsabotage sterk toe, met als doel de belangrijkste aan- en afvoer-
lijnen van de bezetter onklaar te maken. Op zondag 26 november 1944 ontving het hoofd-
kwartier van de kp-Rotterdam een spoedbericht dat er de volgende dag vanaf het Maasstation
twee lange treinen met Duitse soldaten zouden vertrekken. Daarop gingen in de vroege
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ochtend van 27 november enkele kp-ers eropuit om in het Kralingse gedeelte van het
Ceintuurbaanvak de spoorbrug bij de ’s-Gravenweg te saboteren. Zij bliezen er een gedeelte
van de rails op. De Duitsers reageerden onverwacht scherp. Op twee nabijgelegen plaatsen
langs het baanvak fusilleerden zij de volgende dag tien man. Onder hen was Van Heijningen.

Op 27 november 1944 fietste Van Heijningen voor het gebouw van de Aussenstelle en werd
daar op aanwijzing van de voormalig leider van de kp-Zuid, Bitter, gearresteerd. Deze ‘Keesje
Zuid’ (schuilnaam) was precies één maand daarvoor, op 27 oktober 1944 als ‘terrorist’ door de
Duitsers gearresteerd en om aan executie te ontkomen was hij overgegaan tot het verraden
van zijn vroegere verzetskameraden.49 (zie bijlage 3)

Twee andere politiemensen, F. Lam en C. van den Broek, ondergingen hetzelfde lot als
Van Heijningen. Beiden waren lid van de kp en werden samen met nog achttien anderen op
12 maart 1945 aan de Pleinweg gefusilleerd. (zie bijlage 3) Lam50 was als gedemobiliseerd
militair bij het Rotterdamse korps in dienst gekomen. Tijdens de reorganisatie op 1 maart
1943 werd hij tot opperwachtmeester bevorderd.51 Tijdens de bezetting sloot Lam zich aan bij
een plaatselijke knokploeg. Inspecteur Kruit maakte na de bevrijding een rapport op over de
illegale werkzaamheden van Lam, die gedurende de oorlogsjaren onder hem bij de Mobiele
Brigade en sedert begin 1944 bij de Speciale Diensten had gediend. Uit dit rapport bleek dat
Lam in de loop van 1944, onder de schuilnaam Van Leeuwen, begonnen was met illegaal
werk. Deze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verschaffen van valse
persoonsbewijzen en levensmiddelen aan ondergedoken personen en het vervoer van
materiaal voor de illegaliteit. Daarnaast zou hij ook foute Nederlanders geliquideerd hebben.
Voor al deze werkzaamheden was hij geruime tijd uit de dienst gelicht. Toen Lam op 15

februari 1945 na de nachtdienst naar huis fietste, wist hij niet dat hij daar door de Orpo
opgewacht zou worden. Hij wist evenmin dat de Duitsers een wapen onder de houten vloer
van zijn woning hadden gevonden. Bij thuiskomst werd hij dan ook direct aangehouden.52

Van den Broek 53 was evenals Lam in 1940 als gedemobiliseerd militair bij het Rotter-
damse korps gekomen. Hij werd tijdens de bezetting lid van de kp-groep ‘Jos’ en woonde in
een dienstwoning boven het bureau Hoflaan. Van den Broek werd door zijn chefs in de
gelegenheid gesteld om veel te doen voor de illegaliteit. Op de dienststaten stond achter zijn
naam vrijwel altijd het woord ‘commissie’ vermeld. Hij kon ‘rommelen’ wat hij wilde en
deed dat op een heel bijzondere wijze. Het betrouwbare personeel van het bureau Hoflaan
kreeg tijdens de bezetting onderricht in het bedienen van de stengun. Deze wapens waren
door geallieerde vliegtuigen in de omgeving Bergschenhoek-Bleiswijk gedropt en per schip
over de Rotte naar Rotterdam gebracht. De wapens die door de politiemensen van het
bureau Hoflaan werden gebruikt, waren in de kelder van het bureau verborgen. Van den
Broek wist daarvan. De aanduiding ‘commissie’ achter zijn naam op de dienststaten zou het
begin van zijn ondergang betekenen. Op zekere dag verscheen de commandeur van de
Ordepolitie, majoor Tetenburg, op het bureau Hoflaan. Tetenburg was behalve politie-
officier ook lid van de ss en een gehaat figuur die overal zijn neus in stak. Deze man moet
achterdocht hebben gekregen en mogelijk door verraad geweten hebben wat zich aan de
bureaus Boezemsingel en Hoflaan afspeelde.54 Binnen de kortste keren deed de Sipo een
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inval in de woning van Van den Broek. Tot
overmaat van ramp werd bij die huiszoeking een
Duits geweer aangetroffen. Van den Broek werd
op 28 februari 1945 gearresteerd en voor verhoor
overgebracht naar de Aussenstelle. Omdat de

verzetsmensen vreesden dat Van den Broek tijdens het met martelingen gepaard gaande
verhoor zou doorslaan, werden nog diezelfde nacht door leden van de kp-groep ‘Jos’ en
enkele politiemensen de verborgen wapens uit de kelder van het bureau Hoflaan gehaald en
elders ondergebracht. Dat was geen moment te vroeg, want zeer kort daarna deed de Duitse
politie een inval in het bureau. De ‘heren’ liepen rechtstreeks naar de kelder waar zij
weliswaar geen wapens vonden, maar wel een busje geweerolie, dat men in de haast tijdens
de ontruiming had laten liggen. De Duitsers drukten het busje, van Amerikaanse makelij,
onder de neus van de dienstdoende politiemensen, die lijkbleek verklaarden dat zij nergens
van wisten. Er werd gevloekt en gedreigd, maar de Duitsers kwamen niets aan de weet en
vertrokken tenslotte onverrichter zake. Enkele politiemensen hebben een mogelijk tweede
bezoek niet afgewacht en zijn alsnog ondergedoken. Van den Broek werd vervolgens
overgebracht naar het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen.55

Het weghalen van de wapens uit de bureaus kostte agent G. Boes het leven. Hij was in de
nacht van 20 op 21 februari 1944 belast met de zogenaamde ‘post geweer’ bij de ingang van

25 november 1943. Ondanks de bezetting
werden de jubilarissen (25 dienstjaren) J. de
Munnik en P. Noordijk door personeel van het
bureau Boezemsingel gehuldigd.
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het bureau Boezemsingel. Op een gegeven
ogenblik werd er gebeld, waarop Boes de
deur gedeeltelijk opende. Een onbekend
gebleven persoon loste toen een schot,
waardoor Boes dodelijk getroffen werd. 
Na de bevrijding werd gespeculeerd over de
toedracht. Een represaillemaatregel van de
nsb zou mogelijk een motief kunnen zijn.56

In de kranten verscheen een bekendmaking
waarin de bevolking werd aangespoord mee
te helpen bij het opsporen van de dader.
Voor ter zake dienende aanwijzingen, die tot
arrestatie van de dader zouden leiden, werd
een beloning van tienduizend gulden uit-
geloofd. Er werd op gewezen dat personen,
die op de hoogte waren van deze strafbare
daad en daarvan niet onmiddellijk kennis
gaven, evenals personen, die de dader onder-
dak verleenden of hem op andere wijze
hielpen, volgens de bepalingen van de
Ordnungsschutzverordnung op dezelfde wijze
gestraft konden worden als de dader.
Aanwijzingen werden door iedere Duitse en
Nederlandse politie-instantie in ontvangst
genomen. Ondanks de hoge beloning werd
de dader niet gevonden.57 Ruim 57 jaar na de
aanslag vertelde inspecteur Verveld wat er werkelijk gebeurd was. Het verzet zou die dag het
bureau Boezemsingel overvallen, om de wapens uit het bureau te halen, die anders de
volgende dag door de bezetter weggehaald zouden worden. Boes was echter vooraf niet
gewaarschuwd. Hij had geprobeerd de overval te voorkomen en had volgens de voorschriften
zijn plicht gedaan.58

Buurtagent P. Werkman59 was eveneens betrokken bij de kp. Hij wist zich te herinneren
dat er meerdere buurtagenten in het verzet zaten. Werkman was werkzaam aan het bureau
Oostervantstraat, waar ook inspecteur Van der Wilt werkzaam was. Op een gegeven moment
vroeg Van der Wilt aan Werkman of hij ergens een koffertje wilde halen om dat vervolgens
naar het hoofdbureau te brengen. Werkman voldeed aan het verzoek en achteraf bleek dat er
pistolen in zaten. Vanaf dat moment zat hij in de illegaliteit en kwam in een groep van de kp

terecht. Hij werd ‘de baby’ genoemd, omdat hij altijd erg voorzichtig was. Zijn verzetswerk
speelde zich af in de omgeving van de Coolsingel. De andere wijken waren bij andere bureaus
ingedeeld. Volgens Werkman zaten bij de politie heel weinig mensen in het verzet. Iemand
die nog maar kort bij de politie zat, werd normaal gesproken niet als buurtagent aangesteld,

Het levenloos lichaam van de neergeschoten G.
Boes ligt achter de toegangsdeur van het politie-
bureau Boezemsingel.
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maar voor Werkman werd een uitzondering gemaakt, zodat hij geen nachtdienst meer
hoefde te doen. Dit was geregeld door inspecteur E.A. van den Broek,60 die ook in de
illegaliteit zat. Werkman gaf aan het verzet door wat er in de omgeving van de Oostervant-
straat gebeurde. Aan de Oostervantstraat werkte een bode, die deed voorkomen dat hij ook
in de illegaliteit zat. Op een keer zag Werkman dat deze bode de la van de inspecteur
openmaakte en er illegale kranten uit haalde, die hij vervolgens in zijn tas stopte. Tijdens een
dienst zag Werkman dat de bode samen met een Duitser een pand binnen ging. Werkman
waarschuwde direct inspecteur Van den Broek, die hem opdracht gaf te gaan kijken wat er
gebeurde. Werkman zag dat beiden een zak met kolen op de fiets hadden. Nadat hij dit bij
Van den Broek gerapporteerd had, kreeg hij opdracht om de bode en de Duitser aan te
houden. Werkman vond dit te gevaarlijk, omdat de bode dan mogelijk wraak zou kunnen
nemen. Daarom werd de zaak aan de illegaliteit werd doorgegeven. Het gevolg was dat de
bode op 22 maart 1945 op straat werd doodgeschoten.61

Later werd naar aanleiding van een onderzoek door Werkman nog een politieman door
het verzet geliquideerd. Deze politieman spoorde mannen op die uit Duitsland gevlucht
waren en liet ze daarna door de Duitsers arresteren. Werkman werd regelmatig ingeschakeld
bij acties van de kp. Hij moest dan in uniform kp’ers begeleiden, zodat ze tijdens de spertijd
over straat konden. Enkele dagen voor de bevrijding werd aan Werkman gevraagd om de in
de Gravestraat ondergedoken toekomstige hoofdcommissaris Staal te bewaken. Werkman
was in het bezit van een Stengun en handgranaten.62

Tas (lo), Van Heijningen, Lam en C.van den Broek (kp) waren vier van de 123 Neder-
landse politiemensen die ten gevolge van hun werkzaamheden voor de lo/kp tijdens de
bezetting om het leven kwamen. Het totaal aantal overleden lo/kp-leden bedroeg 1671.63

Politiestoottroep

Werkman maakte deel uit van een groep die in 1944 door inspecteur E.A. van den Broek
gevormd was. Deze eenheid (stoottroep) maakte deel uit van het strijdend gedeelte van de bs

en zou ten tijde van de bevrijding daadwerkelijk aan de gevechten tegen de Duitsers deel-
nemen. De groep kreeg in het politiebureau Hoflaan en op particuliere adressen regelmatig
onderricht in het gebruik van de Stengun en handgranaten. In dit hoofdstuk werd reeds
vermeld dat na de arrestatie van politieman C. van den Broek de wapens in allerijl vanuit het
bureau Hoflaan naar elders moesten worden overgebracht. Later bleek dat ze in een graf-
kelder op de begraafplaats Crooswijk waren verstopt.64 Wachtmeester J.A. van de Kamp65

maakte deel uit van de stoottroep. Hij kwam op 19 augustus 1940 met een grote groep
gedemobiliseerde militairen bij de politie. Na de opleiding werd hij met velen van hen
geplaatst bij de Mobiele Brigade. Half februari 1944 werd deze brigade opgeheven, waarna
Van de Kamp aan het bureau Boezemsingel geplaatst werd. Toen hij daar enige tijd dienst
deed, nam een jongeman van de lo contact met hem op. Samen met enkele collega’s werd
Van de Kamp door deze man ingewijd in de geheimen van de ondergrondse. Na verloop van
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tijd kwamen ze in de verzetsgroep
van politieman H. Oldenampsen66

terecht. Deze groep bestond geheel
uit politiemensen. Zij werden klaar
gemaakt om na de bevrijding het
korps mee te helpen zuiveren. Maar
toen de bevrijding daar was, werden
ze alleen ingeschakeld voor het
ophalen van een aantal foute politie-
mensen.67

Uit een door Oldenampsen op 6
juni 1946 opgemaakte lijst blijkt dat
de Politiestoottroep uit vijftig leden
bestond. Hiervan deden er 26 dienst
aan een bureau in de derde afdeling,
waaronder de bureaus Boezemsingel,
Bergsingel, Hoflaan en Straatweg,
terwijl 24 leden van de stoottroep bij
de Motorbrigade dienden.68 Van het
totale aantal waren elf leden, waar-
onder Van de Kamp, in mei 1940 als
gedemobiliseerd militair bij de
politie aangesteld. Oldenampsen was
zelf op 30 mei 1939 bij de politie
gekomen en vanaf 15 mei 1940 werk-
zaam aan het bureau Boezem-
singel.69 Het merendeel van de
Politiestoottroep had werkzaam-
heden verricht voor diverse illegale
organisaties. Uit enkele, door
Oldenampsen na de bezetting
opgemaakte rapportjes, is op te
maken waaruit deze werkzaamheden
bestonden. Dit is waarschijnlijk het
enige materiaal dat bewaard is
gebleven. Het eerste rapportje
dateert van 30 januari 1946. Hoewel
het is opgemaakt ten gunste van een

Oldenampsen maakte gebruik van
verschillende (vervalste) persoonsbewijzen.
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vrouw, die niet bij de politie werkzaam
was, valt eruit op te maken waarmee
Oldenampsen zich tijdens de bezetting
onder andere heeft beziggehouden.
Onder de naam ‘simon’ was Olden-
ampsen werkzaam voor het blad Trouw,
de kp en de lo. Zijn verzetsactiviteiten
bestonden uit hulp bieden aan onder-
duikers, het vervaardigden van falsifi-
caties, zoals Ausweise en persoons-
bewijzen,70 het begeleiden van wapen-
transporten vanaf droppingsterreinen,
medewerking aan de overval op de
Aussenstelle op 22 december 1944 en het
verspreiden van illegale lectuur.
Waarschijnlijk had hij ook iets te
maken met een zogenaamde ‘piloten-
lijn’. Hij had in ieder geval contact met
de Belgische verzetsbeweging ‘Witte
Brigade’, want na de bevrijding werd
hij benoemd tot erelid van de Witte
Brigade Fidelio en kreeg daarnaast het
Belgische oorlogskruis. De vrouw voor
wie Oldenampsen het rapportje had
opgemaakt kende hij sinds augustus
1941. Hij had haar leren kennen als
uiterst betrouwbaar en voor het illegaal
werk was het een zeer geschikt
persoon. Oldenampsen had zeer veel
aan haar te danken. Bij elk dreigend
gevaar voor huiszoeking verhuisde al

het bezwarend materiaal  variërend van pistolen, munitie, handgranaten, valse Ausweise tot
complete series Duitse dienststempels en de hele administratie naar het adres van de vrouw
in de Klein Coolstraat. Tevens verspreidde zij een aantal exemplaren van De Vrije Pers en
Trouw voor Oldenampsen. Bij de laatste arrestatiepoging van de sd op 1 maart 1945, had de
vrouw kans gezien om, ondanks het feit dat het pand Harddraverstraat 9b door de Orpo was
afgezet, diverse waardevolle voorwerpen voor Oldenampsen te redden. Nadien had het pand
enkele weken als correspondentieadres gediend.71

De bezetter zat Oldenampsen dus op de hielen, waardoor hij moest onderduiken. Hij
werd één dag na de inval, samen met de eveneens bij de Politiestoottroep aangesloten en
ondergedoken, L. Bataille,72 ontslagen. Volgens Oldenampsen had Bataille gedurende de

Naast persoonsbewijzen werden ook belangrijke 
(transport) documenten vervalst.
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bezetting actief deelgenomen aan de verspreiding van de illegale bladen Trouw, Het Parool en
De Vrije Pers. Hij was medewerker van de lo en verzorgde en transporteerde een groot aantal
onderduikers. Oorspronkelijk werkte hij individueel, maar omstreeks eind 1943 ging hij in
groepsverband werken. Bataille was tevens lid van de verzetsgroep ‘André’ en van de politie-
kp. Zijn woning aan de Harddraverstraat 9b was één van de vaste postadressen van Trouw en
gedurende 1944 werd hierin onderdak verleend aan de verzetsman B.D. van Duin, alias
‘Dries’, destijds provinciaal leider van Trouw Zuid-Holland. Door de arrestatie van politie-
man C. van den Broek werden zijn illegale werkzaamheden eind februari 1945 bekend en
moest hij op last van de BdO gearresteerd worden. In zijn verklaring komt wederom de naam
van Van den Broek voor. De mogelijkheid bestaat dat hij onder zware druk inlichtingen aan
de bezetter verschaft, waarna zowel Bataille als Oldenampsen moesten onderduiken.73

Sommige politiemensen werden voor een ogenschijnlijk kleine verzetsdaad
ontslagen. Dit overkwam Staal. Hij werd op 1 december 1941 ontslagen. De dochter van Staal,
mevrouw Kalma-Staal, wist zich nog te herinneren wat er tijdens de bezetting gebeurd was.
Haar vader was reserve-kapitein en had in de oorlogsdagen vermoedelijk in het Gooi bij het
pantserafweergeschut dienst gedaan. Ze wist nog dat hij razend was over de middelen
waarmee ze moesten schieten, want waarschijnlijk waren de afsluitstukken van de kanonnen
niet aanwezig. Staal was omstreeks 1917 als adjunct-inspecteur bij de Rotterdamse politie
aangesteld. In 1941 werd hij ontslagen, omdat hij geweigerd had om naar de receptie van de
nieuwe nsb-burgemeester Müller te gaan. Dit was de druppel, want hij had al een rel gehad
in Odeon met Feldmeijer, die daar had gezegd dat alle reserve-officieren in de oorlog lafaards
waren geweest, waarna Staal opstond en riep: ‘dat zal je terugnemen.’ In 1942 moest Staal op
last van de bezetter worden opgehaald. ’s Morgens om 06.00 uur werd er gebeld en toen hij
opendeed zag hij een paar rechercheurs van Groep 10 staan, die zeiden dat ze hem kwamen
halen als gijzelaar. Staal zei dat ze dan maar binnen moesten komen en dat ze maar even in
de hal moesten wachten, omdat hij zich nog moest aankleden. Staal trok boven snel wat aan,
waarna hij aan de achterkant uit het raam sprong en via de tuin vluchtte. Twee uur later
zeiden de rechercheurs tegen de vrouw van Staal dat het wel erg lang duurde. Zij zei dat ze
het raar vond, want ze kon haar man nergens meer vinden. Nadat de rechercheurs
geconstateerd hadden dat Staal gevlucht was, namen ze uit wraak zijn vrouw mee, die
ongeveer zes weken in het Haagseveer vast heeft gezeten. Staal was naar de praktijk van
dokter Drost aan de Westersingel gevlucht en hoorde daar dat ze zijn vrouw hadden
opgepakt. Hij wilde dat niet en kwam ‘s middags naar huis met de bedoeling zich aan te
geven. Zijn gezinsleden zeiden dat hij het niet moest doen, omdat niet duidelijk was wat ze
met hem zouden gaan doen. Terwijl ze stonden te praten, werd er gebeld en bleek dat de
Duitsers op de stoep stonden. Die kwamen nog maar eens kijken, want ze hadden het
vermoeden dat Staal terug zou komen, om zich aan te geven. Staal vluchtte de kelder in en
verstopte zich in een aardappelkist. De Duitsers doorzochten het hele huis, maar konden
hem niet vinden. Staal dook vervolgens onder in het woonhuis van dokter Drost aan de
Kralingse Plaslaan. Daar werd hij op een gegeven moment gepakt door rechercheurs van
Groep 10, ondanks dat hij zich vermomd had. Hij had een kaal hoofd, een snor en een bril
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op. De rechercheurs hadden eerst niets in de gaten, maar toen ze hem goed bekeken zagen ze
dat hij het was. Via Scheveningen en St. Michielsgestel kwam Staal op een gegeven moment
terecht in kamp Amersfoort en daar is hij per ongeluk vrijgelaten, waarna hij direct tot aan
de bevrijding onderdook. Toen hij ondergedoken zat kwamen er regelmatig politiemensen
op bezoek, waaronder Moerman, Tas en Van der Wind. Na de bevrijding had Staal direct de
opvatting dat iedereen die niet gedeugd had eruit moest, maar dat ging niet zo gemakkelijk,
omdat er eerst een zuivering moest plaatsvinden. Dit strookte niet met Staal zijn opvatting,
want hij kende alleen goed en fout.74

De dochter van Staal zat zelf ook in het verzet. Ze verspreidde de illegale krant ‘Vrij
Nederland’. In november 1943 hielden collega’s van haar vader wederom een huiszoeking. 
In zijn totaliteit is het huis van de familie Staal elf keer doorzocht. Bij de tiende keer trak-
teerde haar moeder op een taart. Tijdens een van die huiszoekingen vonden ze bij dochter
Staal een exemplaar van ‘Vrij Nederland’ en foto’s van de prinsesjes in Canada. Deze werden
uit vliegtuigen gegooid en daarvan had ze een album samengesteld. Rechercheurs van Groep
10 namen haar mee naar de Aussenstelle, waar ze haar in een klein donker hokje in de kelder
stopten. Omdat haar smoezen geloofd werden, viel de straf uiteindelijk mee, want na haar
verblijf in de Aussenstelle heeft ze tien dagen op het Haagseveer gezeten en is toen over-
gebracht naar kamp Vught, waar ze drie maanden gezeten heeft. In verband met het feit dat
ze voor het Landesgericht moest verschijnen, werd ze overgebracht naar de gevangenis aan het
Wolvenplein in Utrecht. Hoewel haar advocaat heel goed aangeschreven stond bij de
bezetter, omdat hij zo goed Duits sprak, was hij niet fout. Hij wist veel mensen vrij te
krijgen.75

Op 25 september 1944 maakte Prins Bernhard via Radio Oranje bekend dat alle gewapende
plaatselijke verzetsorganisaties onder eenhoofdige leiding geplaatst moesten worden. Om
problemen te voorkomen werd in Rotterdam door de drie organisaties, kp, RvV en od

besloten een onafhankelijk persoon aan te wijzen. De provinciaal kp-commandant voor
Zuid-Holland, Esmeijer, zag in Staal een geschikte kandidaat. Staal had Esmeijer op 5 sep-
tember 1944 (Dolle Dinsdag) ontmoet tijdens een spoedvergadering met de gezamenlijke
verzetsorganisaties, waar hij samen met Moerman als vertegenwoordiger van de politie
optrad. Op 6 oktober 1944 werd Staal officieel aangesteld als ‘Eenhoofdig Bevelvoerder
Rotterdam’,76 maar legde in november 1944 zijn functie al weer neer. Eén van de redenen zou
zijn dat hij te weinig medewerking kreeg om zijn functie naar behoren te kunnen uit-
oefenen. Het niet goed samenwerken tussen de verschillende verzetsgroepen zou een andere
overweging geweest zijn. Een derde reden wordt ondersteund door een geheim rapport van
de gdn van 3 november 1944. Volgens dit rapport zou de politie in Rotterdam na het ‘uur u’
onder leiding komen te staan van Staal. Dit zou de reden kunnen zijn dat Staal zijn leidende
functie in de illegaliteit had neergelegd, om zich vervolgens geheel bezig te gaan houden met
zijn toekomstige taak als hoofdcommissaris van het Rotterdamse politiekorps.77

Politiemensen die evenals Staal de aan hen opgegeven opdrachten niet meer wensten uit
te voeren of zodanig bij het verzet betrokken waren, dat in dienst blijven te gevaarlijk
geworden was, moesten op zoek naar een veilige plek.
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12.3 ondergedoken politieambtenaren

Na de bevrijding werd alsmaar geroepen dat de politie de opdrachten van de bezetter had
moeten weigeren en massaal had moeten onderduiken. Als verweer werd teruggeroepen dat
dan in hun plaats nsb’ers zouden worden aangesteld en het hierdoor nog slechter geweest zou
zijn. Hierin zat een kern van waarheid, want kopstukken van de nsb stonden te trappelen om
het politietoezicht door hun manschappen te laten verrichten, waardoor ze de macht op straat
konden overnemen. Vooral in het begin van de bezetting was onderduiken nauwelijks
mogelijk, omdat er geen gelegenheden waren en financiële ondersteuning ontbrak. Daarnaast
had de Nederlandse regering in Londen meermaals verkondigd dat de politie op haar post
moest blijven en deze pas mocht verlaten wanneer het niet meer verantwoord was. Toen het
onderduiken beter georganiseerd werd, was het voor veel politieambtenaren al te laat.
Onderduiken werd gezien als een vorm van verzet, waardoor het beoogde doel van de bezetter
om de bestaande politieorganisatie naar hun hand te zetten, dreigde te mislukken.78

Medio 1943 nam het onderduiken van politieagenten gestaag toe. Rauter was dit ook
opgevallen en vond dat hij hiertegen moest optreden. Half juli 1943 schreef hij aan Himmler
dat velen die gezocht werden, waaronder ondergedoken politiemensen, naar het noorden
van het land gevlucht waren. Eén maand later berichtte hij zijn chef dat ondergedoken
politiemensen deelnamen aan overvallen en sabotageacties. Het zwaartepunt lag in
Groningen en Leeuwarden, waar ze probeerden een illegale politieorganisatie op te zetten.79

Familieleden worden opgepakt

Boelstra ontving via de verbindingsofficier van de BdO het verzoek hem voor 25 augustus
1943 een volledige opgave te verstrekken van alle voortvluchtige politiemensen in het gewest
Rotterdam. Op de lijst kwamen de namen voor van zes politiemannen. Juch en D.J. de Jong
hadden bij de eerste ophaalactie van joden begin oktober 1942, geweigerd mee te werken en
de dienst verlaten. Om dezelfde reden waren N. van Velzen en G. Greijdanus omstreeks 10

april 1943 ondergedoken. De laatste twee die op de lijst voorkwamen waren Beens en Mik.80

Spoedig werd duidelijk waarom Boelstra de lijst had moeten opmaken. Om het onderduiken
van politiemensen af te remmen had Rauter namelijk besloten om van degenen, die met
medeneming van hun pistool en munitie onderdoken, familieleden te arresteren en in een
kamp op te sluiten. Meldde de betrokken politieambtenaar zich dan binnen vier weken
vrijwillig, dan werden de geïnterneerde verwanten vrijgelaten, terwijl de betrokken politie-
ambtenaar in een concentratiekamp te werk gesteld zou worden. Arresteerde de Orpo de
betrokken politieambtenaar dan werd hij op grond van onrechtmatig bezit van een vuur-
wapen strafrechtelijk vervolgd en voor het Duitse militair gerecht gedaagd.81

Dat het geen loze dreigementen waren ondervond de Rotterdamse familie Alderliesten.
T. Alderliesten was werkzaam bij de Marechaussee in het Gewest Groningen en dook begin
mei 1943 onder. Zijn familie woonde aan de Koninginneweg 23 in Rotterdam-IJsselmonde.
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In de vroege ochtend van 16 augustus werd het hele gezin, inclusief vader en moeder door de
Duitsers gearresteerd. Via de Aussenstelle en het hoofdbureau kwamen ze in het kamp Vught
terecht. In het kamp werden de mannen en vrouwen gescheiden gehuisvest. Voor hen begon
een onzekere tijd. 82

E.M. Jonkergouw, de echtgenote van de ondergedoken rechercheur Van Velzen, werd op
of omstreeks 2 december 1943 samen met haar drie kinderen van acht, vijf en vier jaar oud in
haar woning aangehouden en overgebracht naar het hoofdbureau. Deze aanhouding
geschiedde door rechercheur Belder van Groep 10 en één van zijn collega’s. Pas veel later
vernam ze, dat deze aanhouding gebaseerd zou zijn geweest op een voorschrift van Rauter,
waarin hij bepaald had dat de naaste familieleden van ondergedoken politiemensen moesten
worden aangehouden en opgesloten in een concentratiekamp. Mevrouw Van Velzen werd in
de Aussenstelle door de sd-er Richter verhoord over de verblijfplaats van haar man en de reden
van zijn onderduiken. Ze vertelde Richter dat ze de verblijfplaats van haar man niet kende,
hoewel dat in werkelijkheid wel het geval was. De dag na haar aanhouding werd ze met haar
beide oudste kinderen overgebracht naar kamp Vught en daar opgesloten. De jongste werd,
aangezien zij ziek was, bij oma ondergebracht. In het concentratiekamp werd de jongste van
de beide kinderen in een kindertehuis geplaatst, terwijl de oudste bij zijn moeder mocht
blijven. De jongen liep echter overdag alleen in het kamp rond, omdat zijn moeder
gedurende de daguren werkzaamheden moest verrichten. Dit werk bestond uit het schoon-
houden van de kazernes van de ss en de gevangenis. De gezinsleden verbleven ‘maar’ drie
weken in dit kamp, omdat Rauter na een bezoek aan het kamp aan alle gezinsleden van
ondergedoken politiemensen gratie verleende. Nadelige gevolgen hadden zij van het verblijf
in het kamp niet ondervonden.83

De directeur-generaal van Politie ontving van Rauter een schrijven, waarvan hij een
vertaling doorzond aan de gewestelijke politiepresidenten. Boelstra zond deze brief op 27

december 1943 door naar alle belanghebbenden in het gewest Rotterdam. Volgens deze brief
had Rauter indertijd bepaald dat in de gevallen, waarin Nederlandse ambtenaren van politie
in uniform en met pistool de politiedienst verlieten, arrestatie van de gezinsleden moest
plaatsvinden, aangezien hij een zodanig verlaten van de dienst in geen geval kon aanvaarden.
In die tussentijd waren circa honderdvijftig gezinsleden van ondergedoken politieambtenaren
als gijzelaars naar kamp Vught overgebracht. Rauter had dit kamp half december 1943

bezocht en de gezinsleden met het oog op de aanstaande kerstdagen in vrijheid gesteld. 
Hij had dit gedaan omdat het weglopen van enkele Nederlandse politieambtenaren geheel
opgehouden was en hij bovendien deze onschuldige familieleden van de misleide en
opgehitste politieambtenaren niet langer meer wilde laten boeten. Rauter had aan deze
familieleden medegedeeld dat hij bovendien bereid was om de weggelopen politieambtenaren
weer in de dienst van de Nederlandse politie te nemen, onder voorwaarde, dat deze zich
binnen de eerstvolgende veertien dagen bij hun bevoegde politie-instanties zouden melden
en zich voortaan loyaal zouden gedragen. Mochten zij gedurende de tijd van hun onder-
duiken geen bijzondere strafbare feiten gepleegd hebben, dan wilde hij die voorvallen door
de vingers zien in het vertrouwen, dat de slachtoffers van de ophitsing hadden ingezien, dat
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ze ten onrechte gehandeld hadden. Voortaan zou hij tegen alle gevallen van desertie in de
Nederlandse politie in het belang van de handhaving van de rust en orde in het bezette
Nederlandse gebied streng optreden. Het was volgens Rauter niet in de laatste plaats in het
belang van het Nederlandse volk zelf, indien hij zulke opgehitste politieambtenaren tot de
orde riep en hen aanmaande, om hun plicht te vervullen.84

De bezetter had nog een andere straf voor ondergedoken politieambtenaren bedacht.
Rauter verklaarde dat toen H. Göring vernomen had dat het Hollandse volk behagen schiep
in de geallieerde luchtaanvallen op het Duitse Rijk, hij het bevel uitvaardigde, dat ter schade-
loosstelling van het getroffen Duitse volk, huisraad uit Holland op niets en niemand ont-
ziende wijze moest worden weggehaald. Omdat Rauter het hier niet mee eens was, trachtte
hij dit af te wenden door aan Christiansen te verzoeken er voor te zorgen dat zijn militaire
patrouilles bij transporten van gearresteerde geallieerde vliegers scherp zouden optreden
tegen demonstrerende burgers, omdat naar zijn mening dit optreden voldoende zou zijn om
herhaling van dergelijke demonstraties te voorkomen. Seyss-Inquart, Christiansen, W.F.A.
Ritterbusch en Rauter waren het er over eens dat zij het bevel van Göring onmogelijk
konden uitvoeren. Zij bespraken dit ook met de vertegenwoordigers van het militaire
bestuur in Frankrijk en België, die voor een bespreking van deze materie naar Den Haag
waren ontboden. Omdat Seyss-Inquart uiteraard het door Göring gegeven bevel niet geheel
kon negeren, had hij aan Göring tegenvoorstellen gedaan, om het huisraad in beslag te
nemen van alle personen, die op de een of andere wijze verzet hadden gepleegd tegen de
Duitse bezettingsmacht. Op grond van deze door Seyss-Inquart gegeven opdracht en ook
omdat Rauter de moeilijke situatie van Seyss-Inquart begreep en bang was, dat Göring op
zijn oorspronkelijke bevel van 14 augustus 1943 zou terugkomen, had hij alles gedaan om de
Sipo het door Seyss-Inquart aan Göring beloofde minimum te volbrengen. Tengevolge
hiervan waren dan ook in de loop van de volgende maanden voortdurend door de Sipo
meubelen en ander huisraad inbeslaggenomen, in gevallen van niet ingeleverde radio-
toestellen, onderduiken van politiemannen, burgemeesters en andere functionarissen.85

Of het onderduiken van Nederlandse politieambtenaren door alle maatregelen ook
daadwerkelijk was opgehouden valt te betwijfelen. In ieder geval nam het aantal onder-
gedoken politiemensen in Rotterdam eind juni 1944 explosief toe.86 Tot half april 1945 doken
meer dan zeventig Rotterdamse politiemensen onder. In het begin namen ze vaak hun
uniform en vuur-wapen mee. Voor de bezetter was dit een verzwarende omstandigheid,
omdat de wapens door het verzet gebruikt werden. Wanneer ondergedoken politiemensen
gepakt werden en hun vuurwapens nog bij zich hadden, dreigde de bezetter met zeer zware
straffen. Deze dreigementen hadden enigszins succes, want een aantal verdwenen
politiemensen stuurde hun vuurwapen met munitie terug. Vanaf september 1944 moesten
alle vuurwapens van ondergedoken politieambtenaren onmiddellijk ingeleverd worden bij
de verbindingsofficier van de BdO aan de Eendrachtsweg 59.87

Typiste N.J. Quartel dook op 16 december 1944 onder. Zij nam geen wapens mee, maar
wel andere voor het verzet waardevolle voorwerpen. De buit bedroeg één schrijfmachine,
één droogstempel van de directeur-generaal van Politie met granaatappel, één hand-
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tekeningstempel van Boelstra, tien blanco politielegitimatiebewijzen, tien blanco brandweer-
politielegitimatiebewijzen en 58 zegels van het derde kwartaal.88 Half januari 1945 maakte
Boelstra bekend dat diverse dienststempels van de Staatspolitie Rotterdam ontvreemd waren.
De met handtekeningstempel ‘J.J. Boelstra’ getekende legitimatiebewijzen moesten voortaan
getekend worden door Boelstra zelf of door Amiabel. Een voorbeeld van beide hand-
tekeningen werd bij de bekendmaking gevoegd.89 De bezetter stelde alles in het werk om
Quartel in handen te krijgen, daarom werd begin februari 1945 in opdracht van Scholz
opperluitenant W.L.P. Noordeman gearresteerd. Hij was werkzaam bij de Bestuursdienst van
de Staatspolitie Rotterdam. Of Noordeman iets heeft kunnen vertellen over de verblijfplaats
van Quartel is niet bekend, hij werd in ieder geval op de dag van zijn arrestatie naar Duits-
land gestuurd om daar ingelijfd te worden bij de Luchtbeschermingspolitie. Eind april 1945

was hij weer in Rotterdam terug, waarna hij bij het bureau van de gewestelijke politie-
president geplaatst werd.90

Op 21 februari 1945 kondigde Boelstra strenge controles aan bij ziekmeldingen. Politie-
mensen, die voornemens waren om onder te duiken, meldden zich dikwijls eerst ziek en
bouwden daardoor een veilige voorsprong op. De aangekondigde controles vonden daad-
werkelijk plaats.91

Op een ochtend in maart 1945 werd in het
hoofdbureau het gerucht verspreid dat de
Duitse politie voornemens was om een groot
aantal onbetrouwbare politieambtenaren op te
pakken. Er werd zelfs beweerd dat de omgeving
van het hoofdbureau reeds door de Duitse
politie hermetisch zou zijn afgesloten. Meer dan
honderd politiemannen van verschillende
afdelingen verlieten het gebouw zonder zich bij

Politielegitimatiebewijzen werden voorzien
van kwartaalzegels, waarmee het gebruik
van vervalste legitimatiebewijzen door het
verzet voorkomen moest worden. Deze opzet
mislukte, omdat er met gestolen c.q. vervalste
zegels gewerkt werd.
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hun meerdere af te melden. Nadat een paar uur later werd vastgesteld dat van een grote actie
geen sprake was, keerden de meesten weer naar hun werkplek terug. Wölk bracht de BdS in
Zwolle hiervan op de hoogte. Volgens het bericht waren alle namen van desbetreffende
politiemannen bekend en was de politiepresident aangewezen voor het opleggen van
disciplinaire straffen. Wölk vond verdere maatregelen, zoals arrestatie, niet gewenst, omdat
dit onrust teweeg zou brengen en het zelfs tot een staking kon leiden.92

Dat de geruchten serieus genomen werden, had waarschijnlijk te maken met enkele
mededelingen in de illegale pers over de arrestatie van een groot aantal Amsterdamse
politiemannen in de tweede helft van januari 1945. Deze berichten waren juist, want op een
nacht waren door de Orpo honderddertig politiemannen opgepakt. De dag daarop werden zij
per trein overgebracht naar Schalkhaar.93 ‘De vrije Pers’ berichtte dat ze daar slecht behandeld
werden en allerlei schoonmaakwerk moesten verrichten. Het was de bedoeling dat de
mannen ‘vrijwillig’ dienst zouden nemen bij de Luftschutzpolizei.94 Dit laatste was eveneens
waar. De mannen werden vanuit Schalkhaar naar Duitsland overgebracht en moesten daar
branden blussen en puin ruimen. Naast het Amsterdamse korps zouden ook andere grote
korpsen bij de arrestaties betrokken zijn geweest, waardoor de groep die naar Duitsland was
afgevoerd uit enkele honderden politiemannen bestond. Deze ‘gevaarlijke elementen’
zouden in september 1944 in opdracht van de gewestelijke politiepresidenten geselecteerd
zijn.95

In Rotterdam was het gerucht over een mogelijke arrestatiegolf overigens niet uit de
lucht komen vallen. Op vrijdag 16 maart 1945 waarschuwde de secretaresse van Boelstra,
Jongerie, dat er een brief van Scholz gebracht was, welke door de bode persoonlijk aan
Boelstra afgegeven moest worden. Dit was ongewoon, omdat over het algemeen de
secretaresse of officier van dienst dergelijke brieven in ontvangst nam. De inhoud van de
brief moest daarom bijzonder zijn en na opening bleek dat ook zo te zijn. De brief bevatte de
namen van ongeveer honderdveertig leden van het hogere en lagere politiepersoneel die als
onbetrouwbaar werden beschouwd. Zij moesten worden afgevoerd naar Duitsland om
ingedeeld te worden bij het Deutsches Luftschutzkommando. Boelstra kende de nieuws-
gierigheid van zijn secretaresse, legde de brief daarom op zijn bureau en verliet de kamer.
Zijn vermoeden dat juffrouw Jongerie de brief gelezen had en de inhoud daarvan had
verspreid, werd nog diezelfde dag bevestigd. ’s Middags deelde de commandeur van de
Ordepolitie, Tetenburg, Boelstra mee, dat hem gevraagd was of het waar was dat een gedeelte
van het politiepersoneel afgevoerd zou worden naar Duitsland. Daarna werd Boelstra door
een aantal inspecteurs benaderd met dezelfde vraag. Hij ontkende een lijst ontvangen te
hebben, maar enkele dagen later ging hij met Tetenburg naar Scholz en deelde hem mee, dat
zijn plan voorlopig niet door kon gaan, omdat het bekend was geworden en het merendeel
van de inspecteurs ’s nachts buitenshuis vertoefden. Boelstra verklaarde dat hij de brief steeds
bij zich had gedragen, zodat onbevoegden er geen kennis van hadden kunnen nemen.
Volgens hem moest het ‘lek’ bij het bureau van Scholz of de sd liggen. Scholz geloofde het.
Jongerie bevestigde later dat zij de brief inderdaad had ingezien. Boelstra ver-klaarde na de
bevrijding dat hij door deze list honderdveertig politiemensen met gezinnen voor de
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deportatie-ellende had gespaard. Enkele weken later haalde de bezetter het plan nogmaals uit
de kast, ook toen kon Boelstra voorkomen dat een groot aantal politiemannen naar
Duitsland gestuurd werd.96

12.4 in dienst van de bezetter

De Nederlandse politie voldeed dus op den duur niet meer aan de wensen van de bezettings-
autoriteiten. Het aantal agenten dat mee wilde werken aan het onderdrukken van de
Nederlandse bevolking, zoals de leden van Groep 10, bleef gering, terwijl steeds meer
agenten deelnamen aan verzetsactiviteiten of onderdoken. Omdat de uit nationaalsocialisten
bestaande vhp geen succes geworden was, ging men door met het zoeken naar alternatieven.
Daarnaast kon de bezetter betrouwbare burgers en politieagenten altijd gebruiken voor de
handhaving van de orde of aan het front.

Landwacht Nederland

Het eerste instituut dat de naam Landwacht droeg werd tijdens de bezetting omgedoopt in
‘Landstorm Nederland’. De vraag of de organisatie die hierna de naam ‘Landwacht Neder-
land’ kreeg, thuishoort in de geschiedschrijving van de politie, kan mijns inziens positief
beantwoord worden, omdat de Landwacht steeds meer politietaken kreeg. Mussert wilde de
Landwacht gebruiken als zelfbeschermingskorps van de nsb. Voornamelijk gewapend met
inbeslaggenomen hagelgeweren, moesten zij nsb-partijgenoten beschermen tegen overvallen
en aanslagen. Door deze bewapening werden de landwachters in de volksmond ook wel 
‘Jan Hagel’ genoemd. Rauter had andere ideeën. Hij wilde de Landwacht politietaken laten
overnemen, omdat de Nederlandse politie niet voldoende meewerkte en onbetrouwbaar was.
Als compromis kreeg de Landwacht zowel bewakings- als politiediensten in haar taken-
pakket.97

In de dagbladen werd de landwachter aangeduid als de nieuwe politiesoldaat, die dag en
nacht paraat stond voor de veiligheid van het volk. Al snel leidde het optreden van de Land-
wacht tot conflicten en aanvaringen met burgers en politie. Volgens een krantenartikel van
begin december 1943 was de onvermijdelijke oprichting van de Nederlandse Landwacht een
feit. De landwachters zouden vooral opdracht krijgen de identiteit van personen te con-
troleren. In geval van ernstige verdenking konden zij tot arrestatie overgaan en het bewijs-
materiaal inbeslagnemen. Huiszoeking was alleen toegestaan als uitvloeisel van een
arrestatie, waarbij de verdachte een woning was binnengevlucht. In alle andere gevallen
bleef huiszoeking een taak van de politie. Het artikel was gebaseerd op een verordening
waarin de oprichting van de Landwacht werd geregeld.98

Volgens een ander artikel in het Rotterdams Nieuwsblad van 25 januari 1944 was de Land-
wacht niet opgericht omdat de Nederlandse politie in haar taak tekort zou zijn geschoten.
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Integendeel, beweerde men in het artikel. 
De politie had zich trouw en vol plichts-
betrachting ten overstaan van land en volk van
haar taak gekweten. De bewogen tijdsomstandig-

heden met haar buitengewoon karakter van eisen en plichten voor enkeling en gemeenschap
maakten zulke bijzondere maatregelen noodzakelijk. Volgens het artikel was het bestaande
politieapparaat, ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit, niet machtig
genoeg om afdoende op te treden tegen de voor Nederlandse begrippen ongekende duistere
praktijken van saboteurs en moordenaars.99

In het orgaan van de kameraadschapsbond, ‘De Nederlandsche Politie’ werd later wel
toegegeven dat de Landwacht was opgericht vanwege het falen van de Nederlandse politie.
Volgens het artikel was de Landwacht weliswaar geen organisatie die de politie beconcurreerde,
maar een terrein bestreek, waarop de politie zich niet voldoende kon bewegen ten gevolge
van een tekort aan personeel en ook doordat een groot gedeelte van het politiepersoneel nog
niet ten volle de bedreiging van communisme en van anarchistische tendensen onder-
kende.100 Tevens werd kenbaar gemaakt hoe de rangen van de Landwacht zich verhielden
met die van de politie.101

Alle mannelijke leden van de nsb in de leeftijd van 18 tot 55 jaar kregen bericht dat zij
verplicht waren toe te treden tot de Landwacht. Uitzonderingen op deze verplichting werden
in beginsel niet gemaakt. Burgemeester Müller riep zelf alle nsb-gemeenteambtenaren op
zich aan te melden bij de Landwacht. Volgens hem was het niet nodig nogmaals te wijzen op

Gezien de rangonderscheidingstekens is dit
waarschijnlijk een foto van het stadscommando
van de Landwacht Rotterdam.
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het belang van een gewapend korps betrouwbare mannen in Rotterdam. Hoewel de
nationaalsocialisten er dus van overtuigd waren dat de oprichting van de Landwacht
gerechtvaardigd was, zou het echter nog tot maart 1944 duren voordat landwachters daad-
werkelijk overal in het openbaar gingen optreden. Organisatorisch was de Landwacht
onderverdeeld in vijf gewesten, overeenkomstig de ambtsgebieden van de gewestelijke
politiepresidenten. Van Geelkerken werd belast met de algehele leiding en als zodanig
benoemt tot inspecteur-generaal der Landwacht Nederland. Twee andere kopstukken van 
de nsb, Feldmeijer en Mr. A.J. Zondervan, stonden hem bij. Beiden werden inspecteur. 
De gewestcommandeurs hadden de leiding over de gewesten. Onder hen ressorteerden
landelijk veertien districtscommandeurs, waarvan er elf in de provincies dienst deden en drie
in de grote steden. Door deze indeling stond de Rotterdamse Landwacht onder leiding van
een stadscommandant.102

Commandant van het stadscommando Rotterdam was de uit Gorinchem afkomstige U.
Olij. In die plaats was hij sinds 1936 lid van de nsb en was daar opgeklommen tot groepsleider.
Nadat Mussert de leden had aangespoord dienst te nemen bij de Waffen-ss meldde Olij zich
aan. Eind februari 1941 vertrok hij voor een ss-opleiding naar Duitsland. In augustus 1941 was
zijn diensttijd, waarvoor hij getekend had, verstreken, maar omdat in juni de oorlog met
Rusland was uitgebroken, vond hij het niet flink om naar Nederland terug te keren. Na in
diverse functies aan het Oostfront gestreden te hebben, keerde Olij begin januari 1944 naar
Nederland terug. Hij had intussen bij de Waffen-ss een ontslagaanvraag ingediend, die
gehonoreerd werd. Hierna kreeg hij de keuze om of in Nederland bij de ss te blijven, of over
te gaan naar de Landwacht. Nadat hij van de laatste instelling het programma had
bestudeerd, koos hij hiervoor. Vanwege zijn achtergrond werd Olij begin februari 1944 door
de waarnemend gewestelijk commandant van de Landwacht voor Zuid-Holland en Zeeland
aangesteld als stedelijk commandant van Rotterdam. Na de bevrijding legde Olij een uit-
gebreide verklaring af over de organisatie van de Landwacht in Rotterdam.103 (zie bijlage 7)

Na de bevrijding werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de gedragingen van Olij
tijdens zijn functie als stedelijk commandant van de Rotterdamse Landwacht. Daarbij
werden geen getuigen gevonden die iets nadeligs over Olij konden vertellen. Zelfs bij felle
anti-nsb’ers stond hij als mens gunstig aangeschreven en had hij zich tegenover hen altijd
zeer correct gedragen. De slechte naam die de Landwacht in Rotterdam had gekregen was
niet de schuld van Olij, maar was meer te danken aan zijn ondergeschikten. Een mengelmoes
van nsb-aanhangers maakte namelijk deel uit van de Landwacht. De meeste landwachters
verrichtten hun dienst bij de hulpdienst van de Landwacht, waarvoor zij zich gemiddeld vier
tot zes uur per etmaal beschikbaar moesten houden. Daarnaast bestond de beroepsdienst.
Volgens een landelijke sterktestaat van 1 juli 1944 deden 1299 landwachters dienst bij de
beroepsdienst en 8033 bij de hulpdienst. Bij het stadscommando Rotterdam, behorende tot
het Gewest i, maakten slechts 3 man deel uit van de beroepsdienst, terwijl het aantal land-
wachters dat bij de hulpdienst geplaatst was uit maar liefst 721 man bestond. In de beide
andere steden met een eigen commando, Den Haag en Amsterdam, waren respectievelijk 6
en 91 man bij de beroepsdienst ingedeeld en 568 en 1142 manschappen bij de hulpdienst.104
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Aanvankelijk droegen de landwachters het
uniform van de nsb-organisatie waaruit zij
gerekruteerd waren. Het enige verplichte
onderscheidingsteken bestond uit een rode
armband met daarop in zwarte letters het
woord ‘Landwacht’. Spoedig werden de meeste
landwachters voorzien van het veldgrijze
uniform. Opleiding van het beroepspersoneel
vond plaats aan enkele over het land verspreide
en reeds bestaande opleidingsinstituten, waar-
onder de ss-school in Avegoor en het pob in
Schalkhaar. De hulplandwachters kregen van
plaatselijke politieambtenaren les in politie-
vakken. In het begin waren hiervoor twee
luitenants van de Rotterdamse Staatspolitie
aangewezen. Beiden waren van hetzelfde
kaliber als degenen aan wie ze les gaven.
Daarom werden ze na de bevrijding op grond
van het Zuiveringsbesluit ontslagen.105 Het
aantal instructeurs nam spoedig toe. In maart
1944 werden elf data vastgelegd voor politieel
onderricht. Olij verzocht gewestelijk politie-
commandeur Hofman acht instructeurs per
avond beschikbaar te stellen. Hiervoor werden
voornamelijk leden van Groep 10 ingezet. De
lessen vonden in verschillende gebouwen van
de nsb plaats, maar daarnaast ook in cafés.106

Uit alles bleek dat de Landwacht steeds
meer bevoegdheden naar zich toe trok en op
allerlei manieren in de politieorganisatie wilde binnendringen. Daarbij werd het optreden
op straat gewelddadiger en brutaler. De commandant van de Ordepolitie, Wonink, vond het
noodzakelijk om naast eerder verschenen nota’s zijn ondergeschikten nogmaals in te lichten
over het doel van de Landwacht. Volgens Wonink was de doelstelling van de Landwacht in
velerlei opzicht dezelfde als die van de politie. Dit leidde gemakkelijk tot rivaliteit hetgeen
niet erg was, mits het een gezonde rivaliteit bleef. De politie mocht in de Landwacht niet een
instelling zien welke in haar bevoegdheden trad met het oogmerk haar te verdringen, doch
veeleer een instituut waarvan de leden wilden trachten de politie te ondersteunen in haar
steeds omvangrijker wordende taak, vooral  voor wat betreft de bestrijding van ‘den zwarten
handel’. De Landwachters dienden de politie dan ook niet te zien als concurrenten, doch als
medewerkers. Tussen Landwacht en politie diende collegialiteit te bestaan; slechts dan was
een goede samenwerking in het algemeen belang mogelijk.107

C. Schrier, ploegcommandant van de Land-
wacht Rotterdam-Zuid.
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Ondanks pogingen om de verstandhouding tussen politie en Landwacht te optimaliseren,
stapelden de incidenten zich op. Op 21 april 1944, omstreeks 21.00 uur, hadden drie mannen
in burger, die zeiden van de Landwacht Nederland te zijn, huiszoeking verricht bij een
kamerverhuurder aan de Nieuwe Binnenweg 162 a. Omdat het zaakje niet vertrouwd werd,
zochten twee bewoners in samenwerking met een opperwachtmeester van politie de
omgeving af, waarbij niets gevonden werd. Gedrieën gingen ze naar het gebouw van de
Landwacht aan de Westersingel. Daar werd de huiszoeking bevestigd. De opperwacht-
meester, in uniform gekleed, moest hierop van de Landwachters zijn legitimatiebewijs
afgeven. Omdat hij dit weigerde, werd hij samen met de anderen in een kamer opgesloten.
De Landwacht nam telefonisch contact op met de officier van dienst aan het hoofdbureau,
waarna besloten werd dat de opperwachtmeester, nadat hij zijn wapennummer had
opgegeven, samen met de anderen mocht vertrekken.108

Twee dagen voor dit incident had een bespreking plaatsgevonden tussen het stads-
commando en de leiding van de politie. Daarin was afgesproken dat de politie geen leden
van de Landwacht mocht arresteren voor overtredingen en andere feiten. Wanneer een
landwachter een overtreding beging, moest de afdelingscommandant van de Landwacht dit
onmiddellijk melden aan de stedelijk commandant. Deze laatste functionaris zorgde zonodig
zelf voor arrestatie en kon de politie eventueel machtigen om de arrestatie te verrichten. 
De Sipo was te allen tijde bevoegd leden van de Landwacht te arresteren. Met Wonink was
afgesproken dat in geval van twijfel de politie een landwachter kon verzoeken zich te
legitimeren. Indien de landwachter verklaarde hiertoe bereid te zijn, kon hij beleefd ver-
zoeken of hij eerst de papieren van de agent mocht inzien. Pas nadat dit gebeurd was, liet de
landwachter zijn papieren zien. Dit had onder andere te maken met de veiligheid van de
betrokkenen in verband met acties van het verzet in politie- en Landwachtuniformen. In
principe was het niet noodzakelijk dat een politieambtenaar in uniform zich legitimeerde.
Van deze afspraak werd dus al direct misbruik gemaakt. Eén week later was het weer mis. 
Op zondag 30 april 1944 vond er in het Spartastadion een voetbalwedstrijd plaats, waarbij
circa achtentwintigduizend toeschouwers aanwezig waren. De politie was aanwezig om de
orde te handhaven. Tegen het einde van de wedstrijd verschenen ongeveer veertig land-
wachters. Zij sloten de grote hekken voor de ingangen af en begonnen bij de kleinere hekken
met een persoonsbewijscontrole. Aangezien juist in die periode een groot aantal mannen
voor werk in Duitsland was opgepakt, brak er paniek uit en begonnen de toeschouwers te
dringen. Om ze in bedwang te houden schoot de Landwacht, waardoor een jongen gewond
werd. Dit optreden was het gesprek van de dag en de bevolking was verbitterd. De controle
was vooraf niet aangemeld en de politie wist daarom van niets.109

Landwachters speurden verbeten naar onderduikers, verzetsmensen en alle andere
vijanden van het nationaalsocialisme. Regelmatig hadden ze succes, waarna de ‘buit’ 
meestal werd overgedragen aan het sd-Fahndungskommando. De Landwacht was voor het
Fahndungskommando een uitstekend hulpmiddel, want op de meeste collega’s bij de
Rotterdamse politie konden de leden van het Fahndungskommando niet meer rekenen. Zo
brachten bijvoorbeeld op 22 mei 1944, omstreeks 01.10 uur, de landwachters, Evert W. S. en
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Cornelis de J., van beroep respectievelijk distributie-
ambtenaar en adjunct-commies, een man naar de
post Overschie, die de Landwacht beledigd had. 

Deze arrestant werd voor het sd-Fahndungskommando ingesloten.110 De maand daarop moest
Boelstra het politiekorps tot de orde roepen, omdat het nog steeds voorkwam dat politie-
ambtenaren weigerden proces-verbaal op te maken van de door leden van de Landwacht
gedane aangiften. In het vervolg mocht niemand weigeren en alle aangiften moesten worden
opgenomen.111 Het was onvermijdelijk dat politieagenten en landwachters elkaar op straat
tegenkwamen. Rapporten en mutaties laten zien dat ze niet echt op elkaar gesteld waren. 
Op 9 juli 1944 berichtte een onderluitenant van de post Linker Veerdam dat drie land-
wachters in beschonken toestand, gewapend met jachtgeweren en zonder band om de arm,
op straat burgers lastig vielen. Hierop werd direct een wagen met vier politieagenten ter
plaatse gezonden, waarna de dronken landwachters gearresteerd werden.112

Eén maand daarvoor had onderluitenant J. van Kleeff, wonende aan de Dreef 94, op een
onplezierige wijze te maken gehad met de Landwacht. Een buurvrouw, lid van de nsb, had
hem ervan beschuldigd dat hij onderduikers in huis had. In samenwerking met de politie van
het Sandelingplein verrichtte de Landwacht tot twee maal toe huiszoeking. Volgens Van
Kleeff was het geen onderduiker, maar ging het om de verkering van zijn dochter. Voor de
eerste huiszoeking moesten een opperwachtmeester en wachtmeester van de politie zich om
05.00 uur melden bij de Landwacht aan de Valkeniersweg. Daar kregen ze de opdracht om te
assisteren bij een huiszoeking. Ze wisten toen niet dat deze bij een collega zou plaatsvinden.
Volgens Van Kleeff werd er bij het eerste bezoek netjes opgetreden. Tijdens het tweede

Groep landwachters. Waarschijnlijk voor
de post aan de Valkeniersweg.



557

bezoek, waarbij anderen aanwezig waren, was het optreden onbeschoft. Boelstra vaardigde
direct een order uit, waarin hij bepaalde dat de politie in het vervolg de Landwacht niet meer
zou assisteren bij acties gericht tegen de politie.113

Of deze order een goede keuze was valt te betwijfelen, want nu had de Landwacht vrij
spel en kon zij zonder toezicht van de politie optreden. In de nacht van 2 augustus 1944 werd
een familie, wonende op de eerste verdieping van de Nobelstraat 93c, hier de dupe van. Bij de
Landwacht was een anoniem schrijven binnengekomen, waarin vermeld stond dat daar een
Engels gezind clubje bij elkaar kwam en er tevens illegale blaadjes aanwezig zouden zijn. De
deur werd geopend door de invalide zoon. Hij moest zijn handen in de nek leggen, maar gaf
daar geen gehoor aan. Landwachter J. Kaan gaf hem een klap in het gezicht. Kaan gaf hierna
aan twee van zijn metgezellen opdracht met de zoon in een kamer plaats te nemen. Kaan en
anderen begonnen met de huiszoeking. Plotseling hoorden ze vanuit de kamer schreeuwen
‘schieten, schieten’, en er vielen twee schoten. Kaan ging naar de kamer en zag beide land-
wachters met de zoon worstelen. Kaan loste daarop met zijn Mauserpistool twee schoten en
trof de jongen in de borst. Twee landwachters hadden elk nog een schot hagel uit hun jacht-
geweer gelost. De jongen moest opgenomen worden in het Coolsingelziekenhuis. Volgens
het rapport had de jongen een geladen pistool uit een kast gepakt. Kaan was met dit optreden
te ver gegaan. Op 22 september 1944 omstreeks 10.30 uur werd hij ter hoogte van pand 63 aan
de Diergaardesingel door een onbekende wielrijder neergeschoten. Kaan werd voor behan-
deling overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis en daarna naar het hospitaal van de
Landwacht aan de Westersingel. Daar overleed hij op 3 oktober 1944 aan zijn verwondingen.114

Schietpartijen en mishandelingen door landwachters bleven toenemen. Op 15 september
1944, omstreeks 04.00 uur, kwam bij de politie een melding binnen dat om 01.45 uur in het
pand Schietbaanlaan 100, waar een compagnie van de Landwacht gelegerd was, de land-
wachter Marinus van E., die als deserteur gearresteerd was, in dat gebouw was neergeschoten
bij een poging tot ontvluchting. De politie kreeg het verzoek het lijk daar weg te halen. 
De Landwacht weigerde de politie nader te informeren, omdat zij alleen verantwoording
verschuldigd was aan de Orpo.115 Eén week daarna waren twee bewakers van de politie 
’s avonds laat op weg naar het pand van de Wehrmacht aan de Westersingel 98, dat zij moesten
gaan bewaken. Toen ze het gebouw van de Landwacht passeerden werden ze zonder
waarschuwing beschoten door een patrouille van de Landwacht. Gelukkig liepen ze hierbij
geen letsel op.116

In het archief bevinden zich nog talrijke rapporten over de misdadige werkwijze van de
Landwacht. Desondanks was de bezetter gecharmeerd van het optreden, want de Landwacht
werd in toenemende mate gebruikt voor het bewaken van objecten, waarvoor oorspronkelijk
de politie was ingezet. Landwachter E. die volgens zijn chef door zijn onhandigheid eerder
een gevaar was voor de Landwacht dan voor de tegenpartij, had gedurende enige tijd dienst
gedaan op het politiebureau Haagseveer als bewaker bij het Gevangeniswezen. E. wist hoe
het er aan de andere kant van de tralies uitzag, want in 1910 had hij één jaar tuchthuisstraf
gekregen voor het stelen van lood en zink.117

Soms werd het misdadig verleden van een landwachter door de bezetter niet door de
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vingers gezien. Eind mei 1944 bracht Völckers de stadscommandant van de Landwacht
schriftelijk op de hoogte van het feit dat hij van een bepaalde hulplandwachter een
strafregister had ontvangen. Deze landwachter hield zich regelmatig bezig met het
controleren van voertuigen aan de Straatweg en volgens Völckers was het geen goede zaak
dat iemand, die voor diefstal gestraft was, belast werd met dergelijke werkzaamheden.
Wegens politionele antecedenten werd de bewuste landwachter eerst buiten dienst gesteld 
en later ontslagen.118

De problemen tussen landwachters en de bevolking van Rotterdam namen tijdens de
hongerwinter toe. Terwijl de hongerende mensen ver buiten de stad voedsel probeerden te
vergaren, stonden de ‘stoere’ landwachters hen aan de stadsgrenzen op te wachten om het 
met grote moeite verkregen voedsel in beslag te nemen. Hierbij werd geen enkel onderscheid
gemaakt. Begin juni 1944 werd op het Maasstation een geestelijke in ambtsgewaad aan-
gehouden, die twee koffers bij zich had. Na opening bleken de koffers 16 kilo boter en 217

eieren te bevatten. Hierop werd de aan de Goudserijweg wonende broederkoster aangehouden.
Hij verklaarde de boter voor ƒ 10,20 per pond bij een boer in Dalfsen gekocht te hebben. Voor
de eieren had hij ƒ 0,10 per stuk moeten betalen. Nadat hij zijn verklaring ondertekend had en
de goederen geheel ‘vrijwillig’ ter beschikking had gesteld van de Nederlandse Volksdienst,
werd hij weer vrijgelaten.119 Zo waren er nog vele incidenten tussen de Landwacht en de
hongerende bevolking, waardoor de landwachters zich zeer gehaat maakten.

Mussert gaf na de bevrijding aan dat hij met het bespreken van de Landwacht gekomen
was tot het donkerste hoofdstuk van de geschiedenis der nsb.120 Volgens hem waren er vele
slechte elementen in de Landwacht. Zij waren een doorn in het vlees van het volk.121

Inmenging van de ss zou een van de oorzaken geweest zijn. Omdat Nederlandse politie-
mannen eveneens lid konden worden van de ss, vond deze inmenging ook binnen het
politieapparaat plaats.

Nederlandse ss

In Duitsland kon Hitler vanaf het begin rekenen op bescherming van een aantal toegewijde
mannen. In 1925 werd in zijn opdracht een nieuwe lijfwacht opgericht. Dit werd de Schutz-
staffel (ss). Toen Hitler enkele jaren later Himmler benoemde tot leider van de ss bestond
deze uit een paar honderd man. Onder Himmler groeide de ss spoedig uit tot een machtige
organisatie binnen de nsdap. De Algemene ss was de politieke organisatie, terwijl de
gewapende eenheden tot de Waffen-ss behoorden. Enkele weken na de Duitse inval was het
voor Nederlanders mogelijk om toe te treden tot de gewapende ss-Standarte ‘Westland’.122

Hoewel Mussert zich in eerste instantie verzet had tegen de oprichting van de Nederlandse ss

vond die half september 1940 toch plaats. Feldmeijer werd belast met de leiding van deze
politieke formatie. Mussert was tegen het plan, omdat hij hierin de formering van een zuiver
Duitse organisatie zag, die wel eens een staat in de staat zou kunnen gaan vormen.123 De
Nederlandse ss was onderverdeeld in vijf standaarden. Zuid-Holland en Zeeland behoorden
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tot Standaard iv, waarvan het standaardkwartier in Den Haag gevestigd was.124

Eind juli 1941 verklaarde Rauter er geen bezwaar tegen te hebben dat Nederlandse
politieambtenaren lid waren van de Nederlandse ss. Deze ambtenaren mochten echter niet
deelnemen aan exercities en openbare marsen van de ss. Ze mochten wel de ss-school in
Avegoor bezoeken. De politie ss’ers kregen daarnaast toestemming om eigen politie-
afdelingen te vormen, die aangesloten waren bij de afzonderlijk ss-vendels. Deze politie-
afdelingen moesten de politieke centra voor de Nederlandse nationaalsocialistische gezinde
politieambtenaren worden. De voorman van de ss-Standaard v (Noord-Brabant) had in
oktober 1941 een circulaire ontworpen, waarin hij de oprichting van de politiestormen en de
doelstelling van de Nederlandse ss bekend maakte. Hij verzocht de voorman van de Neder-
landse ss of die ervoor kon zorgdragen dat aan alle politiemannen een exemplaar van de
circulaire werd uitgereikt. Of de verspreiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vermelden
de stukken niet. Er was wel een exemplaar van de betreffende circulaire bijgevoegd, (zie
bijlage 8) waarin diverse citaten uit andere nationaalsocialistische programma’s werden
gebruikt.125 Een aantal argumenten zouden voor twijfelende politiemannen mogelijk
voldoende zijn geweest om alsnog toe te treden tot de Nederlandse ss. Via een nota van 11

februari 1942 werd bekend gemaakt dat enkele dagen later een kameraadschapsavond voor
leden van de ss georganiseerd zou worden. Indien personeelsleden van de politie deze avond
wilden bijwonen, konden ze hun dienst verschuiven of enige uren vrij krijgen.126

Begin november 1942 werd de naam van de Nederlandse ss veranderd in Germaansche-ss

in Nederland.127

Ondanks extra faciliteiten en propaganda is het aantal Rotterdamse politiemensen dat
tevens lid was van de ss zeer klein geweest. Voornamelijk leden van Groep 10 werden lid.
Eind maart 1941 ontving Roszbach een brief van J. Petersen, ss-Rottenleider van standaard iv

van de ss, waarin deze Roszbach verzocht hem te willen mededelen of de mogelijkheid
bestond dat vier in de brief genoemde Rotterdamse politiemannen in de loop van de
volgende vier maanden in het genot gesteld konden worden van veertien dagen extra verlof,
met behoud van bezoldiging, omdat deze personen door Petersen geschikt bevonden werden
voor het bezoeken van een leiderscursus van de ss. Roszbach antwoordde hierop dat hij geen
bezwaar had tegen het verlenen van extra verlof.128

G.J. Letsch werd pas eind januari 1943 lid van de ss. Hij werd in 1937 volontair gemeente-
veldwachter van Kethel en Spaland. Nog datzelfde jaar werd hij aangesteld als agent in
Overschie. Hij was reeds vanaf 1934 lid van de nsb, maar moest bedanken in verband met het
ambtenarenverbod. Omstreeks juni 1941 werd hij weer lid van de nsb. Mede daardoor kwam
hij bij de id en Groep 10 terecht. Zijn reden om toe te treden tot de ss was niet uit idealistisch
oogpunt, maar omdat hij er op gesteld was zijn afstamming (Sibbe) wetenschappelijk te doen
vaststellen, hetgeen voor leden van de Nederlandse ss tegen zeer geringe kosten kon plaats-
vinden.129

Meertens van Groep 10 beschouwde de Germaansche-ss eveneens als een sibben-
gemeenschap en omdat hij een fel tegenstander was van een huwelijk tussen blanken en
kleurlingen werd hij lid. Nadat hij bemerkt had, dat door de ss de godsdienst ter zijde werd
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geschoven, beëindigde hij in juli 1944 om
principiële redenen zijn lidmaatschap.130

Binnen de nsb bestond aanvankelijk weinig
animo voor dienstneming bij de Waffen-ss. 
Dit veranderde door de Duitse inval in Rusland.
Voor veel Nederlanders was nu het moment
aangebroken om de wapens op te nemen en 
ten strijde te trekken tegen het communisme.
Zij werden verenigd in het op 10 juli 1941

opgerichte ‘Vrijwilligerslegioen Nederland’.
Voor politie-ambtenaren was het eveneens
mogelijk toe te treden tot dit legioen. Op 7
augustus 1941 werden, onder volledige
toekenning van alle sociale voorzieningen,
inspecteur Van Groningen en de agenten H.W.
Wessels en H. Oterdoom gedetacheerd bij het
vrijwilligerslegioen.131

Van Groningen was, voordat hij bij het
legioen gedetacheerd werd, bij de Rotterdamse
politie belast met de leiding van de id. Begin
augustus 1941 werd hij op non-actief gesteld,
omdat hij zich vrijwillig verbonden had aan het
Legioen ‘Nederland’. Hij moest zich melden in
Lauenburg (Pommeren), waar hij ongeveer
veertien dagen bleef en op de hoogte gebracht
werd van het gebruik en de samenstelling van de
Duitse infanteriewapens. Vervolgens was hij tien
dagen in Debica (bij Krakau), waar verzameld
werd. Van hier werd de troep geplaatst naar Arys
(Oost-Pruisen) en verbleef daar van eind augus-
tus tot eind december 1941. Van Groningen
verklaarde na de bevrijding dat hij voor dienst-
neming bij het Legioen Nederland gekozen had
uit zuiver idealistische overwegingen. Volgens
hem werd reeds voor de oorlog stelling genomen tegen het bolsjewisme. Van Groningen zag
in het bolsjewisme een gevaar voor Europa en meende zich in de strijd tegen dat regime te
moeten inzetten. Hij wilde strijden voor een sterk en krachtig Europa, waarin ook aan
Nederland een eervolle plaats zou kunnen worden toegekend. In Arys had hij de eed van
trouw op de Führer van het Duitse rijk, Adolf Hitler, afgelegd. Hij meende dit te kunnen
doen, omdat hij zich ingevolge het Volkenrecht van de door hem als reserveofficier aan de
Koningin afgelegde eed en trouw door de capitulatie van het Nederlandse leger, ontslagen

Door het versturen van deze prenten aan
kennissen werden jonge mannen opgeroepen
voor het Vrijwilligerslegioen Nederland. 
De ontvanger van deze kaart ging niet op de
uitnodiging in. Hij koos voor een baan bij
de Rotterdamse politie.



meende te kunnen achten. Eind december 1941 vertrok Van Groningen met de troep als
sectiecommandant naar het Oostfront, waar zij tussen Leningrad en Nowgorod een stelling
betrokken. Zij behoorden hier tot de achtste compagnie van het tweede bataljon van het
legioen ‘Nederland’. Van augustus 1942 tot mei 1943 was Van Groningen aan het Oostfront
van Leningrad geplaatst. Hij was daar batterijcommandant van één der batterijen van de
eerste afdeling van de brigade Nederland. Hij had daar de rang van ss-Obersturmführer
(opperluitenant). Het was een batterij lichte veldartillerie, bestemd voor rechtstreekse steun
aan de infanterie. Met deze batterij werd herhaaldelijk de Russische stellingen beschoten. 
In mei 1943 werd het legioen wegens zware verliezen ter hergroepering en herscholing naar
Duitsland teruggezonden. Zelf werd Van Groningen geplaatst op een artilleriecursus in
Jütterbock (ten zuiden van Berlijn), waaraan hij drie weken deelgenomen heeft. Deze cursus
was bestemd voor opleiding tot afdelingscommandant. Daarna volgde hij voor hetzelfde doel
gedurende drie weken een vervolgcursus in Parijs. Na drie maanden met verlof in Nederland
geweest te zijn, moest hij zich begeven naar Auerbach (Thüringen), waar het legioen toen
lag. Met het legioen is hij vervolgens, het was toen begin september 1943, naar Sunja in
Kroatië getrokken. Daar zijn ze in rust gebleven en vandaar werd Van Groningen eind
november 1943 overgeplaatst naar Amersfoort. Hier gaf hij enige tijd aan manschappen van
de artillerie instructie, totdat hij op 7 februari 1944, niet op zijn eigen verzoek, ontslagen
werd. Naar hij later vernam, had de stafchef van de Nederlandse politie, Kooymans, om zijn
ontslag verzocht met de bedoeling om hem te benoemen tot politie-president (korpschef)
van Utrecht. De benoeming in die functie geschiedde op 1 maart door Seyss-Inquart. In
februari 1944, dus voor zijn benoeming in Utrecht, had de stafchef met hem erover gesproken,
dat het in zijn voornemen lag, Van Groningen te benoemen tot politiepresident van
Rotterdam als Boelstra wegging. Van Groningen had ernstige bezwaren, omdat hij zichzelf te
jong vond voor deze betrekking en niet tegen het idee kon, dat hij daar dan boven mensen
geplaatst zou worden, die nog maar weinige jaren tevoren zijn superieuren waren geweest.132

Wessels werd na een maagoperatie afgekeurd en keerde terug naar Nederland. Door
toedoen van een collega werd hij begin augustus 1943 als politie-instructeur op de Politie-
Officiersschool in Apeldoorn geplaatst. Begin 1945 werd Wessels overgeplaatst naar de Duitse
politieschool in Fürstenfeldbruck, waar hij tot de capitulatie samen met twee andere Rotter-
damse agenten een opleiding tot Polizeiführer volgde.133

J.H. Verhoeve was vanaf juni 1930 werkzaam bij de Rotterdamse politie en werkte tijdens
de bezetting enige tijd bij de id. Evenals Van Groningen was hij toegetreden tot het vrij-
willigerslegioen. Uit een door Verhoeve geschreven klaagbrief aan de Nederlandse leider van
de ss, voorman Feldmeijer, blijkt dat het hem anders verging dan Van Groningen.

‘Ik ben kameraad van ss-opperschaarleider L.J.J.D. waarmee ik in de goede oude tijd
van voor 10 mei 1940 dag en nacht jarenlang als politieagent in ‘donker Rotterdam’ lief
en leed gedeeld heb. Toen D. mij vertelde dat hij naar de ss ging was ondergetekende
niet meer te houden en meldde me voor het Legioen. In augustus 1941 reisde ik af naar
Arys (Oost-Pruisen). Ik ben twaalf jaar politieagent in Rotterdam en heb daar van
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alles beleefd. Ik wil niet overdrijven, maar wat ik bij het Legioen beleefd heb, tart alle
beschrijvingen. In Rotterdam was ik bij de Politieke politie. Mijn familie met twee
kinderen en een oude moeder van 75 jaar oud heb ik achtergelaten. Als ik u alles
moest schrijven zou dit een boek worden. Enige voorbeelden wil ik u echter geven.
Ik sliep naast een ‘legionair’, die zes jaar gevangenisstraf had gekregen. Men kon niets
laten liggen, omdat alles gestolen werd. Mijn dienstpistool, laarzen en mijn laatste
Hollandse sigaretten, waar ik zo zuinig mee was, waren gestolen. Kameraadschap was
en is nog steeds niet aanwezig. Tien procent is goed. Het overige gedeelte is uitschot
en avonturiers, echter geen idealisten en nog minder nationaal-socialist. In Debica
(Polen) verkochten deze ‘kameraden’ alles wat ze hadden aan Poolse ……Joden! 
Het geld dat ze ervoor kregen werd in drank omgezet of verhoerd. Het liefst bij Poolse
jodinnen. Het ss-Kriegsgericht heeft er, schandalig genoeg, maar een ter dood ver-
oordeeld. Het betrof iemand uit mijn compagnie, K. genaamd, een pooier uit Rotter-
dam. Dit was een van de velen, waarop ik samen met D. lang voor 10 mei 1940

regelmatig jacht gemaakt heb en die we graag in een concentratiekamp hadden
opgesloten.’134

Hierna volgt nog een lange smeekbede van Verhoeve, waarin hij Feldmeijer verzocht om
hem weer bij de politie te plaatsen wegens zijn slechte gezondheid. Dit lukt hem, want na vijf
maanden detachering bij het vrijwilligerslegioen keerde hij met ingang van 24 maart 1942

weer bij de politie terug en werd hij tot 1943 gedetacheerd bij de Sipo. Waarschijnlijk had de
brief toch indruk gemaakt, want Verhoeve werd later afdelingsleider bij de Recherche
Informatie Dienst van de Nederlandse Oost-Compagnie in Den Haag. Hij bleef echter tot de
sterkte van de Rotterdamse politie behoren, maar kreeg buitengewoon verlof zonder behoud
van bezoldiging. De bedoeling van de Oost-Compagnie was om de besten uit het volk als
pioniers naar het oosten te zenden. In een brief aan de korpsleiding van Rotterdam laat
Verhoeve weten dat zelfs Rauter in finesses van deze dienst af wist en dat hij zowel voor Rost
van Tonningen als voor de directie vertrouwelijke opdrachten moest verrichten. De leider
van de Oost-Compagnie wilde, volgens Verhoeve, dat hij bevorderd werd tot luitenant. Hij
kreeg als antwoord dat hij eerst praktijkervaring moest opdoen bij de Ordepolitie van Den
Haag en daarna een officiersopleiding moest gaan volgen.135

H. Oterdoom keerde geheel op andere wijze van het Oostfront terug. In 1938 was zijn
opleiding aan de politieschool in Hilversum tot agent beëindigd, waarna hij omstreeks
oktober 1938 tot agent van politie in Rotterdam werd aangesteld. Van oktober 1938 tot 18 juni
1941 was hij steeds bij de politie in Rotterdam in de straatdienst geweest, onderbroken door
negen maanden militaire dienst, tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940. Op 18 juni
1941 werd hij zonder daarom te hebben gevraagd bij de id van de politie geplaatst. Hij
vermoedde dat dit was gebeurd, omdat hij sinds november 1940 lid was van de nsb. Bij de id

was hij belast met de buitendienst. Wat hij daar precies gedaan had kon hij zich na de
bevrijding niet meer herinneren, omdat hij daar maar een maand geweest was. Dit kwam
omdat hij zich vrijwillig voor het vrijwilligerslegioen had opgegeven. Oterdoom had dit
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gedaan, omdat hij het communisme, waarin hij een gevaar zag, wilde bestrijden. Hiervoor is
hij in verschillende plaatsen in Rusland geweest. Daar kreeg hij een granaatsplinter in zijn
rechtervoet en bevroren beide voorvoeten, die hierdoor geamputeerd moesten worden. Na
herstel werd hij als administrateur in kamp Vught geplaatst.136

In verband met een bezoek van Himmler werden omstreeks half januari 1943 een aantal
personeelsleden van het Rotterdamse korps gedurende twee dagen gedetacheerd bij het ss-
Ausbildungslager in Avegoor. Onder de opgegeven namen bevond zich onder andere ook die
van Boelstra. Eind 1943 en begin 1944 werden politiemannen van het Rotterdamse korps, die
lid waren van de ss, gedurende veertien dagen gedetacheerd bij hetzelfde ss-Ausbildungslager,
voor het volgen van een cursus.137 Boelstra verklaarde na de bevrijding waarom hij lid
geworden was van de ss. Naar gelang de spanning tussen Nederlanders en bezetter groeide,
nam het wantrouwen tegen de Rotterdamse politie toe. Omdat Boelstra had besloten het
korps tegen de Duitsers te beschermen, werd zijn taak steeds moeilijker. De kans dat men
hem weg wilde werken werd dan ook steeds groter. Het geïntrigeer door leden van Groep 10,
burger nsb’ers en de chef van het Gevangeniswezen, Versloot, hield niet op, waardoor
Boelstra moest proberen zijn positie beter te verankeren. Met de nsb werd volgens hem door
de Duitse politieleiding tamelijk de spot gedreven, waardoor het lidmaatschap van die
beweging niet meer zo hoog werd gewaardeerd en Boelstra begreep dat dit hem niet meer
voldoende beschermde tegen de intriganten. Hij besloot daarom, in het belang van het
korps, zijn positie te versterken en gaf zich op als lid van de Germaansche-ss.138

Het commando van de Ordepolitie ontving eind september 1943 bericht van Scholz dat
voor jonge officieren van de Nederlandse politie in de rang van vaandrig, luitenant en opper-
luitenant de mogelijkheid bestond tot het volgen van een cursus aan een ss-Junkerschule in
Duitsland. Na afloop van de cursus zouden betrokkenen in de rang van reserveofficier der
Waffen-ss bij de Nederlandse politie worden ingedeeld. De cursus liep van 18 oktober 1943 tot
25 maart 1944. Alleen opperluitenant W. Groen van de vierde afdeling had zich voor de
cursus opgegeven en vertrok kort voordat de opleiding begon samen met andere Nederlandse
politiemannen naar Bad Tölz in Duitsland.139

In mei 1944 werd bepaald dat alle leden van de Germaansche-ss verplicht waren deel te
nemen aan sportoefeningen. Deze vonden iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur plaats op
het terrein van de Haagse politiesportvereniging in het Haagse Zuiderpark. De daarvoor in
aanmerking komende ambtenaren moesten in de gelegenheid gesteld worden deze bijeen-
komsten bij te wonen. Vanwege het personeelstekort werd een verzoek ingediend of het
politiepersoneel vrijgesteld kon worden van het deelnemen aan deze vervolgoefeningen en
opleidingen. Het antwoord was negatief. Ook de Rotterdamse politiefunctionarissen, die
voorheen bij de Waffen-ss of het Nederlandse legioen dienst hadden gedaan, waren daartoe
verplicht.140

Niet alleen Rotterdamse politiemannen waren toegetreden tot de ss, ook een aantal
Rotterdamse burgers had dienst genomen bij een of andere formatie van de ss. Meestal kreeg
de politie met deze groep te maken als zij met verlof was. Op 7 juni 1943, omstreeks 01.00 uur,
vernielde een soldaat van de Waffen-ss een ruit van de winkel aan de Slaghekstraat 193a.
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Getuigen zeiden dat O. dit had gedaan.
Hoofdwachtmeester A. Guichelaar en
opperwachtmeester P. Driedijk gingen
naar de woning van O. en consta-
teerden dat hij dronken was. Ze
wilden hem meenemen naar het
bureau. O. zei: ‘ik ben soldaat van de
Waffen-ss, heb niets met de politie te
maken’, waarna hij zijn revolver greep
en de politiemannen dwong zijn
woning te verlaten, waaraan zij vol-
deden. Of de politiemannen hierna de
Duitse politie-instanties gewaar-
schuwd hebben, vermeldt het rapport
niet.141 Meestal waren openbare
dronkenschap en machtswellust de
boosdoeners. Deze incidenten waren
onschuldig in vergelijking met hetgeen een speciale groep van de Nederlandse ss ten uitvoer
moest brengen.

Silbertannemoorden

In 1943 nam het aantal politieke moorden aanzienlijk toe. In september ontving Rauter van
Himmler een zogenaamd ‘Führerbefehl’, waarin bepaald werd dat het aan de Germaanse
nationaalsocialisten was toegestaan om voor elke vermoorde partijgenoot drie politieke
tegenstanders neer te schieten. Rauter had in eerste instantie getracht het bevel achter te
houden, omdat hij bang was dat er misbruik van gemaakt zou worden. Feldmeijer had echter
tijdens een reis naar Berlijn iets over het bevel vernomen en nam na terugkomst direct
contact op met Rauter. Afgesproken werd dat het bevel onder bepaalde voorwaarden mocht
worden uitgevoerd. Rauter stelde zelf vast dat geestelijken, vaders van grote gezinnen en
prominente politieke tegenstanders niet doodgeschoten mochten worden. Met de technische
besprekingen tussen de BdS en Feldmeijer bemoeide hij zich niet. Deze besprekingen hadden
geleid tot een definitieve regeling waarbij de goedkeuring van de opgegeven namen bij de
BdS kwam te liggen. Daarnaast moest nauwkeurig worden vastgesteld of de moord ook
daadwerkelijk een politiek karakter had. De BdS had nog getracht de uitvoering geheel in
eigen hand te houden, maar hierin werd hij niet gesteund, omdat Rauter van mening was dat
de vergeldingsacties puur een Nederlandse aangelegenheid was en daardoor ook door
Nederlandse nationaalsocialisten uitgevoerd moesten worden. In eerste instantie werd uit
alle ss-standaarden een groepje mannen geselecteerd, die als moordenaars, onder de code-
naam ‘Silbertanne’ de vergeldingsactie gingen uitvoeren. Later werd uit de vijf groepen het

Nederlandse politiemannen, waaronder W. Groen, in
het nieuwe uniform op weg naar de ss-opleiding in Bad
Tölz.
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‘Sonderkommando Feldmeijer’ samengesteld. Dr. L. de Jong vraagt zich in zijn standaardwerk
af of er wel een bevel bestaan heeft, omdat dit nooit gevonden is. Volgens hem had Rauter dit
alleen aangevoerd voor zijn verdediging.142

In het rijtje van plaatsnamen waar Silbertannemoorden hebben plaatsgevonden komt
Rotterdam niet voor. Wölk verklaarde na de bevrijding dat dit kwam, omdat hij zich tegen
deze vergeldingsacties verzet had. Tijdens een bespreking bij de BdS, waarbij Wölk aanwezig
was geweest, was aan alle Aussenstelleleiters uitgelegd wat de Silbertanneactie inhield en wat er
van de Aussenstelle verwacht werd. De Sipo mocht de acties alleen afschermen en onder-
steuning verlenen. Wölk verklaarde achtmaal opdracht gekregen te hebben tot een Silbert-
anneactie, maar dat hij wegens technische bezwaren er nimmer gevolg aan had gegeven,
omdat Rotterdam vanwege het naderende front militair bezet was en een actie daardoor kon
uitlopen op schietpartijen. Daarnaast waren er in de nachtelijke uren een groot aantal
politiepatrouilles op de been, zodat een Silbertanneactie ook voor hen onnodige gevaren kon
opleveren. De president van de rechtbank, die Wölk na de bevrijding over deze zaken
hoorde, bracht naar voren dat de acties al in 1943 plaatsvonden en dat Rotterdam toen nog
geen frontgebied was. Wölk was het hiermee eens en verklaarde dat hij de eerste opdracht
echter pas in augustus 1944 gekregen had. Op de vraag van de president of Wölk de bezwaren
tegen de acties moest motiveren of dat hij kon volstaan met de uitdrukking ‘technische
Schwierigkeiten’ verklaarde Wölk dat hij elk bezwaar zeer uitvoerig had moeten motiveren en
dat hij daarmee had kunnen voorkomen dat in Rotterdam dergelijke acties werden door-
gevoerd.143 Wölk’s verklaring was nagenoeg de enige informatiebron waarin iets over
Silbertanne te vinden was, want de Rotterdamse politie had geen bemoeienis met dergelijke
acties. Toch kwamen in archiefstukken en verklaringen fragmenten voor van gebeurtenissen
die betrekking konden hebben op Silbertanneacties en waarmee de politie te maken heeft
gehad.

Zo’n geval deed zich voor op dinsdag 18 juli 1944. Na bekomen opdracht ging opper-
wachtmeester H. van Droffelaar van de Motorbrigade met de overvalwagen en enkele
agenten van de eerste afdeling omstreeks 22.30 uur naar de Stationsweg, omdat daar een man
gevallen zou zijn. Ter plaatse troffen ze inderdaad een man aan, die met een bebloed hoofd
op straat lag. Na onderzoek bleek het te gaan om G. Esmeijer, wonende aan de Bergsingel 104

a in Rotterdam. Esmeijer verklaarde dat er omstreeks 22.00 uur bij hem was aangebeld. Na de
deur geopend te hebben kwamen vier in burger geklede mannen zijn woning binnen, die
verklaarden van de politie te zijn. Ze wilden Esmeijer over zijn zoon spreken. Hierop moest
Esmeijer zich aankleden en meegaan, nadat de mannen eerst zijn persoonsbewijs en
portefeuille hadden afgenomen. Met een auto werd Esmeijer naar de Stationsweg gereden.
Daar moest hij uitstappen en achter de auto gaan staan, omdat het voertuig zogenaamd
weigerde. Direct daarna viel hij. Nadat hij met een ziekenauto naar het Coolsingelziekenhuis
was vervoerd, bleek dat hij in het hoofd geschoten was. De Recherche stelde hierop een
onderzoek in.144 Men had G. Esmeijer bewust uitgekozen voor deze vergeldingsactie, omdat
hij de vader was van de bekende verzetsman S. Esmeijer. De Sipo wist dat zijn zoon een
leidende rol speelde in het Rotterdamse verzet, maar kon hem niet te pakken krijgen. Toen
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op 15 juli een ambtenaar van de afdeling Bevolking door de kp was geliquideerd besloot men
over te gaan tot deze vergeldingsactie. Vader Esmeijer herstelde van zijn verwondingen en
kon later door zijn zoon uit het ziekenhuis bevrijd worden. Als tegenmaatregel staken de
Duitsers de woning van vader Esmeijer in brand. De brandweer mocht pas tot blussen
overgaan, nadat was vastgesteld dat er van de inboedel niets meer over was.145

Eind augustus 1944 kreeg de Rotterdamse Aussenstelle wel degelijk te maken met een
Silbertanneactie. Nadat in Naaldwijk een nsb-functionaris door het verzet was doodgeschoten
kreeg de commandant van de Landwacht Den Haag, Piet Jan S. van Feldmeijer opdracht tot
het uitvoeren van een Silbertanneactie in Naaldwijk. S. vertrok hierop naar de Aussenstelle in
Rotterdam en kreeg daar volgens de richtlijnen een auto met chauffeur en twee medewerkers
voor de benodigde afscherming. S. moest zelf de actie uitvoeren. Het personeel van de
Aussenstelle mocht hem daarbij niet behulpzaam zijn. Over het opgeven van de drie
slachtoffers lopen de verklaringen nogal uiteen. S. verklaarde dat hij de drie namen van
Wölk gekregen had, terwijl Wölk verklaarde dat S. die al bij zich had. In ieder geval waren
twee van de drie uitgekozen slachtoffers, F.V. Valstar en D. Voskamp inwoners van Naaldwijk
en beiden lid van het verzet in het Westland, terwijl de derde, M. van der Eijk, in
Honselersdijk woonde.146

Op de bewuste avond vertok S. met zijn gevolg naar Naaldwijk en haalde als eerste
Valstar op. S. gaf zich daarbij uit voor rijksrechercheur en vertelde dat hij in de woning een
onderzoek moest instellen naar onderduikers. De chauffeur ging naar boven om daar een
zogenaamd onderzoek in te stellen. Na terugkomst van de chauffeur vertelde S. tegen Valstar
dat er iets gevonden was wat niet in orde scheen te zijn, waarna hij Valstar verzocht mee te
gaan. Hetzelfde herhaalde zich bij Voskamp. Toen S. op weg ging om het derde slachtoffer,
Van der Eijk, in Honselersdijk op te halen, bedacht hij, dat diens huisgenoten hem van een
eerdere ontmoeting zouden kunnen herkennen en hij besloot daarom eerst de andere twee
mee te nemen. Onderweg naar Rotterdam liet de chauffeur de auto, zoals vooraf was
afgesproken, stoppen. S. moest de gevangengenomen mannen duidelijk maken dat ze pech
hadden, waarna ze moesten uitstappen om het voertuig te gaan duwen. Vervolgens zou S. ze
achter het voertuig neerschieten. Nadat S. en de chauffeur waren uitgestapt zei S. tegen de
chauffeur dat hij de mannen niet zou doodschieten en dat hij verder moest rijden naar
Rotterdam. Na de bevrijding verklaarde S. dat hij niet in staat was geweest de mannen dood
te schieten, omdat hij onder de indruk was geweest van het afscheid van de gearresteerden
met hun kinderen. Op de Dienststelle aangekomen, stelde hij Wölk in kennis van het feit dat
hij de arrestanten had meegenomen. Wölk was woedend en gaf bevel de twee mannen op te
sluiten. Hij opperde het plan ze de volgende dag in de kelder dood te schieten. Dat plan is
daadwerkelijk uitgevoerd en om te voorkomen dat het spoor naar de Aussenstelle zou leiden
werden de lichamen ’s nachts naar de Terbregseweg gebracht. Daar vond de politie hen de
volgende dag.147

Wölk repte in zijn verklaring ook niet over de Silbertanneactie in Leiden. Hoewel deze
actie niet op Rotterdams grondgebied plaatsvond is een korte beschrijving op zijn plaats,
omdat een groot aantal leden van de Aussenstelle Rotterdam bij deze actie betrokken was. 
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De wraakactie had te maken met een op 3 januari 1944 gepleegde aanslag op de als nsb’er
bekend staande directeur van het Leidse Gewestelijke Arbeidsbureau. Aangezien Leiden als
centrum van verzet beschouwd werd, had Rauter scherpe maatregelen bevolen. Op 4 januari
vertrok, onder aanvoering van Wölk, een commando van de Aussenstelle, waaronder
Darmstädter, Hoffmann, Siemon, Bläse, Kohlen, Röschmann en Burghoff, naar Leiden voor
het uitvoeren van represaillemaatregelen. Onderdeel van de maatregelen was het oppakken
van een vijftigtal inwoners van die gemeente, van wie op grond van hun politieke
gezindheid aangenomen moest worden, dat zij de aanslag goedkeurden. Enkele dagen na de
aanslag verschenen artikelen in de dagbladen waaruit bleek dat bij de arrestatie van de
geselecteerde groep drie personen tegenstand hadden geboden of hadden geprobeerd te
vluchten. Zij waren hierbij doodgeschoten. Deze voorstelling van feiten klopte van geen
kant, want onderzoek wees uit dat de drie mannen tijdens het vervoer volgens de eerder
genoemde Silbertanneprocedure door leden van de Aussenstelle waren doodgeschoten. De
slachtoffers waren huisarts en schoolarts H. Flu, schoolhoofd H. Douma en conrector van
het Stedelijk Gymnasium C. de Jong.148

Op 30 augustus 1944 vond er in Rotterdam een Silbertanneactie plaats, waarbij voor-
namelijk de Rotterdamse politie betrokken was. Twee dagen daarvoor was er een aanslag
gepleegd op drie leden van Groep 10, waarbij Pikaar om het leven kwam, Jager zwaar gewond
raakte en Los ontkwam. Men vermoedde dat Los hierna de namen had doorgegeven van drie
rechercheurs van de Economische Recherche die voor een vergeldingsactie in aanmerking
kwamen. Twee leden van het commando ‘Feldmeijer’ kwamen per fiets vanuit Scheveningen
naar Rotterdam om het vonnis te voltrekken. Bij de eerste vingen ze bot, want rechercheur
A.J. Hilders, wonende aan de St. Agathastraat, was niet thuis. De twee ‘Silbertannem-
oordenaars’ gingen vervolgens naar de Schieweg, waar rechercheur C.L. Fondse woonde. 
Ook daar mislukte de voorgenomen aanslag, omdat Fondse gewapend en in gezelschap van
zijn zoon aan de deur verscheen. Hierdoor vonden ze de opdracht te riskant en namen met
een smoes afscheid. De derde kandidaat, rechercheur In ’t Veld, kwam er minder goed vanaf.
In ’t Veld woonde aan de Abraham Kuijperlaan 106. Nadat omstreeks 07.30 uur bij hem was
aangebeld, had hij de deur geopend en liep naar beneden om te gaan kijken wie hem met een
bezoek wilde vereren. Halverwege de trap zag hij de twee mannen staan en merkte direct dat
er iets niet klopte. Hij draaide zich om en vluchtte naar boven. De mannen hadden echter
hun vuurwapens tevoorschijn gehaald en vuurden achtmaal op In ’t Veld, die geraakt werd
in zijn linkerarm en linker heup. Vanwege deze verwondingen moest hij worden opgenomen
in het Sint-Franciscusgasthuis. Daar herstelde hij volkomen. Volgens collega’s was In ‘t Veld
actief betrokken bij het verzet.149

De Silbertanneacties hebben tot begin september 1944 plaats-gevonden. Daarna werden de
represaillemaatregelen in eerste instantie door de Sipo und sd uitgevoerd en later
overgenomen door de executiepelotons van de Orpo.



hoofdstuk  13

de razzia

[...] Er zijn door de Duitse autoriteiten in Nederland weinig acties
gevoerd, die zoveel slachtoffers gekost hebben en die zo snel en zo
dramatisch ingrepen in het leven van ons volk. [...]

(Voorwoord door het directorium van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, in: B.A. Sijes, De Razzia van Rotterdam, 7)



13.1 dolle dinsdag

In mei 1944 was de bezetting vier jaar oud. De propagandaslogan ‘Duitsland wint op alle
fronten’ had al enige tijd zijn glans verloren, want het Duitse leger moest overal terrein prijs
geven. Velen hoopten dat het Derde Rijk spoedig ineen zou storten. Boelstra verspreidde half
augustus 1943 een zeer geheim bericht betreffende de houding van de Nederlandse politie bij
een eventuele invasie. In geval van een landing van Geallieerde troepen in Nederland en bij
eventueel uit de lucht landende parachutisten had de Nederlandse politie tot taak,
bemanningen van vliegtuigen, die een noodlanding hadden gemaakt of neergestort waren,
in voorlopige bewaring te nemen, de openbare orde en veiligheid in de bezette gebieden ook
gedurende gevechtshandelingen te handhaven, de door de bezetter gegeven bevelen
onverwijld uit te voeren en landingen te melden. De nadruk werd erop gelegd dat van een
daadwerkelijk ingrijpen van de politie bij gevechtshandelingen geen sprake mocht zijn.1

Ofschoon de invasie niet in Nederland plaatsvond, werd de hoop op een snelle bevrijding
versterkt toen de Geallieerde legers in juni 1944 de stranden van Normandië veroverd
hadden en hierdoor een westelijk front gevormd werd. De lang verwachte bevrijding bleef
echter uit en ons land ging een zeer zware tijd tegemoet. Het naderende front was voor de
bezetter aanleiding om scherpe maatregelen te nemen en, waar het kon, de Geallieerde
troepen zo lang mogelijk tegen te houden. Hiervoor werden stukken land onder water gezet
en verdedigingswerken verstevigd en aangelegd. Ook in Hoek van Holland waren op dit
gebied veel activiteiten te bespeuren.2

Na de landingen op de stranden van Normandië waren de Geallieerde legers bezig met
het verdrijven van de Duitsers. De opmars verliep in eerste instantie voorspoedig, want
nadat Parijs op 22 augustus bevrijd was volgde het resterende gedeelte van Noord-Frankrijk.
Terwijl iedereen dacht dat de Geallieerden zich nog ophielden aan de Frans-Belgische grens,
werd op maandagavond 4 september het bericht verspreid dat Brussel die middag reeds
bevrijd was en dat Geallieerde troepen onderweg waren naar Antwerpen. Hierna werd de
berichtgeving chaotisch. ’s Avonds verspreidde Radio Oranje het bericht dat Britse colonnes
Antwerpen tot op vijftien kilometer genaderd waren. De Nederlandse sectie van de bbc had
het bericht anders geïnterpreteerd en bracht naar buiten dat de troepen de Nederlandse grens
hadden overschreden en dat Breda reeds bevrijd was. De volgende dag, 5 september, die de
geschiedenis zou ingaan als ‘Dolle Dinsdag’, namen de Britse kranten het bericht over en
maakten het nog mooier, door te schrijven dat gepantserde colonnes reeds op weg waren
naar Rotterdam.3

Bij de Duitse autoriteiten waren de geruchten over het naderende front ook bekend. Op
4 september, omstreeks 13.25 uur ontving Boelstra via het bureau van de Orpo de mededeling
dat ze daar alarmtoestand twee hadden afgekondigd. Om 17.30 uur werd de leiding van de
Rotterdamse politie en brandweer uitgenodigd voor een vergadering op 5 september om
10.00 uur met Scholz. Vijf minuten later verspreidde kapitein Velthuijzen, dienstdoende bij
het bureau van de gewestelijke politiepresident, in het gehele gewest het bericht, dat
ingevolge opdracht van de verbindingsofficier bij de BdO met onmiddellijke ingang alle
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vitale bedrijven, zoals elektriciteitscentrales en pompstations, door de Nederlandse politie
bewaakt moesten worden. Om 19.00 uur gaf luitenant Rest van de Orpo de politie opdracht
om op het Maasstation en het station Delftse Poort, patrouilles te plaatsen, die ervoor
moesten zorgen dat Duitse vrouwen, die terugreisden naar Duitsland, onder alle omstandig-
heden voorrang kregen boven de Nederlanders. Rest zou persoonlijk controleren of hieraan
voldaan was. Wonink schakelde voor deze opdracht de Speciale Diensten in. Personeel van
deze dienst moest die avond tot 21.00 uur toezicht houden en de volgende ochtend om 08.00

uur wederom op de beide stations aanwezig zijn. De bezetter nam de berichten over de
Geallieerde legers dus zeer serieus. Om 19.30 uur werd dit nogmaals duidelijk toen Wonink
de mededeling verspreidde dat door Seyss-Inquart met onmiddellijke ingang de ‘Ausnahme-
zustand’ (uitzonderingstoestand) was afgekondigd. Hierdoor moesten alle afdelingen
gewaarschuwd worden dat het politiepersoneel tot nader order binnen moest blijven en dat
plakmiddelen gereed gemaakt moesten worden. Niet alleen de bezetter was zenuwachtig
geworden, want om 22.00 uur kwam van het stadscommando van de Landwacht een verzoek
binnen om het politiepersoneel te instrueren, dat leden van de nsb en Jeugdstorm in spertijd
op straat mochten om zich naar de Eendrachtsweg te begeven, waarvandaan zij geëvacueerd
zouden worden. De manschappen van de Landwacht werden onder het bevel van de Duitse
politie geplaatst. Inmiddels had de politie vijfhonderd aanplakbiljetten ontvangen betreffende
de afkondiging van de uitzonderingstoestand, met de opdracht deze plakkaten nog diezelfde
nacht op reclamezuilen en andere plaatsen aan te brengen.4

De bepalingen betreffende de uitzonderingstoestand werden ook in de dagbladen
gepubliceerd. Volgens een decreet van Seyss-Inquart moest de bevolking orde en rust bewaren.
Iedereen moest in zijn beroep, zijn ambt of zijn bedrijf normaal zijn arbeid verrichten en de op
hem rustende taak vervullen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, was
verboden. Alle bevelen van militaire instanties en van civiele bureaus van de bezettende
macht moesten zeer nauwkeurig worden opgevolgd. Eigenmachtig handelen bracht het eigen
leven in gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht werd overeenkomstig de aan de
troepen gegeven bevelen onmiddellijk en op energieke wijze met geweld van wapens
gebroken. Elke poging zich met de vijand in te laten of de kracht van het Groot-Duitse Rijk
en zijn bondgenoten te benadelen of de uitvoering van een militaire opdracht te ver-
hinderen, ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeling van het
arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar bracht, zou bestraft worden
met de dood of zware vrijheidsstraffen.5

Vanwege de strategische ligging waren veel Duitse militairen in Hoek van Holland
gestationeerd. Op maandag 4 september 1944, omstreeks 20.30 uur, was de bewaker van de
Staatspolitie, A. Mostert, in opdracht van de Ortskommandant belast met het aanplakken van
biljetten, waarop de uitzonderingstoestand werd aangekondigd. Terwijl hij hiermee bezig
was en omstreeks 21.00 uur op de ’s-Gravenzandseweg een biljet op een betonnen stuk van de
versperring plakte, kwam een Duitse Oberfeldwebel der Wehrmacht naar hem toe en
schreeuwde naar Mostert wat hij daar aan het doen was. Mostert toonde hierop het biljet en
antwoordde dat hij deze in opdracht van de Ortskommandant moest aanplakken. De Duitser
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schreeuwde dat dit op die plek verboden was en dat Mostert snel moest verdwijnen. Hierop
pakte Mostert zijn fiets en reed weg. Na ongeveer zes meter gereden te hebben schoot een,
vermoedelijk dronken Duitser hem in de rug. De aangeschoten Mostert werd door enige
soldaten overgebracht naar een bunker en vandaaruit naar de Feldgendarmerie, die hem
wegzond. Mostert werd opgenomen in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis. Hij overleed
daar op 21 september 1944 aan zijn verwondingen.6

Om 01.00 uur kreeg de wachtcommandant van de afdeling ib via de Landwacht bericht
dat landwachters wachtmeester R. Lemstra hadden gearresteerd en dat hij was overgebracht
naar hun bureau aan de Westersingel. Lemstra was belast met het aanplakken van de eerder
genoemde biljetten en volgens de Landwacht waren deze biljetten door onbekende oorzaak
verbrand. Wonink gaf opdracht om Lemstra te horen, zodra hij binnen was en hij mocht
daarom niet naar huis. Later die nacht vond het verhoor plaats, waaruit bleek dat hij
bedoelde biljetten tussen zijn koppel had gestoken en deze door vonken van een sigaret in
brand waren geraakt. Hierop ging hij een schuilkelder in en trapte daar het vuur uit.
Surveillerende landwachters waren op het lichtschijnsel afgekomen en arresteerden Lemstra.
Nadat hij ontwapend was, werd hij overgebracht naar het bureau van de Landwacht, waar hij
zijn naam en adres moest opgeven. Na enige tijd kreeg hij zijn wapen terug en kon gaan.
Niet beschadigde biljetten moest hij weer meenemen. Lemstra mocht om 07.00 uur naar
huis. Hij moest ’s middags weer in dienst komen, omdat Wonink die nacht bepaald had dat
al het van wacht zijnde personeel ’s avonds om 18.00 uur weer aanwezig moest zijn.7

De angst en paniekstemming onder de Duitsers en nationaalsocialisten namen nog steeds
toe. In de nacht van 4 op 5 september bestelde Boelstra bij de diverse wachtcommandanten vier
politiemannen voor het Maasstation, waar na 04.00 uur een extra trein voor vrouwen en
kinderen zou vertrekken, ongeveer vier uur eerder dan gepland. Afdeling Ib had nog maar
één man en afdeling iiia kon niemand missen. Alleen afdeling ia zou twee man sturen.8

Uit naam van de directeur-generaal van Politie verzond de waarnemend Chef van de
algemene staf, Y. de Boer, een zeer dringend telexbericht met daarin bepalingen betreffende
de ontstane situatie in Nederland. Zo mocht onder andere geen verlof meer verleend
worden. Het pba en de politiecompagnies van Den Haag en Rotterdam kwamen onder bevel
te staan van de commandeurs van de Duitse politiebataljons of andere aangewezen officieren
van de Duitse politie. Het pob en de pos kwamen onder bevel te staan van de leider van het
Duitse ‘Lehrkommando’. Daarnaast moesten alle Nederlandse politie-instanties aanwijzingen
van Duitse verbindingsofficieren opvolgen. In het telexbericht was tevens de taak van de
politie omschreven. Zo moesten politieagenten verkeerswegen vrijhouden, plundering en
sabotage tegengaan, schade door luchtaanvallen bestrijden en wapen- en munitiebergplaatsen
tegen beroving beveiligen, vitale objecten bewaken en politiegevangenissen, strafgevangenissen
en huizen van bewaring bewaken. Rauter verwachtte dat de Nederlandse politie de orde en
veiligheid zou handhaven om bloedvergieten te vermijden. Hierna volgden, zoals gewoonlijk,
nog enkele waarschuwingen. Gehoorzaamheidsweigering of sabotage door de Nederlandse
politie zou door het ss- und Polizeigericht strafrechtelijk vervolgd worden. Burgers mochten
zich tussen 20.00 en 04.00 uur niet meer in de openlucht ophouden. Groepjes van meer dan
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vijf personen, die op straat samenschoolden, zouden door patrouilles van de Wehrmacht, ss en
politie beschoten worden. Ook zou door de Wehrmacht en Duitse politie geschoten worden
op iedereen die in spertijd buiten was en niet op eerste vordering bleef staan.9

Op het moment dat het grootste gedeelte van de burgerij op 5 september 1944 het, helaas
onjuiste, nieuws over de vorderingen van de Geallieerde troepen vernam, waren de biljetten
reeds op de daarvoor bestemde plaatsen aangeplakt, wist de politie wat haar taak was en
waren de eerste treinen met Duitse en nationaalsocialistische vluchtelingen richting
(nieuwe) ‘Heimat’ vertrokken. De geruchtenstroom hield aan en de berichten werden steeds
rooskleuriger. Rond het middaguur werd in enkele plaatsen via de draadomroep het bericht
verspreid dat het uur van de bevrijding snel naderde. Degenen die in Rotterdam bij deze
omroep aangesloten waren, hoorden aan het einde van het bericht nog een andere stem
roepen: ‘Rotterdam is vrij!’ Hierna trokken feestende mensen de straat op en werd op veel
plaatsen de vlag uitgestoken.10 Een uiterst gevaarlijke onderneming, zoals bleek uit de
mutaties in het berichtenboek van de officier van dienst. De Duitsers waren zeer zenuw-
achtig en zeker niet zo massaal op de vlucht zoals de meeste burgers dachten. Om 12.30 uur
werd een 57-jarige vrouw voor haar woning aan de Agniesestraat 54a vanuit een rijdende auto
doodgeschoten. Zij was niet het eerste slachtoffer. ’s Morgens, omstreeks 09.15 uur, had een
Duitse schildwacht bij de Maastunnel een man doodgeschoten, omdat hij niet direct stopte
na fluitsignalen van deze schildwacht.11

Later in de middag werden nog op zeker drie plaatsen burgers door Duitse militairen
neergeschoten. De eerste keer gebeurde dat op de Terbregseweg, waarbij een 21-jarige man
een kniewond opliep. Omstreeks 15.00 uur raakten twee mannen ernstig gewond bij een
schietpartij op de Diergaardesingel. De derde schietpartij vond één uur later plaats op het
Noordplein, waarbij drie mannen betrokken waren. Twee van hen overleden later. Hiermee
was het schieten door Duitse militairen nog niet afgelopen. Die avond werd er vooral in de
omgeving van de Westersingel en het Westplein regelmatig door Duitse patrouilles in het
wilde weg geschoten. Agenten vluchtten naar binnen. Het politiepersoneel werd daarom van
22.00 tot 01.00 uur binnengehouden.12 In overleg met de burgemeester werd de wachtpost
voor zijn huis eveneens opgeheven. Na 01.00 uur was het weer rustig op straat en kon
iedereen zijn dienst vervolgen. Toch stond in het berichtenboek van de officier van dienst
ook een melding van wapengebruik door politieambtenaren. Tussen 20.15 en 20.30 uur
hadden enkele (hoofd)wachtmeesters in de omgeving van de West-Kruiskade totaal twaalf
schoten uit hun dienstwapen gelost op het nog op straat aanwezige publiek. Hierbij werd
niemand geraakt.13

Scholz was naar Den Haag geroepen voor een bespreking, waarbij de zogenaamde
toestand van onmiddellijke nadering van de vijand officieel werd vastgesteld. Voor dit geval
bestond een speciaal voorschrift van Himmler, op grond waarvan alle belangrijke politieke
gevangenen en alle wegens gewelddadigheden ingesloten criminele gevangenen
doodgeschoten moesten worden. Met dit bericht kwam Scholz tegen de avond bij Wölk en
vorderde van hem dat hij daartoe zou overgaan in het belang van de openbare veiligheid.
Scholz stelde voor de uitvoering van de opdracht manschappen beschikbaar. Wölk aarzelde
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en vroeg bedenktijd tot de volgende dag. Vanwege de situatie werd het bevel gelukkig niet
uitgevoerd.14

Op diezelfde dinsdag vond er in een pand aan de Voorschoterlaan een spoedvergadering
plaats tussen vertegenwoordigers van de verschillende verzetsgroepen, zoals de kp, od, lo en
politie. Als afgevaardigden van de politie waren de ondergedoken hoofdinspecteur Staal en
de ondertussen naar Amsterdam vertrokken commandeur van de Ordepolitie, Moerman, bij
de bespreking aanwezig. Van de bespreking was door een van de aanwezigen verslag opgemaakt.
Hieruit bleek dat alleen de RvV een schematisch plan had opgemaakt. De kp had reeds
detachementen aangewezen voor bescherming van openbare bedrijven. De politie, die
slechts flauwe notie had van de betekenis van de verschillende illegale verzetsorganisaties,
was van plan het heft in handen te houden en zelf zoveel mogelijk, eventueel geassisteerd
door leden van de organisaties, voor bescherming- en ordemaatregelen te zorgen. In verband
met de ontstane situatie werd aanvaard, dat de politie als neutrale leidsfiguur zou optreden
en dat verzetslieden met armbanden, voorzien van een stempel, de politie zouden mogen
assisteren.15

Het bleef niet alleen bij woorden. Door een groep van acht gewapende personen,
bestaande uit vier leden van de kp en vier politiemensen werd omstreeks 20.00 uur de
terreinen en gebouwen van de drinkwaterleiding aan de Honingerdijk bezet, teneinde te
voorkomen dat terugtrekkende Duitsers dit vitale object zouden vernielen. De vier aan-
wezige politiemannen, die met de oorspronkelijke bewaking belast waren, werden over-
meesterd en met het overige personeel vastgehouden. Toen bleek dat er van een opmars van
de Geallieerden geen sprake was, werd de bezetting opgeheven. De bij de actie betrokken
politieambtenaren waanden zich aanvankelijk veilig, want volgens de gegevens op de
personeelskaarten doken zij pas op 12 september onder. Waarschijnlijk was een anonieme
brief van 9 september 1944, gericht aan de Ortskommandant en de sd hiervan de oorzaak. In
de brief, die ondertekend was namens het personeel van de drinkwaterleiding, hadden op
dinsdag 5 september vier met de bewaking belaste politieagenten van het bureau Boezem-
singel zonder enig verzet toegelaten, dat een aantal illegale personen gedurende enkele uren
alles in handen hadden genomen. Hoewel de agenten hierna waren ondergedoken, deden zij
echter nog gefingeerd dienst aan genoemd bureau. De leider van deze agenten, Kwast, zou
van alles afweten doch had blijkbaar niets aan de Duitse instanties of zijn politiepresident
gemeld, omdat hij zich even daarna aan de dienst en de verantwoording voor bovenstaande
had onttrokken, door zich thuis ziek te houden. Hier was volgens de briefschrijvers toch
zeker sprake van sabotage in de ergste zin, speciaal door Kwast. De brief, bestemd voor de
Ortskommandant kon onderschept worden, die voor de sd niet, zodat de politiemannen
maatregelen moesten nemen. Kwast, belast met de leiding van de afdeling waarin het
drinkwaterleidingbedrijf gevestigd was, rapporteerde het voorval pas in de avond van 11

september.16

Met het oog op het lot van de bij de zaak betrokken agenten en hun gezinnen wendde
Kwast zich tot Boelstra, om met hem te overleggen wat in hun belang gedaan kon worden.
Boelstra ontving Kwast in zijn kamer op het hoofdbureau. Nadat Kwast had medegedeeld
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dat hij Boelstra onder vier ogen wenste te spreken sloot deze de deur van zijn kamer. Hierin
school nu juist het gevaar. Kwast had zich namelijk doen vergezellen door inspecteur D.M.
Verkerke en de agenten F.J.A. Wever en J. in ’t Veld, met de uitdrukkelijke opdracht, dat
wanneer Boelstra tijdens het onderhoud pogingen mocht aanwenden Kwast te arresteren,
hem terstond neer te schieten. Genoemde politiemannen stonden, zonder dat Boelstra dit
wist, vlak bij zijn kamer opgesteld. Uit het afsluiten van de deur zouden zij de conclusie
kunnen trekken dat Boelstra maatregelen wilde nemen, hetgeen tot dadelijk handelen zou
hebben geleid. In verband hiermee verzocht Kwast Boelstra de deur te ontsluiten, hetgeen hij
onmiddellijk deed. Kwast gaf tijdens het gesprek aan dat hij samen met de bij de overval
betrokken agenten wilde onderduiken. Boelstra probeerde hem hiervan te weerhouden en
deed verschillende suggesties. Geen enkele was voor Kwast bevredigend, zodat hij evenals
zijn ondergeschikten de volgende dag onderdook. Zoals gebruikelijk haalden de Duitsers het
huis van Kwast leeg.

Volgens Boelstra had zijn eigen leven rond september 1944 vaker op het spel gestaan.
Scholz had hem namelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de Kampfkommandant van
Rotterdam, General-major Kistner, de Rotterdamse politie wilde ontwapenen. In een
onderhoud met Kistner had Boelstra uiteengezet dat er bezwaren aan verbonden waren de
politie te ontwapenen en hij had daarbij nog gezegd, dat hoewel de Rotterdamse politie zeker
niet ‘deutschfreundlich’ was, hij toch niet bevreesd behoefde te zijn dat zij de Duitse troepen
met haar pistooltjes in de rug zou aanvallen. Kistner had hierna Scholz opdracht gegeven de
politie niet te ontwapenen en daarnaast Boelstra met zijn leven er voor aansprakelijk gesteld,
dat er niets zou gebeuren. Boelstra was ervan overtuigd, dat men hem bij het geringste
voorval zou hebben gefusilleerd.17

Op de bewuste Dolle Dinsdag trachtten de bezetter en zijn handlangers op de meest uit-
eenlopende en over het algemeen gevorderde vervoermiddelen het land te verlaten. Deze
vervoermiddelen werden tevens gebruikt voor het transporteren van (geroofde) goederen en
levensmiddelen. In een oproep werd de burgers verzocht spijkers en glas op de weg te
strooien om de uittocht tegen te houden of in ieder geval te vertragen. Op 6 september gaf
majoor Struempfler van het Wehrmachtskommando aan de burgemeester opdracht ervoor te
zorgen dat er geen spijkers, glas of andere voorwerpen op straat werden gegooid. Werd dit
bevel niet opgevolgd dan zouden huizen in brand gestoken worden. Ter voorkoming hiervan
werden burgers als zogenaamde ‘spijkerwachten’ ingezet voor het schoonvegen en schoon-
houden van de straten. Wonink verzette zich tegen het uitvoeren van deze Duitse maatregel.
Volgens hem was hier geen sprake van sabotage. Als er meer glas en andere voorwerpen op
straat lagen dan voorheen, was dit het gevolg van gebrek aan personeel bij de gemeente-
reiniging. Wanneer de opdracht toch uitgevoerd moest worden zou dit door de bevolking
ongetwijfeld als zeer onrechtvaardig aangevoeld worden en zou het de verbitterde stemming,
ontstaan door het neerschieten van op straat pratende burgers, zeker nog verhogen, waarna
uitbarstingen niet uitgesloten waren. Wonink had zijn bezwaren via de verbindingsofficier
van de BdO bij de bezetter kenbaar gemaakt. Scholz gaf zowel aan Boelstra als aan Wonink het
bevel dat: ‘die Zivilstreifen auf stricten Befehl der Wehrmachtskommandanten’ door moesten gaan.
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Wonink was van mening dat dit bevel niet strookte met zijn geweten en het stuitte hem
zodanig tegen de borst dat hij officieel ontheven wilde worden van zijn functie als comman-
deur.18 Boelstra was het met Wonink eens en was van mening dat de ordehandhaving in
handen moest blijven van de Nederlandse politie en niet van de Duitse. De Boer, waar-
nemend chef van de algemene staf van het DGvP, vond het onbegrijpelijk dat een politie-
commandant van een in Staat van Beleg verkerend land zich zo opstelde en nam daarom de
ontslagaanvraag van Wonink niet in behandeling.19

Of er door de geruchten over naderende Geallieerde legers veel nationaalsocialistische
politieambtenaren uit Rotterdam gevlucht zijn, is niet bekend. Uit de personeelskaarten
blijkt dat een aantal wachtmeesters en hulpagenten rond 5 september ontslagen was. Ze
stonden officieel als onderduiker geregistreerd, terwijl het aannemelijker is dat ze met het
gezin gevlucht waren, want het merendeel van hen werd na de bevrijding wegens het lid-
maatschap van de nsb ontslagen.20

De vrouw van Boelstra was wel naar het oosten vertrokken, waarna Boelstra zijn pand
aan de Mathenesserlaan verliet en in een kamertje van het hoofdbureau ging wonen. Zijn
woning stond hij tot wederopzegging gratis af aan de afdeling Drankwet.21 Na de bevrijding
verklaarde Boelstra dat hij zijn woning verlaten had uit veiligheidsoverweging. Hij had de
indruk gekregen dat hij vanwege zijn politieke opstelling geschaduwd werd door de sd. Deze
veronderstelling werd bevestigd nadat zijn vrouw hem vanuit Leeuwarden geschreven had,
dat zij daar van een Nederlandse ss’er vernomen had, dat haar man inderdaad gevolgd
werd.22

Fahndungskommando (vlucht) weg uit Rotterdam

De leden van het Fahndungskommando vluchtten op 5 september 1944 niet, maar bleven nog
op hun post. Dit duurde echter niet lang. Op 20 september 1944 bleek dat het Fahndungs-
kommando met onbekende bestemming vertrokken was. Op 7 oktober 1944 werd een telex-
bericht naar het DGvP in Zwolle gestuurd, waarin werd vermeld dat in de nacht van dinsdag
19 op woensdag 20 september 1944 een gedeelte van het politiepersoneel, dienstdoende bij
het Fahndungskommando, te weten vijf hoofdrechercheurs, één rechercheur eerste klas, één
opperwachtmeester, drie wachtmeesters en vijf bewakers uit Rotterdam was vertrokken met
een overvalauto van het Rotterdamse korps. De auto werd bestuurd door een chauffeur van
de Sipo uit Rotterdam. Sindsdien was er niets meer van hen vernomen, terwijl ook de auto
spoorloos was. Het salaris van betrokkenen werd meteen geblokkeerd. Enkele dagen later, op
11 oktober 1944, antwoordde de directeur-generaal vanuit Zwolle, dat bij nadere informatie
was gebleken dat de evacuatie van het politiepersoneel van het Fahndungskommando was
geschied op last van de Aussenstellenleiter, zodat van onderduiken geen sprake was.23

Over het vertrek van het Fahndungskommando uit Rotterdam is meer te vinden in de
verklaringen van de leden van deze dienst. Hieruit blijkt dat nu de bevolking van Oost-
Nederland kon ‘profiteren’ van hun diensten. Hulpagent P.H. Meijer kon zich herinneren
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dat hij ongeveer een week na dolle dinsdag met enkele
collega’s naar Westerbork vervoerd was. Hier werd hen
medegedeeld, dat zij ingedeeld zouden worden bij de
Orpo, hetgeen de groep weigerde. In Westerbork hebben
de leden van het Fahndungskommando nog enkele weken
dienst gedaan als bewaker in en om het kamp. Met nog
andere collega’s werd Meijer enige tijd later overgebracht
naar de sd in Doetinchem. Hier kregen zij opdracht om
zich in de illegale organisaties in te dringen, met de
bedoeling deze organisaties op te rollen. Ook dit
weigerde Meijer, omdat vast stond dat de leden van de
illegale organisaties, die zij zouden arresteren, niet naar
een concentratiekamp gebracht zouden worden, maar
direct gefusilleerd werden. Meijer verklaarde daarna in
Doetinchem praktisch geen dienst meer gedaan te
hebben.24

A. van Leest kwam via Westerbork in Zelhem
terecht. Na de bevrijding verklaarde hij dat alle leden
van de politieke dienst uit het westen van het land in
Westerbork waren ondergebracht. In Westerbork, waar
hij dienst verricht had, verbleef hij ongeveer vier weken.
Daarna werd hij met zeven man naar Doetinchem overgeplaatst. In Westerbork werden ze
kort voor hun vertrek door een kapitein van de Haagse politie toegesproken. Deze zei dat ze
in Doetinchem op politiek gebied zelfstandig dienst moesten doen. Toen ze in Doetinchem
aankwamen, werden ze ontvangen en toegesproken door een Duitser. Welke rang hij had en
hoe hij genaamd was, wist Van Leest niet, doch hij wist wel dat hij tot de sd behoorde. 
De groep werd in drie ploegen van twee verdeeld en in verschillende omliggende dorpen
geplaatst. Twee van hen werden in Gendringen geplaatst, twee in Doesburg en twee in
Zelhem. De taak was volgens de Duitser die de toespraak hield, het opsporen van mensen.
Van Leest bracht zijn bezwaren naar voren en kreeg verschil van mening met de Duitser, over
deze taak, welke hen voor het vertrek uit Westerbork uitdrukkelijk verboden was. Toen ze in
Zelhem aankwamen, gingen ze naar het gemeentehuis en hadden met burgemeester
Achterberg gesproken. Deze wist van hun komst af en wees een pension aan. Aan de
opdrachten, door de sd verstrekt, werd geen gevolg gegeven. Van Leest verklaarde geen
enkele arrestatie of huiszoeking verricht te hebben. Ook had hij geen goederen inbeslag-
genomen.25

Het merendeel verklaarde eveneens nagenoeg geen werkzaamheden te hebben verricht.
De burgemeester van Gendringen had echter wel een klusje gevonden voor één van de aan
hem toegewezen rechercheurs. Deze moest met een vlag op een toegangsweg naar het dorp
gaan staan, met de bedoeling het verkeer, ook Duits verkeer, te waarschuwen indien
Geallieerde vliegtuigen door hem werden gesignaleerd.26

Antonius van Leest, geb. 22

november 1892 in Gouda.
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Bulten verklaarde dat hij wel enige opdrachten heeft uitgevoerd. In de kritieke september-
dagen van 1944 had hij zijn vrouw en kinderen, op aanraden van Jager, naar Duitsland
gezonden en was zelf met een aantal anderen van de het Fahndungskommando, uitgeweken
naar Westerbork. Volgens hem ging namelijk het gerucht dat in Antwerpen de nsb’ers aan de
dakgoot werden opgehangen. Met een auto van het hoofdbureau vertrok hij met ongeveer
twintig man naar Westerbork. Hier hadden zij enkele dagen na hun aankomst wacht-
gelopen, onder leiding van de Rotterdamse politieman, Schoonus. Het was de bedoeling dat
zij kort daarop naar Duitsland zouden vertrekken, doch hiervan was niets gekomen, omdat
zij in groepjes in verschillende plaatsen werden gedetacheerd. Samen met collega De Pree
kwam Bulten in Meppel terecht. Belder werd daar hun chef. De werkzaamheden bestonden
hoofdzakelijk in het aan de hand van verstrekte lijsten onderzoeken of bij de Wehrmacht te
werk gestelde personen pro- of anti-Duits waren. Ook werd door hen onderduikers aan-
gehouden, welke zij overdroegen aan de sd. Wat er met deze mensen gebeurd was, wist
Bulten niet, maar hij vermoedde dat zij naar Duitsland gezonden waren. Het aantal aan-
gehouden onderduikers schatte hij tussen vijftig en honderd. Bulten had ongeveer ander-
halve maand in Meppel dienst gedaan en kort voor zijn vertrek ontving hij opdracht om naar
Apeldoorn te gaan. Hier werd hij belast met hetzelfde werk. Terwijl hij in Apeldoorn
geplaatst was, werd hij omstreeks begin april 1945 naar Meppel ontboden en moest daar bij de
BdO zijn uniform van de Orpo in ontvangst nemen. Hij had nimmer vernomen of hij ook bij
die dienst ingedeeld was.27 Bulten verklaarde dat hij ook Belder in een uniform van de
Duitse politie had zien rondlopen. Belder zou tijdens zijn plaatsing in Meppel meer onder-
duikers aangehouden hebben dan Bulten en De Pree samen.28 Belder verklaarde hier zelf
weinig over en ontkende dat hij het Duitse uniform gedragen had.29

13.2 de situatie na dolle dinsdag

De berichten over naderende Geallieerde troepen bleken al snel onjuist te zijn. De hoera-
stemming verdween als sneeuw voor de zon. De Duitsers wisten ook waar ze aan toe waren
en van paniek was spoedig geen sprake meer. Scholz deed alsof er niets gebeurd was. Op de
avond van 5 september bestelde hij bij de Bereden Brigade voor de volgende dag twee
rijpaarden voor zijn dagelijkse rijtoer. Volgens het maandrapport van september was de
bevolking teleurgesteld over de uitgebleven opmars van de Geallieerden. In ieder geval
probeerden de burgers de draad weer op te pakken, maar vergaten daarbij dat de uitzonderings-
toestand nog van kracht was. De dag na Dolle Dinsdag, 6 september, vonden een aantal
incidenten plaats waaruit bleek hoe nerveus de Duitsers en hun handlangers waren.
Hoofdwachtmeester J.H. Tesink, wachtcommandant van het bureau Charlois, zag dat een
menigte op het Charloisse Hoofd bezig was met het rooien van aardappelen op de aldaar
aangelegde cultuurgronden. Toen hij ter plaatse verscheen verdween de menigte.
Tegelijkertijd arriveerden twee wachtmeesters. Een van hen schoot direct met zijn vuur-
wapen op de menigte en vroeg aan Tesink waarom hij niet geschoten had, omdat hij op deze
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manier de zaak saboteerde. Tesink antwoordde dat hij niets met hem te maken had en wilde
weten wie deze wachtmeester was, om hem daarna mee te nemen naar het bureau. De
wachtmeester weigerde in eerste instantie, maar op aandringen van Tesink zei hij dat hij
Lodder van de sd was. Hierna stapten ze op de fiets en reden in de richting van de Maas-
tunnel. Een vrouw was door een kogel in de borst getroffen. Een getuige noemde het
optreden van Lodder onnodig, onbezonnen en vlegelachtig.30 In het berichtenboek van de
officier van dienst staat niets over dit feit vermeld, wel over andere soortgelijke voorvallen.
Tussen 10.00 en 11.00 uur werd zowel op een terrein aan de Waalhaven Oostzijde, Terbregse-
weg en Goereesestraat door agenten op mensen geschoten, die bezig waren met het rooien
van aardappelen. Hierbij werd niemand gewond. Omstreeks 12.30 uur stopte een Duitse auto
met daarin vijf ambtenaren van de Aussenstelle voor een winkel aan de Lambertusstraat 94 in
Kralingen, omdat volgens de berichten oranjemateriaal in de winkel zou zijn opgeslagen.
Nadat in het magazijn inderdaad materiaal was aangetroffen, werd de eigenaar met zijn
personeel weggestuurd, waarna met enkele handgranaten de verboden spullen en een
gedeelte van de winkel werden opgeblazen. Ook ’s avonds bleef het onrustig op straat. In de
buurt van de Geusenlaan schoot een patrouille van de Landwacht op een aantal burgers. Het
projectiel ging over de hoofden heen en raakte verderop een veertienjarig meisje. Ze moest
hiervoor naar het ziekenhuis. Een kwartier later werd een bewoner van de Strevelsweg 190a
in het portiek van zijn woning vanuit een rijdende auto beschoten. Hij kreeg ongeveer tien
kogels door zijn beide dijbenen.31

De meeste slachtoffers werden door Duitse kogels geraakt en niet door Nederlandse. 
Dit had niets te maken met de schietvaardigheid van de politiemensen, maar lag meer aan de
bereidwilligheid om raak te schieten, waardoor de politiefunctionarissen zich volgens de
uitzonderingstoestand niet hielden aan de verplichting om raak te schieten. Naar aanleiding
hiervan zond Boelstra een waarschuwing naar alle belanghebbenden waarin hij er nogmaals
op wees dat gedurende de uitzonderingstoestand geen waarschuwingsschoten gelost
mochten worden, maar alleen gericht moest worden geschoten. Na Dolle Dinsdag bleef het
nog dagen en zelfs maanden onveilig op straat. Gedurende de nachten van 9 op 10 en 10 op 11

september 1944 werd door Duitse militairen zonder enige aanleiding veelvuldig geschoten in
de omgeving van de Statentunnel, Henegouwerlaan, 1e en 2e Middellandstraat en ’s-Graven-
dijkwal. Hierbij ontstond zelfs groot gevaar voor het politiepersoneel waardoor de surveil-
lance in beide nachten van 23.00 tot 04.00 uur gestaakt moest worden.32 Op 19 september
1944 werd op diverse plaatsen door groepjes Duitsers, rijdend in een personenauto, met
machinepistolen schoten gelost op huizen. Zij riepen hierbij in Duits/Engels: ‘Hier zijn de
bevrijders, de Tommies.’ Volgens het rapport waren de Duitsers waarschijnlijk dronken.33

Enkele dagen na de bewuste dinsdag werden door de Duitsers in IJsselmonde en
Schiebroek dijken doorgestoken zodat grote stukken land onder water kwamen te staan.
Deze inundaties waren bedoeld om de Geallieerde legers tegen te houden en luchtlandingen
te bemoeilijken. Hiervoor werden ook nog houten stokken in de grond geplaatst, de
zogenaamde ‘Rommelasperges’, waardoor vliegtuigen niet konden landen. Deze werk-
zaamheden werden meestal door burgers, die hiervoor werden opgeroepen, uitgevoerd.
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Tijdens de overhaaste vlucht naar het oosten hadden de Duitsers en hun handlangers alles
wat wielen bezat en enigszins kon rijden meegenomen. Bij de achterblijvers was hierdoor
een gebrek aan rollend materiaal ontstaan en zou bij een volgende vlucht voor problemen
kunnen zorgen. Daarom werd direct begonnen met het nemen van de nodige maatregelen,
waarvan vooral de burgers de dupe werden. Op 22 september 1944 werd nagenoeg het gehele
autopark van de Rotterdamse politie gevorderd. De volgende dagen waren de burgers aan de
beurt. De Duitsers gingen wederom op zoek naar fietsen. De buit bedroeg waarschijnlijk
alleen maar krakkemikkige karretjes, want op last van de Ortskommandant moest op 23 sep-
tember een aantal met name genoemde rijwielherstellers zich om 15.00 uur melden bij de
Ortskommandantur aan de Parklaan. Ook Wonink kreeg die dag opdracht om personeel te
leveren voor rijwielherstelwerkzaamheden. Elk district moest daarom vijf hulpagenten
leveren. Om 15.00 uur bleek dat er maar zeventien man waren komen opdagen.34

Bij de burger werd vooral tijdens de naderende winter, die de geschiedenis zou ingaan als
de hongerwinter, het gebrek aan vervoermiddelen een groot probleem. Deze situatie werd
nog verergerd door het wegvallen van de trein, want op 17 september 1944 had de regering in
Londen het spoorwegpersoneel opgeroepen het werk neer te leggen. Deze dag was bewust
uitgekozen, omdat de Geallieerde legers in de omgeving van Arnhem begonnen waren met
de operatie ‘Market Garden’. De staking was bedoeld om de aanvoer van Duitse troepen en
materieel te stagneren. De operatie mislukte, waardoor ons land boven de grote rivieren nog
tot mei 1945 in de greep van de vijand bleef.35

Naast het vorderen van de vervoermiddelen en het voeren van een strakker beleid had de
bezetter nog meer in petto voor Rotterdam. Wanneer de Rotterdamse haven ongeschonden in
Geallieerde handen kwam, zoals in Antwerpen het geval was geweest, kon deze direct
gebruikt worden als belangrijke aanvoerhaven. Daarnaast beschikten de Duitsers over
onvoldoende troepen om Rotterdam bij een eventuele invasie te verdedigen. Ingevolge een
Führerbefehl kreeg de Kampfkommandant Rotterdam, General-major Kistner, opdracht ver-
gaande vernielingen in de haven aan te richten. Ter voorbereiding vond er op 21 september
1944 ’s morgens om 08.00 uur een bespreking plaats in de bunker van Kistner aan de Park-
laan. Völckers, die was uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn, trof daar naast een
aantal onbekende officieren eveneens Scholz, Wölk en de Hafenkommandant Jess aan. Na
aangehoord te hebben wat men met de haven van plan was keerde Völckers geschokt en
opgewonden naar zijn woning terug. Als deskundige was hij van mening dat men door het
opblazen van havenwerken een haven als Rotterdam niet kon vernietigen. Hij had gedurende
de bezetting de havens van Bremen, Emden en Rotterdam bestudeerd en was tot de conclusie
gekomen dat een haven met enige hulpmiddelen toch kon blijven functioneren. In de
namiddag van diezelfde dag vond er een bespreking plaats tussen Völckers, Scholz en Wölk.
Tijdens dit gesprek werd aangevoerd dat het gebruik van springstoffen grote gevaren met
zich mee zou brengen. Rekening houdend met het feit dat de haven nauw verbonden was
met de stad en dat door de vernielingen direct de water-, gas- en elektriciteitstoevoer
afgesneden kon worden en de branden door watergebrek niet meer geblust konden worden,
wat grote gevolgen kon hebben voor de stad, werd besloten zich met alle middelen te
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verzetten tegen de voorgenomen vernielingen. De volgende dag vonden nog diverse
besprekingen plaats. Het gevolg hiervan was, dat besloten werd in eerste instantie alleen de
havens aan de linker Maasoever bij de vernielingen te betrekken. Zodoende werd op 24 sep-
tember de Vulcaanhaven door middel van springstoffen vernield. Twee dagen later waren de
Rijn- en Maashaven aan de beurt. Daar werden mijnen gebruikt, die ervoor zorgden dat er in
de wijde omgeving gebouwen aanzienlijke schade opliepen. Geheel Katendrecht moest ont-
ruimd worden, omdat de woningen onbewoonbaar waren geworden. Het afzetten van het
havengebied was opgedragen aan de Duitse politie en militairen van de Wehrmacht. De Neder-
landse politie moest de buitenring vrijhouden van nieuwsgierig publiek. Dit deden ze volgens
de Feldgendarmerie niet goed, want op 27 september kwam bij de politie het bericht binnen dat
er tussen het Willemsplein en de Maastunnel teveel mensen stonden te kijken naar de ver-
nielingen aan de overzijde. Enkele uren later bemoeide Scholz zich er zelf mee en gaf te kennen
dat ook hij ontevreden was over de afzettingen bij de ontploffingen in Rotterdam-Zuid.36

Eén dag later hadden vier politiemannen van het bureau Rochussenstraat omstreeks
19.45 uur, nadat zij uit dienst kwamen, aan de Maashaven staan kijken naar de resultaten van
de vernietigingswerkzaamheden. Dit waren de opperwachtmeesters J. van Laren, D. Dijkstra
en H. Peereboom en wachtmeester J. Pruim. Bij het zien van de schade hadden ze het woord
‘Kultuurschenders’ gebruikt. Waarschijnlijk hadden Duitse miltairen dit gehoord, want op
de Strevelsweg haalde een auto van de Wehrmacht de drie overgebleven politiemannen
(Pruim had de anderen al verlaten) in. Een aantal Duitse militairen dreigde direct met hun
geweren en zij sommeerden dat de politiemannen moesten instappen. Van Laren voldeed
hier niet aan en vluchtte. De Duitsers wierpen een handgranaat naar hem, maar Van Laren
kon toch, hoewel gewond, wegkomen. Een 52-jarige voorbijgangster liep door de scherven
een verwonding aan haar voet op. De Feldgendarmerie nam Dijkstra en Peereboom van de
Duitse militairen over en bracht hen naar het bureau Sandelingplein. De vier ‘daders’
moesten zich de volgende morgen om 09.15 uur met een vertaald rapport melden bij Feld-
gendarmerie.37 Hoewel Van Laren een scherf van de handgranaat in zijn lies had gekregen, 
zag hij kans om in de Spastraat een pand binnen te vluchten, omdat de bewoner juist op dat
moment de luiken voor de ramen deed. De Duitsers hadden nog wel naar hem gezocht.
Nadat Van Laren behandeld was, dook hij in Vreewijk onder.38

Voor wachtmeester Van de Kamp leverde Dolle Dinsdag een voordeeltje op. Hij was in
april 1944 getrouwd, maar omdat er geen woning beschikbaar was, woonde hij bij zijn
schoonouders. Enkele weken na die bewuste dag werd een woning aan de Dr. de Visserstraat
gerechtelijk ontruimd, omdat de bewoners gevlucht waren en de huur niet meer betaald
werd. Via de huisbaas, die Van de Kamp kende, was alles snel geregeld. Nadat hij van het
huisvestingscomité bericht had gekregen dat de woonvergunning onderweg was, vond de
verhuizing direct plaats. Het pand was volledig leeggehaald. Alleen in de woonkamer hing
nog een lijst omgekeerd tegen de wand. Het bleek te gaan om een portret van de nsb-leider
Mussert, waaronder was geschreven: ‘Ook ik heb mij vergist, dus leve de Koningin.’ Toen de
papieren binnenkwamen bleek het een vergunning te zijn voor inwoning en niet voor
zelfstandige bewoning. Enkele maanden later kreeg Van de Kamp een oudere collega op
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bezoek, die proces-verbaal opmaakte voor het verhuizen zonder vergunning. Dus ook tijdens
de bezetting bleven de bureaucratische molens draaien. Kort daarop moest Van de Kamp
verschijnen voor het Kantongerecht aan de Noordsingel, waar hij werd veroordeeld tot een
geldboete van ƒ 100,-, maar wel met de toezegging dat hij in het pand mocht blijven wonen.
Ondanks deze veroordeling had hij toch een voordelige woning, want voor sleutelgeld werd
toen al het dubbele betaald. Op een avond werd nog laat op de ramen van zijn nieuwe
woning gebonsd. Na opening van de gordijnen zag Van de Kamp enkele Duitsers en een
vrouw op de stoep staan. De vrouw riep: ‘Ik kom mijn meubelen halen, want ik woon hier.’
Van de Kamp liet de vrouw binnen en legde uit dat hij de rechtmatige bewoner was en de
woning gerechtelijk ontruimd was.39

Ondertussen was het straatbeeld aanzienlijk veranderd. Naast militaire voertuigen was er
nagenoeg geen verkeer op straat aanwezig. Af en toe werd men opgeschrikt door een auto
met daarop een groot gevaarte. Dit waren voertuigen die zich via een houtgasgenerator
voortbewogen. Het wagenpark van de Rotterdamse politie werd tijdens de bezetting even-
eens drastisch ingekrompen. In een rapport van begin januari 1944 stond netjes vermeld dat
vijf Harley Davidson motoren werden overgenomen door de Wehrmacht. In juli 1944

moesten vanuit Rotterdam vier politiemotorrijtuigen aan de Politie Motordienst in Putten
en twee aan de Kraftfahrstaffel in Nijmegen afgeleverd worden. Begin september werd via de
directeur-generaal verzocht of hij ter vervanging van de ingeleverde personenauto’s bij de
Kraftfahrstaffel een vijftal lichtere automobielen ter beschikking kon stellen. De directeur-
generaal antwoordde dat er in Putten twee lichte auto’s ter beschikking waren. Hiervan zal
men in Rotterdam weinig ‘plezier’ gehad hebben, want enkele dagen later werd via de Politie
Motordienst in Putten het bericht ontvangen dat voor de maand september 1944 geen
benzinetoewijzing kon worden verstrekt. Zoals uit bijlage 1 blijkt moest de Motorbrigade,
ondanks het gebrek aan brandstof en voertuigen, ook in 1944 voor de Duitse (politie)instan-
ties blijven rijden.40

Hoewel de ene politiedienst (gedwongen) meewerkte aan het uitvoeren van opdrachten
van de bezetter, had diezelfde bezetter geconstateerd dat op andere terreinen, zoals het
opsporen en aanhouden van werkweigeraars en contractbrekers, niet meer gerekend kon
worden op medewerking van de Nederlandse politie. Aangezien de opmars van de
Geallieerde legers zoveel mogelijk gedwarsboomd moest worden, waren voor het aanleggen
van stellingen juist veel arbeiders nodig.41

Arbeidscontroledienst

Medio Mei 1943 werd de opsporing van contractbrekers en weigeraars voor de arbeidsinzet
geïntensiveerd. Omdat deze werkzaamheden volgens de Nederlandse politie in strijd waren
met het Volkenrecht, had zij hiertegen geageerd en werkte daarom volgens de bezetter niet
voldoende mee aan de opsporing van deze groep. Om het doel toch te bereiken, werden
ongeveer zeventig leden van het Kontroll-Kommando (kk) over de Gewestelijke Arbeids-
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bureaus verdeeld. Deze kk-mannen, die voorheen belast waren met de bewaking van het
Arbeitseinsatzlager ‘Erika’ in Ommen, kregen de aanstelling en het uniform van vrijwillige
hulpagent. Uit de verschillende dag- en nachtrapporten blijkt dat in Rotterdam eveneens een
aantal van deze kk-mannen zeer actief is geweest en vooral in de nachtelijke uren op pad ging
om onderduikers aan te houden. Hierbij hadden zij regelmatig succes. De arrestanten
werden voor Groep 10 in bewaring gesteld en gingen daarna meestal eerst op transport naar
kamp Erika en later naar Amersfoort.42

Eén jaar later, in april 1944, werden voorbereidingen getroffen tot de oprichting van een
Arbeitseinsatzpolizei. De officiële naam van deze dienst werd Arbeitskontrolldienst (akd).
Agenten, die reeds bij de arbeidsbureaus werkzaam waren, kk-mannen, vrijwilligers van de
politie en andere vrijwilligers konden zich voor de akd aanmelden en kregen in Schalkaar
een opleiding van twee weken. Zij droegen het Nederlandse politie-uniform, maar konden
desgewenst ook in burger optreden. Daarbij kregen zij het gangbare legitimatiebewijs van de
Nederlandse politie en verder een speciaal door Rauter ondertekend Ausweis. Op grond van
laatstgenoemd bewijs waren leden van de Duitse en Nederlandse politie te allen tijde ver-
plicht hen ‘Schutz und Hilfe’ te verlenen. Bij de aanwijzing van de bezoldigingsgroepen werd
uitgegaan van de dienstrangen bij de Nederlandse politie. Daarboven werd een zogenaamde
Erschwernis- und Leistungszulage van ƒ 1,- tot ƒ 3,- per man per dag toegekend. De reguliere
politie was verplicht de door de akd aangehouden personen over te nemen, te bewaken en te
transporteren naar de door die dienst te bepalen plaats. Zodra de akd op sterkte was, zouden
de transporten door eigen personeel verricht worden. Het was namelijk de bedoeling dat de
akd uit ongeveer duizend man zou gaan bestaan. Zover is het nooit gekomen. De akd kwam
onder bevel te staan van de Duitse Hauptmann der Orpo Winkler. De dagelijkse leiding
berustte bij Bereitschaftsführer, dr. W. Schwier, die verantwoordelijk was voor de verdeling van
de manschappen over de arbeidsbureaus. Dr. Schwier zetelde in het kamp Erika in Ommen
en was voorheen belast met de leiding over het Kontroll-Kommando.43

Het eerste bericht over de akd in Rotterdam dateert van 20 juni 1944. In een briefje aan
het DGvP geeft opperwachtmeester J.O. aan dat hij met enige mannen, behorende tot het
Lager Erika in Ommen, in Rotterdam is met het doel de diverse onderduikers en
contractverbrekers op te sporen en op transport te stellen naar kamp Amersfoort. Omdat zij
echter veelal in burger hun dienst verrichtten, was het een dringende noodzaak in het bezit
te komen van een kaart voor de gemeentetram. Buiten O. kwamen nog drie wachtmeesters
voor zo’n kaart in aanmerking, waaruit geconcludeerd kan worden dat de akd in Rotterdam
toen uit vier personen bestond. Volgens het briefhoofd was de dienst in hetzelfde gebouw
gevestigd als het Fahndungskommando, namelijk Heemraadssingel 219, kamer 15.44 De akd

arresteerde zelf, maar kreeg ook arrestanten overgedragen van andere instanties. Eind juli
1944 moesten twee opperwachtmeesters van de Staatspolitie, dienstdoende aan het hoofd-
bureau, twee mannen vanaf het bureau van de Duitse politie aan de Eendrachtsweg 59 over-
brengen. Beide mannen waren bij het zwembad aan de Van Maanenstraat door de Duitse
politie aangehouden, omdat zij met zogenaamde stroopstokjes liepen te venten. De mannen
moesten voor de akd in bewaring gesteld worden.45
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Na verloop van tijd was de sterkte tot acht man gestegen. Marinus Antonius K. was
aanvankelijk geplaatst bij de akd in Venlo, maar werd op eigen verzoek naar Rotterdam
overgeplaatst. In Rotterdam was bekend dat de akd Venlo uit ruwe en fanatieke personen
bestond en men had daarom bij de commandant geprotesteerd tegen de komst van K. Dit
mocht niet baten. K. kwam toch naar Rotterdam, waar hij de bijnaam ‘De Scherpschutter’
verwierf. Na de bevrijding verklaarde K. hoe hij aan deze naam gekomen was. Omstreeks
januari 1944 had hij in de Dierentuin van Den Haag vrijwillig getekend voor de Landwacht
Nederland en werd vervolgens goedgekeurd. Hij moest echter wachten tot hij een oproep
zou krijgen, maar deze kwam niet. In februari 1944 had K. zich toch gemeld bij het pob in
Schalkhaar om te worden opgeleid voor de Landwacht. Deze opleiding duurde drie weken.
Voor genoemd doel waren in Schalkhaar ongeveer zeshonderd man geconcentreerd en deze
werden verdeeld in drie compagnieën. In verband met zijn jeugdige leeftijd werd K. ingedeeld
bij de eerste compagnie (K. was begin januari 1926 geboren). Na drie weken werden uit de
genoemde drie compagnieën ongeveer 35 personen, waaronder K., aangezocht om dienst te
nemen bij de Staatspolitie. Toen de mannen van de drie compagnieën na drie weken
afzwaaiden en in verschillende plaatsen bij de Landwacht werden ingedeeld, moest de groep
van K. nog in Schalkhaar blijven om verder opgeleid te worden voor de Staatspolitie. Daarna
werden ze ingedeeld bij de akd. K. werd eerst naar Venlo gestuurd en later volgde over-
plaatsing naar Rotterdam. De personen die op straat en bij de stations gearresteerd werden,
moesten eerst voorgeleid worden voor een Duitser bij het arbeidsbureau aan de Henegouwer-
laan en als zij niet werden vrijgelaten moest de akd hen overbrengen naar het hoofdbureau
van politie. K. bekende dat hij tijdens genoemde werkzaamheden in Rotterdam op straat
meermalen met zijn pistool had geschoten, doch dit waren volgens hem altijd
waarschuwingsschoten in de lucht geweest. Hij deed dit wanneer een arrestant trachtte te
vluchten of wanneer teveel mensen bij elkaar stonden. In de zomer van 1944 heeft K. op het
exercitieterrein van de pos in Apeldoorn met alle andere akd’ers de eed van trouw op de
Führer afgelegd en ongeveer twee weken nadien in Apeldoorn een stuk getekend, betrekking
hebbende op bedoelde eedsaflegging. Daardoor werden zij automatisch overgeheveld naar
het Freiwilliger Bataljon Niederlanden, hetwelk uiteindelijk ressorteerde onder de ss. In
september 1944 moest de groep vanuit Rotterdam via het depot in Apeldoorn weer naar het
pob in Schalkhaar, hetwelk toen de naam droeg van ‘Polizei Freiwilliger Bataljon Niederlanden’.
Daar werd tot maart 1945 een militaire opleiding genoten. Aan het einde van 1944 werd K.
gekleed in een groen militair uniform. Ook werd hij toen in het bezit gesteld van een
zogenaamd ss-Soldbuch.46

Uit andere verklaringen van Rotterdamse akd’ers blijkt dat de eed door enige officieren
en ten overstaan van Rauter werd afgelegd. Een van hen kon zich nog herinneren dat zij in
april 1945 naar Meppel moesten, waar ze allemaal werden ingezet tegen de Geallieerden.
Spoedig moesten zij zich terugtrekken en kwamen uiteindelijk weer in Rotterdam terecht,
waar zij werden ondergebracht in de Oranjeschool aan de Beukelsdijk.47
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13.3 10 en 11 november 1944

Ondanks het groot aantal maatregelen, dat genomen was om zoveel mogelijk arbeiders naar
Duitsland te sturen, was de bezetter nog steeds niet tevreden. Op 16 september 1944 verzond
de directeur-generaal van Politie op last van de BdO een telexbericht waarin alle Neder-
landers tussen zestien en vijftig jaar voor de arbeidsinzet werden opgeroepen. De Neder-
landse politie kreeg opdracht om op straten en pleinen alle rondhangende mannen, die geen
bezigheden hadden en rondlummelden, onmiddellijk te arresteren en over te brengen naar
arbeitseinsatzlager in Amersfoort.48 Gebrek aan arbeiders was niet de enige reden voor het
wegvoeren van de Nederlandse mannen.

Operatie ‘Market Garden’ verliep voor de Geallieerden niet zoals zij gehoopt hadden. 
Op 25 september moesten zij hun zwaar bevochten posities ten noorden van de Rijn opgeven.
Voor de bezetter betekende dit dat zij zich boven de grote rivieren kon handhaven en met
nog meer ijver doorging met het plegen van terreurdaden. Eind september verspreidde Radio
Oranje berichten over de medewerking van burgers bij de opmars van de Geallieerde legers
in het zuiden van Nederland. Generalleutnant H.H. von Wühlisch, Chef des Generalstabes van
de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, verklaarde na de bevrijding, dat de bezetter
bang was voor een opstand van de ondergrondse in het door hen bezette gebied. Deze angst
was niet geheel ten onrechte, want door middel van vliegtuigen werden grote hoeveelheden
voor het verzet bestemde wapens gedropt, terwijl mede hierdoor het aantal verzetsactiviteiten
toenam. Op 11 oktober 1944 verzond het Oberkommando der Wehrmacht (okw) een telegram,
waarin werd medegedeeld dat het okw overwoog alle weerbare mannen uit Nederland weg te
voeren. Hierbij verwachtte men geen steun van de Nederlandse politie, doch werd rekening
gehouden met lijdelijk verzet.49

Enkele dagen nadat het telegram verzonden was, vond onder leiding van Christiansen in
Hilversum een vergadering plaats, waar gesproken werd over de uitvoerbaarheid van het plan.
De top van de bezettingsautoriteiten, waaronder Seyss-Inquart en Rauter, was aanwezig.
Men kwam tot de conclusie dat een landelijke actie onuitvoerbaar was wegens het gebrek aan
Duitse politiemensen en militairen, terwijl men daarnaast bang was voor een reactie van de
illegaliteit. Daarom werd besloten om te kijken of er genoeg manschappen beschikbaar
waren om de weerbare mannen uit de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
weg te voeren. Op 30 oktober vond in Hilversum wederom een vergadering plaats, waarbij
nu ook hoge Duitse officieren uit Rotterdam aanwezig waren, zoals Wölk, Scholz en de Kampf-
kommandant van Rotterdam, Generalmajor Kistner. Al snel werd duidelijk waarom deze
Rotterdamse delegatie voor de vergadering was uitgenodigd, want aan hen werd mede-
gedeeld dat de eerste razzia, onder de codenaam Rosenstock, in Rotterdam zou plaatsvinden,
gevolgd door Den Haag en Amsterdam. Rotterdam was het eerste aan de beurt, omdat de
stad het dichtst bij de zwakke rechtervleugel van het front gelegen was en de bezetter bang was
voor eventuele hulp van de illegaliteit bij een aanval van de Geallieerden.50

Daags na de vergadering werd in Rotterdam in het geheim begonnen met de voor-
bereidingen. Omdat het een Duitse aangelegenheid was, werd de Rotterdamse politie overal
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buitengehouden.51 Op 8 november 1944 moest inspecteur Wonink bij Scholz komen. Wonink
kreeg te horen dat op last van Rauter nog diezelfde dag alle wapens van de Rotterdamse
politie geïnspecteerd moesten worden. Wonink vroeg aan Scholz of dan de wapens van de
politie afgenomen zouden worden, hetgeen Scholz ontkende, waarna Wonink een bericht
verspreidde met de mededeling dat omstreeks 16.00 uur aan de bureaus alle vuurwapens van
wapendragenden voor inspectie door de verbindingsofficier aanwezig moesten zijn. Voor de
inspectie mochten alleen Duitse militairen aan bureaus toegelaten worden, die in bezit waren
van een door Scholz getekend bewijs. Toen ’s middags leden van de Orpo aan de bureaus
verschenen werd door hen nergens een wapeninspectie gehouden, doch werden alle dienst-
wapens direct meegenomen.52 Het werkelijke doel van de inname van de wapens bleef in
eerste instantie geheim.

Wonink ging direct hevig ontstemd naar Scholz, die onder meer zei dat Wonink moest
begrijpen dat dit met een bepaalde bedoeling geschiedde. Hij liet Wonink ook blijken dat 
de door de bezetter gevoerde politiek jegens ons land, sedert het aan de macht komen van
Himmler, een grondige wijziging had ondergaan. Had men tot dan toe getracht het Neder-
landse volk voor zich te winnen, vanaf dat moment zou men met de Nederlandse belangen
geen rekening meer houden. Wonink zei hierop tegen Scholz dat het hem als Nederlander
daardoor onmogelijk was langer in dienst te blijven en dat hij zulks dan ook weigerde
ongeacht de daaraan verbonden consequenties. Scholz zei tegen Wonink dat hij zeer over-
stuur was en dat hij maar eerst eens rustig moest nadenken. Wonink bracht zijn besluit
echter onmiddellijk ter kennis van Boelstra, pakte zijn bezittingen en ging naar huis.53

Hij meldde zich per 8 november 1944 ziek.54

Nadat Wonink zijn functie als commandeur van de Ordepolitie had neergelegd werd 
het commando overgenomen door Tetenburg.55 Als vurig nationaalsocialist was hij voor de
bezetter een uitstekende kracht.

Ondertussen waren vanuit het hele land manschappen van de Wehrmacht, Orpo, Sipo und
sd en van verschillende andere legeronderdelen zich gereed aan het maken voor vertrek naar
Rotterdam, of waren daar al ondergebracht in gevorderde gebouwen. In de nacht van 9 op 10

november arriveerden de laatste manschappen in Rotterdam en werden, met de reeds aan-
wezige troepen, naar verschillende posities gedirigeerd. Op straat surveillerende agenten
waren de enige getuigen van deze troepenverplaatsingen, maar hadden geen enkele notie
van de werkelijke taak van deze Duitse overmacht. Het bureau Sandelingplein werd rond
middernacht, zonder opgaaf van reden, bezet door Duitse manschappen. Zij verlieten het
bureau weer op zaterdag 11 november omstreeks 07.00 uur.56 Een verbaasde wachtcomman-
dant probeerde telefonisch contact te krijgen met het bureau Oostervantstraat. De gewenste
verbinding kwam echter niet tot stand. Ook het personeel van andere bureaus kwam er
spoedig achter dat de telefoon niet meer functioneerde.57
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Het systematisch oppakken van de mannen

Slechts weinigen wisten welk lot de mannelijke bewoners van Rotterdam te wachten stond,
maar in de vroege ochtend van 10 november werd snel duidelijk waarvoor alle voorzorgs-
maatregelen van de bezetter nodig waren geweest. Alle toegangswegen naar Rotterdam
werden door Duitse militairen hermetisch afgesloten. Het was de bedoeling om op deze
eerste dag van de razzia alle mannen van 17 tot en met 40 jaar vanuit de buitenwijken weg te
voeren. Behalve Rotterdam-Zuid, Spangen, Oud-Mathenesse, Delfshaven, Overschie,
Schiebroek, Hillegersberg en Kralingen zou die dag ook Schiedam aan de beurt komen.
Nadat deze stadsdelen waren afgesloten, werden de eerste mannen, die meestal op weg
waren naar hun werk, opgepakt. Zij werden in groepjes naar speciale verzamelplaatsen
gebracht. Hiervoor waren elf, over het gehele gebied verspreide gebouwen en terreinen
aangewezen, waaronder het Feyenoordstadion, de autobusremise aan de Sluisjesdijk, de
tramremise aan de Kootsekade, Lommerrijk, het Nenijtoterrein, de Beurs en het belasting-
gebouw aan de Puntegaalstraat. In sommige gedeelten van de buitenwijken verspreidden
Duitse militairen op verschillende manieren biljetten, waarop met grote letters het woord
‘bevel’ gedrukt stond. In de ene straat werden ze persoonlijk aan de bewoners afgegeven en
in andere straten werden ze in de brievenbus gestopt, terwijl daarnaast de tekst van het bevel
ook door middel van geluidswagens werd verspreid. Via de biljetten werd bekend gemaakt
dat alle mannen in de leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor de arbeidsinzet moesten aan-
melden. Hiervoor moesten de mannen onmiddellijk na ontvangst van het bevel met de
voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan. Degene, die in het bezit was van een bewijs
van vrijstelling, moest eveneens op straat gaan staan en het bewijs meenemen. De mannen,
die bij een huiszoeking nog in huis werden aangetroffen, zouden worden gestraft, waarbij
hun particulier eigendom zou worden aangesproken. Wat met het laatste bedoeld werd, was
niet geheel duidelijk. Onder het bevel stond met dikke letters gedrukt: ‘op hen, die pogen

te ontvluchten of weerstand bieden, zal worden geschoten.’ Dit laatste dreigement
werd kracht bijgezet doordat de straten die aan de beurt waren om huis aan huis doorzocht te
worden, werden afgezet met zware machinegeweren. Op enkele punten was zelfs
luchtdoelgeschut geplaatst.58

Politieagenten die dachten dat het uniform bescherming bood en voor vrijstelling zou
zorgen, hadden het mis, want ook zij werden door de Duitse militairen opgepakt en naar één
van de eerder genoemde verzamelplaatsen gebracht. Zelfs in de politiebureaus waren ze niet
veilig. In het bureau aan de Charloisse Kerksingel forceerden Duitse militairen twee deuren
om de kamers te kunnen doorzoeken. Een militair wilde door middel van een handgranaat
een andere afgesloten deur openen, maar dit kon een aanwezige agent voorkomen. De
granaatscherven hadden anders twee verborgen personen kunnen verwonden. Agent G.
Jonkman had nachtdienst gehad aan het bureau Nassaukade en fietste via de Brielselaan naar
huis. Onderweg zag hij dat Duitse militairen overal mannen uit huis haalden. Thuis
gekomen zei hij tegen zijn vrouw, dat hij, voordat hij het bed indook, eerst even naar het
bureau Charlois ging om een bewijsje te halen, waarmee hij kon aantonen dat hij bij de
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politie werkzaam was. Nadat hij bureau Charlois was binnengegaan sloten Duitse militairen
de deur achter Jonkman, zodat hij niet meer naar huis kon. Later werd hij met een groep
mannen naar het stadion gebracht. Daar zat hij de hele dag zonder eten en drinken. 
’s Avonds moesten ze de weg oversteken naar een gereedstaande goederentrein, die vanwege
het stro op de vloer meer op een veewagen leek. Vandaaruit begon in het donker de reis naar
een onbekende bestemming. Onderweg had Jonkman kans gezien een door hem geschreven
briefje op een perron te gooien, waar hij het adres van zijn in Amsterdam wonende schoon-
moeder op had gezet, omdat hij dacht dat ze dicht bij Amsterdam zaten. Het briefje is door
zijn vrouw ontvangen.59

Duindam, commandant van afdeling iiid (Straatweg), had kans gezien het bureau te
bereiken. Daar trof hij ongeveer dertig politieagenten van verschillende bureaus aan, die
hoopten in het bureau veilig te zijn. In enige uren tijd werd op de zolder een schuilplaats
gebouwd. Tijdens de razzia had Duindam weten te voorkomen dat de patrouille een
onderzoek in het bureau in ging stellen. Duindam bleef gedurende drie weken dag en nacht
op zijn post, omdat hij wilde voorkomen dat zijn ondergeschikten alsnog gevonden werden
en dan als onderduikers doodgeschoten zouden worden.60 De agenten, belast met de
bewaking van de elektriciteitscentrale aan de Galileistraat, hadden geluk. Op de eerste dag
van de razzia, omstreeks 10.00 uur, kwamen vijftig soldaten van de Wehrmacht naar de
centrale. Zij stuurden wachtcommandant J.J.H. Starmans naar huis, terwijl de agenten het
bericht ontvingen om zich voor de arbeidsinzet te melden. Starmans heeft kans gezien deze
jonge agenten in de fabriek te laten onderduiken.61

In de namiddag van de 10e november omstreeks 16.25 uur, stuurde Boelstra, naar aan-
leiding van het feit dat die dag een groot aantal politieambtenaren voor arbeidsinzet waren
gevorderd, een telexbericht naar het DGvP in Zwolle met daarin het dringende verzoek of
Schrieke zich onmiddellijk in verbinding kon stellen met Seyss-Inquart en Christiansen, om
te bereiken dat Boelstra volmacht kreeg om die arbeidsplichtigen vrijstelling te verlenen,
welke voor de uitoefening van de dienst absoluut noodzakelijk waren. Was dit niet mogelijk,
dan dreigde de hele politieorganisatie, inclusief administratie, vast te lopen. Boelstra
probeerde zelf Schrieke telefonisch te bereiken, maar dat was nog steeds niet gelukt. De Boer
antwoordde één uur later dat het verzoek van Boelstra door hem per koerier naar Schrieke
was doorgezonden. De resultaten van zijn eventuele bemoeienissen zou hij zo spoedig
mogelijk aan Boelstra berichten. Al deze verzoeken hadden niet het gewenste resultaat, want
de volgende dag, 11 november 1944, was het binnengebied van Rotterdam aan de beurt,
waarbij ook nu weer politiemensen werden opgepakt. Het politiepersoneel dat zich in het
hoofdbureau verborgen wilde houden kreeg van Boelstra toestemming om te blijven. Hij gaf
opdracht om voor voeding en legering te zorgen. De vorige dag was het onderduiken in het
hoofdbureau nog afgekeurd. Toen Takken vernam dat een aantal jonge mannen van het
administratief personeel in het hoofdbureau wilde blijven, werd dit na overleg met zijn
collega Hanegraaf verboden, omdat zij de risico’s en de gevolgen van het massaal onder-
duiken in het hoofdbureau niet op zich durfden te nemen.62

Een onbekend aantal politieagenten had thuis of elders een veilige plaats gevonden om
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onder te duiken. Agent J.S. van Beek van de politiepost Overschie had uit voorzorg naast het
bed een gat in de vloer gehakt en een gat gegraven. Het zand had hij in de tuin gestort. Via
een aantal leden van de Feldgendarmerie, waarmee hij een goede verstandhouding had,
hoorde hij dat de razzia zou plaatsvinden. Op de bewuste dag kroop hij in het gat, waarna
zijn vrouw het dressoir er over heen schoof. Nadat hij enkele maanden thuis had gezeten,
was zijn vrouw naar het bureau gegaan. Daar vroegen ze waar Van Beek was. Toen zijn vrouw
vertelde dat hij onder de grond zat, werd haar verteld dat hij meteen in dienst moest komen
en dat dit zonder problemen kon. Van Beek en zijn vrouw waren opgelucht, want onder-
duiken in je eigen huis was ook niet alles. Van Beek durfde niet voor het raam te gaan staan
en hij moest stil zijn. Hierdoor hadden ze veel kennissen verloren, omdat zijn vrouw
niemand binnenliet.63

Van Beek’s voorzichtigheid was niet overdreven, want in bepaalde buurten werd een
groot aantal jongens en mannen door buren verraden, omdat die het niet konden ver-
kroppen dat hun mannen wel waren weggevoerd. Vooral in Rotterdam-Zuid werden op deze
manier veel mannen aangebracht. De verraders en aanbrengers vormden op een gegeven
moment zelfs een file voor het politiebureau Sandelingplein, totdat de politie hen weg-
stuurde. Ook ontving de politie veel anonieme brieven met adressen van onderduikers. In de
illegale pers werden de mensen gewaarschuwd zich niet aan deze praktijken schuldig te
maken.64

Agent H.M. Blok had op de tweede dag van de razzia ochtenddienst aan het bureau
Oostervantstraat. In het bureau was het ongewoon stil. Een inspecteur zei tegen de aanwezige
politiemannen dat ze beter naar huis konden gaan, omdat ze anders ook opgehaald zouden
worden. Samen met een aantal collega’s wilde Blok naar het gebouw van de Bereden Brigade
om daar op de hooizolder te kruipen, maar dat liet de chef niet toe. Blok besloot toen om
naar zijn kostadres te gaan. De zoon van de kostjuffrouw had uit voorzorg op de zolder een
schuilplaats gemaakt en daar kropen ze samen in. Na één week thuis gebleven te zijn belde de
wachtcommandant van de Oostervantstraat, met de vraag of het persoonsbewijs van Blok
ingeleverd kon worden. Nadat het persoonsbewijs van een stempel voorzien was, kon Blok
weer in dienst komen.65

Agent M.J. van Leeuwe van de Motorbrigade kon op een andere manier aan de weg-
voering ontkomen. Hij was met een auto van de politiepresident van Haarlem, welke des-
tijds in de werkplaats van de Rotterdamse politie werd gerepareerd, de stad uitgevlucht en
was met deze wagen vijf dagen ondergedoken geweest. De bewuste politiepresident had
hierover verschillende telexberichten naar Rotterdam gezonden. Toen Van Leeuwe
telefonisch contact kreeg met Rotterdam werd hem medegedeeld dat verschillende agenten
al een stempel op hun persoonsbewijs hadden gekregen, hetgeen betekende dat zij dan niet
opgepakt werden. Gelijkertijd werd hem medegedeeld dat een collega van Groep 10, Van
Huis, reeds meerdere malen naar hem gevraagd had, omdat hij ervoor kon zorgen dat ook
Van Leeuwe een stempel op zijn persoonsbewijs zou krijgen. Een collega van Van Leeuwe
heeft toen het persoonsbewijs opgehaald en Van Huis heeft vervolgens gezorgd dat het
persoonsbewijs gestempeld werd, zodat Van Leeuwe weer terug naar Rotterdam kon. 



589

Van Huis probeerde door meerdere van deze acties bij zijn collega’s in het gevlei te komen,
om eventueel na de bevrijding zijn hachje te redden.66

Beide dagen ontwrichtte het dagelijkse leven in de getroffen gebieden. In het dag- en
nachtrapport van het bureau Oostervantstraat werd op de dag van de razzia geen enkele
mutatie geschreven. De volgende dagen nam het aantal ingeschreven meldingen langzaam
toe, waaruit bleek dat het ‘normale’ politiewerk voorzichtig hervat werd.67 Hulpagent 
B. Beindorff, dienstdoende aan de eerste afdeling (Centrum)68 en opperwachtmeester 
B.J. Oorebeek69 van de Staatsbrandweerpolitie behoorden tot degenen die een dagboek
hadden bijgehouden. Hieruit blijkt hoe het hen en andere Rotterdammers tijdens het
transport en verblijf in Duitsland verging.

De verzamelplaatsen

Op beide dagen werden de mannen in colonne en onder begeleiding van bewapende
Duitsers afgevoerd naar over de stad verspreide verzamelplaatsen. Op het Nenijtoterrein
vond in de middag van 11 november een incident plaats, waarbij leden van de sd betrokken
waren. Wölk had voor aanvang van de razzia’s opdracht gekregen om personeel beschikbaar
te stellen voor de verzamelplaatsen, teneinde de bewijzen van vrijstelling, persoonsbewijzen

en dergelijke papieren op echtheid te controleren en tevens uit te zien naar
gesignaleerde personen.70 Die middag gingen de medewerkers van de
Aussenstelle Engelshoven, Hoffmann, Sieber en Röschmann naar het Nenijto-
terrein, om met hulp van de verrader Bitter te kijken of zich onder de

Bernhard Heinrich Sieber, 
geb. 1 juni 1909 in Dordmund
(ss-Oberscharführer).

Legitimatiebewijs van opperwachtmeester der Staatsbrandweerpolitie,
Benjamin Jan Oorebeek.



verzamelde mannen illegale werkers
bevonden. Toen zij het terrein
betraden zag Sieber dat een Haupt-
mann van de Luftwaffe voor een grote
loods een gesprek voerde met een
man, die gekleed was in het uniform
van het voormalige Nederlandse
leger. Hoffmann ging naar de Haupt-
mann toe en mengde zich in het
gesprek. Sieber stond erbij, maar kon
zich na de bevrijding niet meer her-
inneren wat er besproken was, want
hij had zich enkele malen verwijderd
voor persoonsbewijscontrole. Toen
hij bij het groepje terugkwam, zei de
Hauptmann tegen hem dat de Nederlandse militair doodgeschoten moest worden en gaf
Sieber de opdracht hiervoor te zorgen. Samen met Engelshoven en de Nederlandse militair
begaf Sieber zich naar een zijkant van de loods. Toen ze ongeveer 25 meter hadden afgelegd trok
Sieber zijn pistool en schoot de man met één schot in het achterhoofd. Nadat hij geconstateerd
had dat de man dood was, begaf hij zich naar Hoffmann, die nog steeds met de Hauptmann in
gesprek was en meldde dat hij de opdracht had uitgevoerd.71

Omdat opperwachtmeester Oorebeek in de Walcherschestraat (Rotterdam-Zuid) woonde
was hij al op 10 november slachtoffer van de razzia. Toen hij ’s morgens omstreeks 07.00 uur
bezig was zich klaar te maken voor de dienst, werd er gebeld. Voor de deur stonden Duitse
militairen, die hem de bekende oproep in de hand stopten. ’s Middags omstreeks 13.00 uur
werd hij met een groep buurtgenoten onder strenge bewaking naar het Feyenoordstadion
gebracht, waarna ze in de buurt van het stadion als ‘stukgoed’ in rijnaken werden gestopt, die
omstreeks 23.00 uur vertrokken.72 

Hulpagent Beindorff werd op 11 november uit zijn huis gehaald. Samen met andere
mannen uit de buurt moest hij zich op de Noordsingel opstellen, waarna de groep te voet
naar restaurant Lommerrijk werd gebracht. In een grote zaal werden ze ingeschreven en
toegesproken door een Duitser. ’s Avonds werd Beindorff met een groep naar de remise
Hillegersberg gebracht, waar hij samen met ongeveer duizend mannen de nacht moest
doorbrengen. Beindorff kon nog net op tijd een plekje in tramwagon 539 bemachtigen.
Omdat sommige mannen geen tijd hadden gehad de hoognodige spullen te pakken, werden
de bruikbare goederen, zoals regenzeiltjes, rolgordijnen en beugeltouwen uit de wagons
gesloopt en meegenomen. De volgende morgen, zondag 12 november, had zich voor de
remise een menigte vrouwen en meisjes verzameld. De Duitsers wilden deze door schieten in
de lucht verjagen. Toen dit niet hielp werd de waterstraal erop gezet. Hierna begon voor de
mannen de reis naar een onbekende bestemming.73
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Legitimatiebewijs van hulpagent/bewaker Bastiaan Beindorff.
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13.4 het transport

Beindorff werd buiten de remise in colonne opgesteld en na lang wachten zette omstreeks
11.30 uur de groep zich in beweging. Na uren in de stromende regen gelopen te hebben
kwamen ze uiteindelijk in Woerden aan. Hier stonden honderden vrouwen en meisjes hen
op te wachten met allerlei eet- en drinkwaar. Voor de mannen, die niet meer verder konden,
werden boerenwagens beschikbaar gesteld. De rest moest na een korte onderbreking verder.
Omstreeks 17.00 uur liep de groep verkleumd, doorweekt en uitgeput Utrecht binnen en na
een half uur kwamen ze uiteindelijk op de plaats van bestemming. Dit bleek schouwburg
Tivoli te zijn, waar de mannen door het Rode Kruis verzorgd en gevoed werden. Daarvan-
daan werd op dinsdag 14 november de tocht te voet vervolgd naar Amersfoort. Omstreeks
14.00 uur kwamen ze bij het kamp. Daar zagen ze overal prikkeldraad en borden waarop in
het Hollands en Duits stond: ‘gevaren zone. Er wordt zonder aanroepen geschoten’.
Hierboven was een doodskop geschilderd. Door een lange laan dwars door het bos, die was
afgezet door hoog prikkeldraad, kwamen ze bij de ingang van het kamp. Daar werden ze in
rijen van vijf opgesteld en geteld, waarna ze door de poort het kamp in geleid werden. Hier
was de militaire afdeling gevestigd. Daarna moesten ze weer door een poort en kwamen zo in
het kamp van de gestraften. Achter prikkeldraad stonden deze gevangenen in oude militaire
tunieken, veldmutsen, lange broeken, voetlappen en klompen gekleed, opgesteld. Beindorff
werd samen met zijn groep in zogenaamde Blocken ondergebracht. Dit waren stenen
gebouwen vol kribben en twee kachels. Er waren twee en drie etagekribben. De Rotter-
dammers werden in Block vii ondergebracht. Zij bleven hier twee dagen en kregen brood,
bloedworst, gekookte worst en veel pap. Alles kwam van het Rode Kruis. De gevangenen die
het eten uitdeelden aten er behoorlijk van mee. Men moest soms meer dan anderhalf uur in
de kou in het gelid staan voordat met eten begonnen kon worden. Donderdag 16 november
kreeg de groep voor het eerst drie sigaretten. ’s Middags om 12.00 uur moesten ze plotseling
met bagage aantreden. Na anderhalf uur gepakt en gezakt te hebben gewacht kregen ze
allemaal anderhalf brood en een stuk worst, waarna ze via station Amersfoort per trein naar
Duitsland werden vervoerd.74

De groep van Oorebeek, die per rijnaak werd vervoerd, kwam op 11 november omstreeks
18.00 uur in Amsterdam aan. In Oorebeek’s groep zaten onder andere ook nog vijftig
mannen van de politie en brandweerpolitie. Omdat de meesten van hen in uniform gekleed
waren, verliep het uitladen van deze schuit zonder slaan en schoppen. Op de andere schuiten
pakten Duitse militairen de mannen veel harder aan. Volgens het dagboek van Oorebeek
werden ze nog minder behandeld dan vee. In Amsterdam werden de mannen in grote
loodsen ondergebracht, waar zij op stro de nacht door konden brengen. De volgende dag,
zondag 12 november, werd de groep na het middageten ingescheept, waarna het konvooi
omstreeks 17.00 uur over het IJsselmeer wegvoer. De reis duurde vijftien uur en eindigde in
Kampen, waar de mannen aan wal werden gezet. Politie en brandweer werden apart
opgesteld. Na twee uur in de stromende regen gestaan te hebben kreeg deze groep onderdak
in de Theologische Hogeschool. Op vrijdag 17 november werd Oorebeek’s groep vanuit de
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school overgebracht naar de Van Heutszkazerne. Daar kregen ze een kamer toegewezen die
meer weg had van een varkenskot. Maar na wat aanpassingen was het enigszins bewoonbaar.
Lang konden ze er niet van ‘genieten’, want een dag later werden ze verkast naar een zaal,
waar ze met tweehonderd mannen moesten verblijven. Op 19 november kwam een einde aan
het verblijf in Kampen. Die dag moesten de mannen naar het zestien kilometer verderop
gelegen Wezep lopen. Zoals Oorebeek in zijn dagboek beschreef werden de mannen in een
door Duitsers gebouwd dorp ondergebracht, dat kort daarvoor door de Orpo verlaten was.
Ook hier bleven ze niet lang, want in de middag van 20 november werd iedereen in gereed
staande treinen geladen. Zonder veel tussenstops, weinig voedsel en een slechte stemming
arriveerde de trein na 68 uur in Dresden.75

Voor een aantal politiefunctionarissen was het transport extra zwaar. Ze waren tijdens de
surveillance of in de bureaus opgepakt en hadden daarom geen extra goederen, zoals warme
kleding, schoeisel of dekens kunnen meenemen. Daarbij kwam nog dat ze in de stromende
regen naar de verzamelplaatsen moesten lopen. Onderluitenant J.F.T. de Winter, hoofd van
het magazijn der Staatspolitie Rotterdam, kreeg enkele dagen na de razzia van Boelstra
opdracht 65 kussenslopen, 35 kopkussens, 150 wollen dekens, 200 moltondekens, 50 emaillen
borden, 200 eetlepels, 200 vorken, 150 messen, 30 blanco enveloppen en 1000 vel schrijf-
papier te leveren. Dit materieel was bestemd voor het bij de razzia weggevoerde politie-
personeel.76 Daarnaast had het Rode Kruis ervoor gezorgd dat de in Rotterdam achter-
gebleven collega’s kledingstukken hadden ingezameld. Deze goederen werden onder
bescherming van het Rode Kruis per dienstauto van de politie naar de theologische school 
in Kampen vervoerd. De Duitsers stonden verdeling van de goederen niet toe en namen alles
inbeslag.77

Na de bevrijding bleek dat de bureaucratie niet onder de bezetting geleden had. De meeste
in bruikleen verstrekte goederen waren in Duitsland achtergebleven of elders verloren
gegaan. De betrokkenen werden hiervoor alsnog verantwoordelijk gesteld. In het archief zijn
diverse verantwoordingsrapporten aanwezig. Door de materieeldienst werden soms
bedragen van ƒ 33,- geclaimd. J. Vroegop had tijdens de razzia twee slopen, vier lakens, drie
dekens en een hoofdkussen meegenomen, die eigendom waren van de Rotterdamse politie.
In Utrecht was hij gevlucht, waardoor hij de goederen achter had moeten laten. Na de
bevrijding moest hij ƒ 1,- betalen voor het zoekgeraakte hoofdkussen. Zelfs in 1953 moest een
agent nog een rapport opmaken over vermissing van lakens en dekens.78

Voor agent P.J. Timmerman was het transport te zwaar. Op weg naar Duitsland kreeg hij
difterie, tengevolge waarvan hij op 18 november 1944 in Blankenheim (Dld.) overleed.79

Kort na de beide razzia’s was het nog niet duidelijk hoeveel Rotterdamse politiemensen
daadwerkelijk waren weggevoerd. Volgens het maandverslag van november 1944 zouden
circa acht tot negenhonderd politiemannen weggevoerd zijn.80 Indien deze gegevens
kloppen, was ongeveer vijftig procent van de totale sterkte naar Duitsland getransporteerd,
want vóór de razzia’s bestond het korps uit 111 officieren en 1764 onderofficieren en man-
schappen. Op een lijst van latere datum staan ‘nog maar’ 274 namen vermeld van weg-
gevoerde politieagenten, bewakers en hulpagenten.81 Vermoedelijk waren de teruggekeerden
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hiervan afgetrokken, want Wonink verklaarde dat hij kort na de razzia’s betrokken was bij
het terughalen van ruim driehonderdvijftig politieagenten en mannen van de brandweer-
politie.82 Uit de cijfers blijkt in ieder geval dat tijdens de razzia een groot aantal (hulp)-
agenten is opgepakt en weggevoerd.83

Terughalen van weggevoerde mannen

In de dagen na de razzia’s werden verscheidene pogingen ondernomen om zoveel mogelijk
gevorderde politiemannen boven de 35 jaar naar Rotterdam terug te halen. Wonink, die
enkele dagen voor de razzia zijn ontslag had ingediend, kreeg op 11 november bezoek van
agent J. van der Stelt. Namens de politiemannen, die opgepakt waren en zich in het stadion
bevonden, vroeg Van der Stelt of Wonink iets voor hen wilde doen. Wonink zei dat hij
ontslag genomen had, maar in dit geval wilde helpen. Hij trok zijn uniform weer aan en
begaf zich naar het stadion, waar door tussenkomst van hem ongeveer tien politiemannen
werden vrijgelaten. Hij probeerde daarna de rechter Maasoever te bereiken, hetgeen niet
mogelijk was, omdat de Maasbruggen waren afgesloten. Op zondag 12 november was
Wonink, na overleg met Hanegraaf en verkregen toestemming van Boelstra, op zijn motor
gestapt teneinde te trachten de weggevoerden te achterhalen. Op het spoorwegemplacement
van Haarlem stonden enkele treinen met weggevoerden. De betreffende commandant gaf
hem toestemming te kijken of zich daarin ook agenten of brandweerlieden bevonden. Deze
moesten door Wonink dan bij de commandant gebracht worden, waarna deze zou over-
wegen wat hiermee te doen. Toen Wonink deze mensen, een twintigtal, uit de treinen had
gehaald, bracht hij hen echter onmiddellijk buiten het emplacement met de opdracht zo
nodig onder te duiken. Ondertussen had Wonink hulp gekregen van politiearts Hage en
Müller van de Motorbrigade en gezamenlijk bezochten ze plaatsen waar weggevoerde
politiemannen konden zitten, zoals Amsterdam, Amersfoort en Kampen.84 Müller had
vooraf contact opgenomen met de in Kampen aanwezige Duitse commandant Baatz, die zei
dat hij niets met Müller te maken had. Müller kon zich na de bevrijding niet meer
herinneren of, toen hij bij Baatz weinig succes had, naar Utrecht gegaan was of dat hij dit al
daarvoor gedaan had. In elk geval had hij in Utrecht van een hoge Duitse militair een
bewijsje gekregen om in de kampen toegelaten te worden, teneinde de politiemannen boven
de 35 jaar eruit te halen. Met dat briefje had hij in Kampen wel succes. Wonink bezocht de
groep in de theologische school, terwijl Müller naar de kazerne ging en daar een aantal
agenten van zijn eigen Motorbrigade tegenkwam. Een ambtenaar van de politie Kampen was
bereid de geboortedatum van de persoonsbewijzen te veranderen. Van een aantal Rotter-
damse politiemannen werd  het persoonsbewijs meegenomen en naar de bewuste ambtenaar
gebracht. Die heeft ’s nachts de bewijzen zo gewijzigd, dat allen ouder waren dan 35 jaar,
tenminste voor de mensen, die dat op eigen risico wilden. De persoonsbewijzen werden weer
terugbezorgd en de volgende morgen zijn de mannen die klaarstonden en die volgens hun
persoonsbewijs ouder waren dan 35 jaar eruit gehaald. Zij mochten vertrekken. Door middel
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van deze persoonsbewijsverandering konden ongeveer 23 politiemannen aan de verdere
deportatie onttrokken worden.85

Boelstra ondernam eveneens pogingen om politiemensen vrij te krijgen. Op 13 november
1944 stuurde hij een telexbericht naar zijn collega in Utrecht waaruit bleek dat volgens een
Erlass van Rauter het politiepersoneel, dat uiterlijk op 9 november 1944 35 jaar werd, vrij van
arbeidsinzet was. Bij de razzia waren verschillende politiemensen weggevoerd die hieraan
voldeden en zich volgens Boelstra vermoedelijk bevonden bij het transport, dat op dat
moment in Utrecht was aangekomen. Boelstra verzocht zijn collega zeer dringend met grote
spoed bij de transportleider pogingen in het werk te stellen om te bereiken genoemd per-
soneel onmiddellijk vrij te laten.86

De politiepresident van Utrecht antwoordde dat door een van zijn officieren contact was
opgenomen met Major Weichert en Hauptmann Dempwolf van de Feldgendarmerie. Hem
werd medegedeeld dat deze kwestie zou worden voorgelegd aan Rauter en dat een beslissing
van deze afgewacht diende te worden. In Utrecht kon voor de in het telexbericht bedoelde
categorie van politieambtenaren niets worden bereikt, omdat alle groepen reeds naar ver-
schillende richtingen waren vertrokken. Twee dagen later ondernam Boelstra een nieuwe
poging. Nu niet voor een groep, maar voor een met name genoemde politieman. In een
telexbericht aan zijn collega’s in Utrecht, Groningen, Zwolle, Enschede en Leeuwarden
vermeldde hij dat de opperwachtmeester der Staatspolitie Ehrismann op 10 november met
een groep Rotterdammers door Duitse instanties was afgevoerd voor de arbeidsinzet. 
Hij verzocht zijn collega’s dringend, voor het geval deze groep door hun gemeente zou gaan,
te bewerkstelligen dat Ehrismann niet verder weggevoerd werd. Bij dit bericht was een
zogenaamde Bescheinigung van Wölk gevoegd, waarin deze in het Duits vroeg Ehrismann als
voormalige politiebeambte ongehinderd te laten passeren, omdat hij voor de arbeidsinzet
was vrijgesteld. Ehrismann was werkzaam bij het vertaalbureau en daarom waarschijnlijk
zowel voor de Nederlandse als Duitse instanties onmisbaar. Soms werden er vanuit het land
positieve berichten ontvangen over aangetroffen of teruggekeerde politieambtenaren. 
Op 19 november stuurde de politie van Utrecht bericht dat de onderluitenant De Jonge van
het Rotterdamse korps zich op dat moment met dertig manschappen in Putten op de Veluwe
bevond en wilde weten of hij kon worden afgehaald.87

Nadat de politiemannen vanuit Nederland naar Duitse kampen waren doorgestuurd,
werden nog steeds pogingen ondernomen om ze daarvandaan terug te halen. Vooral Wonink
heeft zich hiervoor persoonlijk ingezet. Op 24 november 1944 vroeg de Rotterdamse kapitein
M.W. van Zanten aan de politie van Enschede of zij Wonink wilde opvangen, want die was
vanuit Rotterdam per dienstauto naar het Duitse grensplaatsje Gronau vertrokken. 
Ze moesten hem dan verwijzen naar het Nederlandse Rode Kruis in Enschede waar door
iemand een lijst was afgedragen met circa vierhonderd namen van Rotterdamse burgers uit
het kamp Schutzenhof in Gronau. Hierna moest Wonink de lijst naar Rotterdam brengen.88

Müller was eveneens enkele malen in Duitsland geweest. In Coevorden had hij getracht
erdoor te komen, want daar hoorde hij, dat in Dalem ook een kamp was. Hij trachtte daar
over de grens te komen, maar door de Duitsers werd hij verwezen naar het bureau van de sd
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in Assen. Daar zou hij een bewijsje kunnen krijgen om over de grens te komen. In Assen
werd echter geen bewijsje afgegeven. In Groningen probeerde hij om bij Nieuwe Schans de
grens over te gaan, maar ook dat lukte niet. Tenslotte lukte het met een fles jenever. In
Dalem trof hij heel veel Rotterdammers aan. Politiemensen vrij krijgen lukte niet, maar
spullen zoals brieven en klompen werden verdeeld. Müller herhaalde deze reis meerdere
malen en nam dan schoenen, geneesmiddelen en andere medische spullen mee.89

Het gebeurde ook dat politiemensen op eigen gelegenheid uit Duitsland terugkwamen.
Op eerste kerstdag 1944 belde wachtmeester A. Boekenkruger naar Rotterdam met de mede-
deling dat hij met 28 anderen vanuit Duitsland in Ter Apel was aangekomen. Zij zouden
vervolgens doormarcheren naar Zwolle. Twee dagen later belde Boekenkruger nogmaals en
gaf door dat hij met achttien politieambtenaren, waaronder enkele bewakers van het
Gevangeniswezen en vijf brandweermannen in Zwolle was aangekomen. Boekenkruger
vroeg of hij voor verder transport naar Rotterdam de beschikking kon krijgen over een auto.
In overleg met Kruit werd hij verwezen naar Kampen, omdat daar de auto van de Bommen-
ploeg was. Begin januari 1945 berichtte de politie Zwolle dat zich aldaar vijf agenten in
uitgeputte toestand bevonden. Zij waren op terugreis vanuit Duitsland, omdat ze voor de
arbeidsinzet waren afgekeurd.90

In de eerste maanden van 1945 werden vanuit Rotterdam zeer regelmatig namen van
politieambtenaren, die om de een of andere reden niet gemist konden worden, aan Duitse
arbeidskampen doorgegeven, met het verzoek of ze teruggestuurd konden worden. Boelstra
schreef op 21 februari 1945 een briefje naar het ot-lager in Hiltrup bij Münster met het ver-
zoek om A.A. Swank en A.J. Klootwijk vrij te laten, omdat ze voor de dienst onmisbaar
waren. In het archief van de politie Rotterdam bevinden zich meer dan 75 van dergelijke
verzoeken voor politiemannen uit kampen in Hannover, Berlijn, Norddeich, Huntloze en
Emden.91

De berichten vanuit Duitsland waren niet altijd positief. Van het Arbeitsambt uit Osna-
brück ontving Boelstra half februari bericht, dat met name genoemde politiemensen, werk-
zaam bij de spoorwegen in Osnabrück, naar Nederland konden terugkeren indien men voor
hen andere arbeidskrachten naar Duitsland zond.92

13.5 het verblijf in duitsland

De weggevoerde Rotterdammers werden in Duitsland over 584 plaatsen verspreid. Vooral in
de steden van het Ruhrgebied, zoals Dortmund, Düsseldorf, Duisburg en Essen en Hannovers-
Westfaals grensgebied, waaronder de plaatsen Bentheim, Nordhorn Bocholt en Münster
vielen, werden veel mannen tewerkgesteld.93

De groep van Beindorff, die per trein vanuit Amersfoort naar Duitsland vervoerd was,
kwam in Essen terecht. Daar moesten ze bomkraters dichten en wegen herstellen. 
Ook knapten ze voor particulieren karweitjes op, waarmee broodbonnen verdiend konden
worden. Het meeste gevaar kwam vanuit de lucht. Vanaf hun aankomst op 17 november tot
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30 december had 95 maal
het luchtalarm geklonken,
waarna Essen ook daad-
werkelijk enkele malen
gebombardeerd was.94

De groep van Oore-
beek werd in Dresden
naar een kamp gebracht.
Na enkele dagen werd de
groep gesplitst. Alle
brandweermannen en
politieagenten werden
naar een museum
gebracht en in ploegen
verdeeld. Acht man
bleven daarna in het
museum. Van de overigen
gingen zeven man, waaronder Oorebeek, naar
Chemnitz, terwijl de rest naar Leipzig moest. 
Na een kort verblijf in de brandweerkazerne,
werd de groep twee aan twee verdeeld over een aantal posten van de Luftschutzpolizei.
Oorebeek kwam terecht in een post, die ondergebracht was in een bierbrouwerij. Wat hij het
ergste vond was, dat hij een ander (Duits) uniform moest aantrekken. Hij was bang dat ze
hierdoor voor vrijwilligers werden aangezien. De eerste maanden bestonden hoofdzakelijk
uit theorie en praktijkoefeningen. Politiescholing en exercitie met en zonder geweer stonden
eveneens op het programma. Verder bestond de dienst nog uit het vullen van de over de stad
verspreide blusputten, reparatie van materieel en het blussen van branden na bombarde-
menten. Dit werk was niet ongevaarlijk. Twee collega’s van Oorebeek werden begin februari
1945 getroffen door granaatsplinters. Een van hen overleed kort daarop aan zijn verwon-
dingen.95

Van de weggevoerde politiemannen kwamen tenminste twee niet meer uit Duitsland
terug. J.J. Bliek,96 schrijver bij de Rotterdamse politie, was op 10 november opgepakt. Hij
overleed op 4 januari 1945 tengevolge van de doorstane ontberingen in een ziekenhuis in
Neustadt-Sud. G.J. van Vliet, dienstdoende aan het bureau Oostervantstraat, werd eveneens
op 10 november opgepakt. Per rijnaak werd hij met een grote groep burgers en een aantal
collega’s via Amsterdam naar Kampen vervoerd. Daarvandaan vertrokken verschillende
treinen richting Duitsland, met bestemming Oldenburg. Intussen hadden de politiemannen,
waaronder Van Vliet, een list verzonnen. Op goed geluk gingen ze met een flinke ploeg terug
naar het grensstation. Daar vertelden de Rotterdamse politiemannen dat ze als escorte
gediend hadden en nu weer op weg waren naar Nederland. De Duitsers trapten er niet in,
want na zeven uur, die door deze mannen in angstige spanning werden doorgebracht, volgde

Tijdelijk identiteitsbewijs van Oorebeek als
medewerker van de Luftschutzpolizei Chemnitz.
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het bericht, dat ze de eerstvolgende trein naar Emden moesten nemen en zich daar weer aan
moesten sluiten bij de burgers.97

In Emden, waar ook de burgers uit Oldenburg waren aangekomen werd een week door-
gebracht met puin ruimen. Hierna ging de groep weer op reis, nu naar Osnabrück, waar ze
opdracht kregen het station van hout en oud ijzer te ontdoen. Door de aanhoudende regen
waren de schoenen, die de mannen droegen, nagenoeg bij iedereen van de voeten gerot. 
Op 11 december kwam het bericht, dat de mannen zich gereed moesten maken, om naar het
plaatsje Norddeich, aan de noordwestkust te vertrekken. Men zou daar voor de ot moeten
werken. Na een kort tochtje kwamen de mannen via Norden in het vissersplaatsje aan. Het
was intussen erg koud geworden. Vlak in de buurt van een houtopslagplaats werd een klein
kamp betrokken. Het was nog viezer en smeriger, dan de mannen tot dan toe gezien hadden.
En dat wilde wat zeggen. Met 45 man moest men slapen in een hokje, dat hoogstens bestemd
was voor 20 man. In smerig stro, dat stonk en niet hoger lag dan tien centimeter, moest de
nacht worden doorgebracht. Het werk was zelfs nog zwaarder dan in Osnabrück. Men moest
bunkers bouwen voor de ot, prikkeldraadversperringen aanleggen en kipkarretjes, gevuld
met zand en cement, over de hoge zeedijk over een afstand van enige kilometers voort-
duwen. Bij tien graden vorst moest soms 24 uur aan één stuk gewerkt worden. Nadat de
mannen wederom waren overgeplaatst, kwam op 19 februari 1945 het bericht dat ze zich
gereed moesten maken voor transport naar Heidmühle, een klein plaatsje in de buurt van
Wilhelmshaven. Het werk, dat hier verricht moest worden, bestond uit het aanleggen van
een pantsergracht. Dit alles geschiedde in moerassige grond, zodat dit voor de mannen, die
bijna geen schoenen meer aan hun voeten hadden, zeer onprettig was. Door al deze koude en
nattigheid ontstonden verscheidene ziektegevallen. Van Vliet liep een longontsteking op, die
door de behandelende arts zo schandalig slecht verzorgd werd, dat hij na weken lijden over-
gebracht werd naar het Heil und Plege Ambt in Wehner bij Oldenburg. Daar overleed hij op 8
mei 1945.98 Zijn echtgenote was hiervan niet op de hoogte. Zij verzocht op 19 augustus 1945

de Rotterdamse politieleiding of zij konden meewerken haar ernstig zieke man uit Duitsland
terug te halen, omdat het Rode Kruis haar maar liet wachten. Op het verzoek was de aan-
tekening aangebracht dat volgens een mededeling van het Rode Kruis Van Vliet reeds op 
8 mei overleden was. Deze mededeling werd telefonisch aan Lagendaal doorgegeven, die
waarschijnlijk op zijn beurt de echtgenote moest inlichten.99

Het grootste gedeelte van de weggevoerde mannen zou successievelijk kort na de
bevrijding uit Duitsland terugkeren. Een groep van negen Rotterdamse politiemannen lukte
het echter om voor de bevrijding al uit Duitsland te vluchten. C. Vlietstra maakte deel uit
van deze groep. Hij was tijdens de razzia opgepakt en overgebracht naar de ret-garage aan de
Sluisjesdijk. Deze groep werd eveneens met rijnaken naar Kampen vervoerd, waar vandaan
ze met de trein naar Duitsland gebracht werden. Na wat omzwervingen kwam Vlietstra met
nog ongeveer dertig politiemannen in Norddeich terecht, waar ze bunkers moesten bouwen.
Op een gegeven moment werd de groep met paard en wagen naar Emden gebracht. Toen de
Canadezen naderden kreeg Vlietstra met acht andere politiemannen opdracht een grote
groep dwangarbeiders van Emden naar de Duitse politie in Groningen te brengen. Zowel



598

bewakers als dwangarbeiders doken, zodra zij
de Duitse grens bij Nieuweschans achter zich
gelaten hadden, in de omgeving van
Winschoten onder.100 Dit duurde niet lang,
want Winschoten werd op 15 april 1945 bevrijd.
Twee dagen later meldden de negen
Rotterdamse politiemannen zich in haveloze,

gescheurde uniformen, met nauwelijks schoeisel aan de voeten bij het stafbureau van de bs

en stelden zich beschikbaar. Aangezien de commandant van de bs, chirurg dr. J. Hommes,
van de districtschef van het Militair Gezag de opdracht had gekregen om een eenheid te
vormen, die ingezet kon worden bij het arresteren van nsb’ers, landwachters en Duitsers,
formeerde hij met de groep Rotterdamse politiemannen een aparte eenheid militaire politie,
die onder de naam ‘Military Police Home Forces, ging optreden. Naast Vlietstra bestond de
groep uit J. Stuij, J.J. van Leersum, H. van Gent, C. Moerland, P.A.C. Lindhout, P. Wiegel, 
J. Huber en G.M. Klomp. De laatste werd aangewezen als plaatsvervangend commandant,
terwijl het groepje onder commando stond van eerste luitenant Nienhuis van het Militair
Gezag.101

Dat Klomp als plaatsvervangend commandant werd aangewezen, was niet vreemd. In
Rotterdam had hij namelijk al deel uitgemaakt van het verzet. Op zijn personeelskaart stond
vermeld dat er na de bevrijding een schrijven was binnengekomen van het centrale bureau

Military Police Home Forces voor het raadhuis 
van Winschoten. Achteraan v.l.n.r.: J. Hommes, 
H. van Gent, P. Lindhout, J. van Leersum, 
C. Moerland, C. Vlietstra en J. Huber. Vooraan
zittend op bumper: G. Klomp, P. Wiegel en J. Stuij.



599

lo ⁄kp in Amersfoort, waarin gevraagd werd om bij bevordering met zijn prestaties als kp’er
rekening te houden. De groep werd in Winschoten en omstreken, vanwege hun paraatheid,
correctheid en snelle verplaatsing naar punten waar wat te doen was, door het districts-
commando van de bs in Oost-Groningen ook wel aangeduid als de ‘Vliegende Brigade’. 
Half juni 1945 stuurde  bs-commandant Hommes, die op dat moment tevens inspecteur
Interneringskampen en algemeen adviseur van de Militaire Commissaris was, een bericht
naar hoofdcommissaris Staal, waarin hij schreef dat de groep Rotterdamse politiemannen 
op een buitengewoon prettige wijze had opgetreden en bij de bevolking grote populariteit 
en ontzag genoot. Met buitengewone tevredenheid had hij de groep onder zijn bevel gehad.
Daarom vroeg hij aan Staal of hij ze weer kon afstaan voor bewaking van de internerings-
kampen, want zulke jongens hadden ze hard nodig. Staal schreef terug dat het hem speet,
maar dat hij ze in Rotterdam zelf nodig had.102

Het Rotterdamse korps na de razzia’s

Na de razzia’s kwam het dagelijkse leven in Rotterdam langzaam op gang. Hoewel enkele
afdelingen sterk onderbezet waren, ging het politiewerk gewoon door. Een klein gedeelte
van de inbeslaggenomen vuurwapens werd door de Duitsers na verloop van tijd terug-
gegeven, omdat de politie door ongure elementen niet meer gerespecteerd werd. Vooral de
nationaalsocialistische politieagenten werden herbewapend. De andere politiemannen
kregen het wapen mee als ze de straat op gingen en moesten het daarna weer inleveren.103

Waar Boelstra bang voor was gebeurde. Verschillende afdelingen kregen te maken met
een onderbezetting. Zo was het gehele personeel van de afdeling Comptabiliteit naar
Duitsland gesleept, waardoor ongeschoolde hulpkrachten de werkzaamheden moesten
overnemen. Het grote aantal weggevoerde politiemannen was echter niet de enige oorzaak
van de krappe personeelsbezetting, want naast onderduiken was ziekmelden een andere
manier waardoor politiemensen zich aan de politiedienst probeerden te ontrekken. Het was
de bezetter niet ontgaan dat het aantal ziektemeldingen in 1944 ontoelaatbare vormen begon
aan te nemen. Half december werd politiearts Hage bij Scholz geroepen, die direct begon te
dreigen met rigoureuze maatregelen. Uiteindelijk kreeg dokter Hage gelegenheid zijn zegje
te doen en legde uit dat slechte voeding en psychische problemen voor de slechte gezondheids-
toestand van het politiepersoneel zorgden. Scholz negeerde de opmerkingen van Hage
volkomen en eiste binnen enkele dagen verbetering in de situatie. Voor Kerstmis moesten
alle bedlegerige zieken in het Bergwegziekenhuis worden opgenomen en iedere dag moesten
twintig politiemensen, die wegens ziekte buiten dienst waren, door de Duitse Oberstabarzt,
dr. Begemann, onderzocht worden. Met deze boodschap kon Hage weer gaan. De mee-
gekregen opdracht was niet eenvoudig, want het aantal zieken bedroeg ongeveer vijf-
honderd, waarvan velen al bij de eerste keuring door de mand zouden vallen. Hage ging
direct aan het werk. Naar de zieken werden dagorders gestuurd, waarbij er op aangedrongen
werd in hun eigen belang zich direct in dienst te begeven, met het oog op de Duitse controle
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en de te verwachten moeilijkheden, zoals via
Schalkhaar op transport naar Duitsland en
indeling bij het Duitse Luftschutzkommando.104

Op 1 januari 1945 was bepaald dat de leden van
de Nederlandse politie, wiens verblijf in

Nederland ongewenst was, naar Duitsland gestuurd zouden worden. Waarschijnlijk ver-
wachtte men veel politiemensen, want in dezelfde bepaling stond vermeld dat de politie-
ambtenaren in Schalkhaar verzameld werden en in groepen van honderd man naar Duits-
land afgevoerd zouden worden. Voor hen golden dezelfde regels als voor de leden van het
Polizei-Freiwilligen-Bataillon ‘Niederlande’. Dit hield in dat ze konden rekenen op zogenaamd
Wehrsold, terwijl de achtergebleven gezinsleden recht hadden op een uitkering. In Schalkhaar
moesten de politiebeambten bewaakt worden en de bewakers kregen opdracht om bij vlucht-
pogingen gericht te schieten.105

Dat het uitzenden naar Duitsland als straf geen loos dreigement was, blijkt uit de
gegevens op de personeelskaarten. C. van der Burg werd op 10 maart 1945 door de Orpo
gearresteerd. Vijf dagen later werd hij ter beschikking gesteld van de luchtbeschermings-
politie in Duitsland. Ruim één maand later kon hij zijn werkzaamheden aan het bureau
Boezemsingel weer hervatten. De periode van uitzending naar Duitsland was willekeurig,
want een andere agent werd voor twee maanden naar Duitsland gezonden.106

Politiefunctionarissen die wel onder de gevaarlijke
leeftijdscategorie vielen, maar tijdens de razzia’s
niet waren opgepakt, konden met een schriftelijke
vrijstelling veilig over straat.
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Op een verzamellijst van 19 maart 1945 stonden de namen van 85 Nederlandse politie-
ambtenaren die naar Duitsland moesten. Hieronder bevonden zich 21 politiefunctionarissen
van het Rotterdamse korps.107

Degenen die ziek waren, werden verplicht zich na de eerste oproep door de dokterskamer
onmiddellijk te melden bij een Duitse arts in het Diaconessenziekenhuis voor een medisch
onderzoek. Wie hier niet aan voldeed of te ziek was, werd soms met grof geweld door de
Duitse politie van huis gehaald en ter verpleging c.q. medisch onderzoek overgebracht naar
het ziekenhuis. Inmiddels had Hage degenen, die daar enigszins toe in staat waren, in dienst
geroepen. Dit aantal bedroeg ongeveer honderdvijftig man, terwijl daarnaast vijftig ‘zieke’
politiemannen uit eigen beweging weer in dienst waren gekomen. In verband met het
naderende einde van de bevrijding luwde de medische belangstelling van Duitse zijde voor
de Rotterdamse politie. De controle werd langzamerhand weer overgenomen door de
politiearts, die ten koste van veel sterke drank een betere verstandhouding met de bezetter
had weten op te bouwen. Tijdens de hongerwinter verspreidde zich hongeroedeem onder het
personeel. Vanwege gezwollen ledematen, lusteloosheid en andere symptomen bleven toch
weer veel politiemannen ziek thuis.108

Volgens publicaties in de illegale pers bleef het gevaar van wegvoering voor de arbeids-
inzet naar Duitsland bestaan. In het Oranje-bulletin van 3 januari 1945 werd het personeel in
overheidsdienst gewaarschuwd. In de kerstnacht van 1944 waren woonadressen overvallen
van sinds de razzia’s ondergedoken politieagenten. Enkele tientallen agenten waren hierbij
gevangen genomen. Personen in overheidsdienst dienden dus met de mogelijkheid van
oppakken aan het woonadres rekening te houden.109

In ‘De Vrije Pers’ van 28 maart 1945 stond weer een andere waarschuwing. Personen die bij
razzia’s waren gepakt en later hadden weten te ontsnappen, doch van wie het persoonsbewijs
in Duitse handen was gebleven, dienden extra op hun hoede te zijn. Zij ontvingen een
oproep om op kamer 18 van het bureau van politie te komen, teneinde daar inlichtingen te
verschaffen. Hen werd in de illegale pers aangeraden niet te gaan, aangezien daar mensen
van de Organisation Todt zaten, die hen direct weer zouden inschakelen voor de arbeidsinzet.
Op donderdag 22 maart waren op deze wijze al zestien mensen gepakt. Twee weken later
verviel deze waarschuwing.110

Overal in het land werden razzia’s gehouden, waarvoor ook de bevolking van Hoek van
Holland niet gespaard bleef. Zaterdag 18 november 1944 omstreeks 09.00 uur werd door een
groot aantal militairen een razzia gehouden met als doel alle mannelijke personen tussen 17

en 41 weg te voeren. Hieronder bevonden zich ook vier agenten en drie hulpagenten. Vanaf
dat moment bestond het politiekorps Hoek van Holland nog maar uit twee agenten en drie
hulpagenten. De groep die achterbleef hield zich vooral bezig met het beperken van de
schade, die aangebracht werd door Duitslands geheime wapen; de v2. Een v2 lanceerplaats
bevond zich op een terrein nabij het station, tussen de spoorlijn en de Prins Hendrikstraat.
Omdat er bij de lancering nogal eens wat mis ging, kwamen veel projectielen niet op de
plaats van bestemming terecht, maar dicht bij de lanceerplaats. Daarnaast was de Feld-
gendarmerie zeer actief en leverde geregeld arrestanten, zoals voedselzoekers, over aan de
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politie. Op 4 april 1945 werd het korps nogmaals ingekrompen. In opdracht van Rauter
moest elke politieambtenaar beneden 40 jaar de frontzone, waaronder ook Hoek van
Holland viel, verlaten. De politiepresident antwoordde pas op 3 mei 1945 dat opperwacht-
meester J.A. van Duin, geboren op 11 mei 1905 en wachtmeester Sander A. Hoestra, geboren
op 1 mei 1916 aan deze maatregel voldeden. Na overleg moest Hoestra buiten het ‘verboden
gebied’ dienst gaan doen, terwijl Van Duin kon blijven.111

De razzia van november 1944 had ook consequenties voor de voedselvoorziening. Een
groot aantal huisvaders, die voorheen veel vrije tijd en energie gespendeerd hadden om het
steeds schaarser wordende voedsel te bemachtigen, werden weggevoerd en lieten vrouw en
kinderen achter. Het gevolg was dat in veel gezinnen honger geleden werd. Daarnaast ging
de bevolking in het westen een zeer strenge winter tegemoet. De achtergebleven politie-
agenten moesten er voor zorgen dat de schaarse goederen op een eerlijke manier en tegen 
de vastgestelde prijzen verdeeld werden.





hoofdstuk  14

hongerwinter en bevrijding

Bij het verzamelen van de uitgeworpen blikken en pakken heeft 
de Rotterdamsche Politie zich, naar ons is gebleken, schandelijk
gedragen. De Politie heeft zich onrechtmatig veel te veel voedsel 
toe-geëigend Deze misselijke houding van een orgaan, dat in de 
oorlogsjaren toch al zoo’n slechte naam heeft verworven, is 
bedroevend. Hier was een gelegenheid geweest zich eenigszins te
rehabiliteeren; door zich zoo te gedragen, kan de Politie dit 
allerminst doen.

(De Vrije Pers, 4 mei 1945. Uit: Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam)



14.1 economische achteruitgang

Na de reorganisatie van de Recherche op 1 januari 1944 werd de naam van Groep i veranderd
in Economische Recherche. Deze dienst werd een afzonderlijke afdeling en behoorde daar-
door niet meer tot de Recherche. Iedere nacht moest één rechercheur van deze dienst nog
wel in de nachtdienst komen en deed tezamen met rechercheurs van andere groepen dienst.
Hij moest alle voorkomende recherchewerkzaamheden verrichten en kreeg bij economische
delicten assistentie van andere rechercheurs.1 Half november 1944 werd de Economische
Recherche overgeplaatst naar het door de Politiecompagnie verlaten gebouw aan de Wester-
singel 12.2

Op het gebied van de prijsbeheersing was eveneens het een en ander veranderd. De
districtscommandant van de Prijsbeheersingdienst was vanuit Den Haag verplaatst naar een
pand aan de Heemraadssingel 323. Aan hem moest maandelijks een verslag gezonden
worden betreffende de bereikte resultaten bij de opsporing van economische delicten,
alsmede omtrent gehouden systematische controles op de naleving van prijsvoorschriften.
Volgens het verslag van januari 1944 waren 115 processen-verbaal opgemaakt voor prijs-
overtreding, 5 voor overtreding prijsaanduiding en 5 voor overtreding van de distributie-
voorschriften.3

De Vliegende Afdeling

Zwart handelen was een overtreding waartegen hard moest worden opgetreden, want dit
ondermijnde alle distributiemaatregelen. Het aanbieden van schaarse goederen voor
woekerprijzen zorgde ervoor dat alleen mensen met veel geld of kostbare voorwerpen in
staat waren deze goederen aan te schaffen. In september 1943 was het volgens de directeur-
generaal van Politie noodzakelijk gebleken de reeds ter bestrijding van de economische
delicten getroffen maatregelen te intensiveren. Niet alleen uit repressief oogpunt, doch
bovenal om het preventieve karakter, achtte hij het per gewest instellen van een ‘Vliegende
Afdeling’ gewenst.4

Naast de bestaande economische afdelingen bij de Staatspolitie en bij de diverse
gemeentepolitiekorpsen hadden deze Vliegende Afdelingen tot taak met alle kracht en
voortvarendheid de economische delicten en wel speciaal het zogenaamde ‘zwart vervoer’
van goederen te bestrijden. De werkzaamheden van de Vliegende Afdeling dienden te
worden beperkt tot controles van uitgaande en binnenkomende reizigers op en aan de
spoorwegstations. Binnen de grenzen van hun opdracht waren de ambtenaren van de
Vliegende Afdelingen tot optreden bevoegd in alle gemeenten van het gewest. Een Vliegende
Afdeling diende te bestaan uit één officier en vijftig minderen (opperwachtmeester en
wachtmeesters). Met het oog op de bestaande personeelstekorten diende de minderen te
worden gerekruteerd uit het personeel, dat bij economische afdelingen en prijsbeheersings-
groepen was ingedeeld en die zich vrijwillig voor dit doel wensten in te zetten.5

605
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Het was de bedoeling dat de bij de Vliegende Afdelingen ingedeelde politieambtenaren
principieel dienst bleven doen bij de korpsen, waartoe zij organiek behoorden. Zij werden
tot optreden (razzia’s) opgeroepen door de commandant van de Vliegende Afdeling via hun
korpschef. Boelstra antwoordde dat er in Rotterdam een mobiele recherchegroep werkzaam
was die voor dergelijke diensten ingezet kon worden. Waarschijnlijk was de oprichting van
een Vliegende Afdeling in september niet van de grond gekomen, want in april 1944 deed
Boelstra, in zijn hoedanigheid als gewestelijke politiepresident nogmaals een poging in die
richting. De commandeurs van de Ordepolitie in Den Haag en Rotterdam moesten voor 20

april namen opgeven van personeel, dat zich voor de bestrijding van zwarte handel wenste
in te zetten. Taak en sterkte bleef zoals de directeur-generaal eerder had vastgesteld. 

De Vliegende Afdeling werd onder andere op donderdag 29 juni 1944 op last van de Duitse
autoriteiten ingezet bij een controle op frauduleus vervoer van groenten. Leden van de
Vliegende Afdeling moesten zich gewapend en met rijwiel melden op het politiebureau in
Naaldwijk.6 De controles zouden tot 4 juli 1944 plaatsvinden. Op die dag werd besloten dat
de Vliegende Brigade in Naaldwijk gehandhaafd bleef, waardoor het personeel van deze
brigade pas op 22 juli naar de standplaatsen terug kon.7

Voor Rotterdam was de zwarte handel geconcentreerd rond het Noordplein en de Tiend-
straat. In de aldaar gevestigde cafeetjes werden vele duistere deals gesloten.

In zijn functie als bevelvoerder van het Rotterdamse verzet was het de buiten dienst
gestelde hoofdinspecteur Staal ook opgevallen dat de openbare diensten niet in staat waren
de zwarte handel een halt toe te roepen en hij noemde zwarte handel ‘een misdaad tegen de
samenleving’. Daarom zond hij op 19 oktober 1944 een instructie naar alle commandanten
van de verzetsgroepen in Rotterdam. Volgens Staal lag het niet op het terrein van de verzets-
organisaties zich met de bestrijding van zwarte handel te bemoeien, doch nu de nood zo
hoog gestegen was, achtte hij het tijdstip gekomen, dat zij ook op dit terrein haar werkzaam
aandeel nam en met gestrengheid ging optreden tegen die zwarthandelaren, die hun lage
praktijken op het gebied van de voedselvoorziening uitoefenden. Voor het verzamelen van
namen en adressen zouden de verzetsorganisaties met elkaar in overleg treden. De behoorlijk
gemotiveerde gegevens dienden naar de commandanten van de verzetsgroepen te worden
gezonden en zij moesten beoordelen of betrokkene een schriftelijke waarschuwing moest
krijgen. De betrokken groepscommandanten dienden op de hoogte te worden gehouden, 
aan wie die waarschuwingen gezonden waren, zodat nagegaan kon worden in hoeverre de
betrokken zwarthandelaar deze waarschuwing ter harte genomen had. Staal hoopte dat
hiermee de zwarte handel de kop ingedrukt zou worden.8 De gewestelijk sabotage-
commandant van de kp, P.W. Hordijk, was van mening dat dergelijke activiteiten niet tot 
de taken van het gewapende verzet behoorden. Nadat enkele maanden later vanwege de
schaarste het aantal criminele activiteiten toenam, waardoor het verzet in diskrediet gebracht
werd, ging het verzet wel over tot het verspreiden van waarschuwingspamfletten.9

Ook de bezetter ging zich intensiever met de bestrijding van zwarte handel bemoeien. 
Op 19 februari 1945 hielden Duitse militairen tussen 16.00 en 17.00 uur een razzia op zwart-
handelaren in de omgeving van het Noordplein en het Noordplein zelf. Hierbij werden twee
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mannen gedood en zes mannen raakten gewond.10 De bestrijding van zwarte handel had
waarschijnlijk ook nog amusementswaarde. De Nederlandsche Omroep, afdeling drama-
turgie, verzocht Boelstra om medewerking voor een rapportage door verslaggever J. Mackenzie
bij een inval bij zwarthandelaren. Het verzoek werd afgewezen.11

Economisch gesjoemel

Dat de politie niet alleen optrad tegen zwarthandelaren, maar er ook van profiteerde blijkt
uit een verklaring van een agent van de vhp. Deze agent was tot en met 7 februari 1943 als
wegwerker in dienst geweest van de ret en daarna overgegaan naar de vhp. Na een militaire
opleiding van ruim vier maanden werd hij ingedeeld bij de Staatspolitie in Den Haag, waar-
na hij in november 1943 werd overgeplaatst naar de Staatspolitie in Rotterdam. Hij droeg een
uniform dat vrijwel overeenkwam met dat van de Staatspolitie. Het enige verschil was de
rode armband, die hij om zijn linkerarm droeg. De agent was belast met de bewaking van
een distributiegebouw in IJsselmonde. Op 29 april 1944, omstreeks 14.00 uur, had hij zich
gekleed in uniform, doch niet voorzien van bedoelde armband, op het Noordplein gewend
tot een koopman, die daar met geslachte konijnen stond. Hij vroeg aan deze koopman hoe-
veel een van die konijnen, waarbij hij de grootste aanwees, kostte. De koopman antwoordde dat
het konijn ƒ 60,- moest opbrengen. Toen de koopman het konijn niet voor ƒ 7,50 wilde
geven, zei de agent dat hij het inbeslagnam, hoewel hij niet wist hoe hij verder moest
handelen. Hij wilde slechts een groot konijn krijgen. De agent gelastte de koopman het
konijn in tweeën te breken en het in een tas te stoppen, die de agent bij zich had. Nadat de
koopman dit gedaan had, zei de agent dat hij mee moest naar de Heemraadssingel, waarmee
hij de Aussenstelle bedoelde. De agent was echter niet van plan om daar naar toe te gaan.
Onderweg had hij, terwijl hij het konijn in de tas onder zijn arm droeg, nog gezegd, dat als
de koopman ƒ 10,- aannam hij van alles af zou zijn. De koopman stemde daarin echter niet
toe en samen stapten ze op lijn 11 in de richting van de Heemraadssingel. De verdachte nam
plaats in de wagen en de agent bleef op het achterbalkon staan. Onderweg verliet de agent met
het konijn stilletjes de tram. Hierna had hij nog tweemaal op gelijke wijze op het Noordplein
konijnen bemachtigd, maar werd uiteindelijk betrapt. De vrijwillige hulpagent werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en werd op staande voet ontslagen.12

Een andere zaak had te maken met smokkelen van tabak. Op 7 juni 1944 zag een opper-
wachtmeester van de Marechaussee op de weg van Baarle-Nassau naar Chaam een auto
naderen met daarop een kenteken uit Zuid-Holland. Nadat hij de auto een stopteken had
gegeven en deze tot stilstand was gekomen, stapte iemand uit die het uniform van een
wachtmeester der Staatspolitie droeg. Op de vraag van de marechaussee wat er met de auto
vervoerd werd, antwoordde de wachtmeester dat er niets in lag. Na een ingesteld onderzoek
bleek dat er in de kofferbak van de auto een grote hoeveelheid Belgische shag lag. De wacht-
meester vertelde dat hij deze inbeslaggenomen had. Deze verklaring werd natuurlijk niet als
waarheid aangenomen en aan het bureau volgde een verhoor, waarbij wachtmeester M., die
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Tijdens de nachtdienst van 31 december 1944 werd door agenten van het bureau Sandelingplein bij diverse
winkeliers voedsel bemachtigd. Uit de dankbetuiging blijkt dat ze hierbij hun ambt willens en wetens misbruikt
hadden.



609

uit Rotterdam bleek te komen, verklaarde dat hij zich die ochtend op zijn vrije dag met een
chauffeur per huurauto van Rotterdam naar Baarle-Hertog had begeven om daar een
hoeveelheid tabak te kopen. In Baarle-Hertog had hij circa 41 kilogram tabak gekocht
waarvoor hij ƒ 75,- en ƒ 76,- per kilogram betaalde. In zijn totaliteit had hij ƒ 3192,- betaald.
Deze tabak verkocht hij in Rotterdam aan particulieren tegen een prijs van ƒ 90,- per kilo-
gram. Het kopen en verkopen van tabak deed hij in samenwerking met zijn collega, wacht-
meester Z. Deze handel dreven zij ongeveer drie maanden. In het begin gingen zij per rijwiel,
maar nadat zij wat geld hadden verdiend, konden ze met de auto. Naar schatting waren de
beide wachtmeesters zeven maal per rijwiel en drie maal per auto in Baarle-Hertog geweest
om tabak te kopen, zodat zij vermoedelijk ongeveer 180 kilogram Belgische tabak hadden
omgezet. De chauffeur die de tabak vervoerde kreeg als vergoeding ƒ 5,- per kilogram. 
De aangehouden wachtmeester wist dat het niet juist was om zwarte handel te drijven en
zeker niet als politieman. Hij had dit echter uit armoede gedaan, omdat hij naast zijn gezin
ook zijn moeder moest onderhouden, die weduwe was en drie minderjarige kinderen had.
Hij had het uniform aangetrokken, omdat hij zich daarmee veiliger voelde. Boelstra achtte
het feit zo ernstig dat hij van mening was dat beide wachtmeesters als zodanig niet gehand-
haafd konden worden, temeer omdat het gesignaleerde euvel hand over hand dreigde toe te
nemen. Boelstra stelde de chef Algemene Staf van het DGvP voor beide wachtmeesters te
ontslaan. Dit voorstel werd overgenomen, waarna ze per 29 augustus 1944 ontslagen werden.
Na de bevrijding werd M. weer in dienst genomen, nadat diverse positieve berichten over
hem waren binnengekomen. Hij zou namelijk joden gewaarschuwd hebben voor ophaal-
acties. Daarnaast had M. regelmatig door de bezetter gezochte personen in zijn woning
opgenomen, zoals Amerikaanse piloten en illegale werkers.13

14.2 honger en ellende

Alle maatregelen en instructies konden niet voorkomen dat in het laatste oorlogsjaar het
gebrek aan levensmiddelen bleef stijgen. De maandverslagen geven steeds een goed beeld
over de situatie in Rotterdam. In januari 1944 was de aanvoer van groenten en aardappelen
nog voldoende. Fruit was vrijwel niet voorradig. De overige gedistribueerde artikelen waren
in voldoende mate aanwezig. Nog steeds kwamen regelmatig gevallen voor, waarbij distributie-
bescheiden uit armoede werden verkocht. Justitie stuitte bij de berechting van deze gevallen
op de moeilijkheid dat een opgelegde geldboete niet kon worden betaald, terwijl bij het
opleggen van een vrijheidsstraf dikwijls kinderen onverzorgd achter bleven. Teneinde hier
verbetering in te brengen had de officier van Justitie besloten in bepaalde gevallen voor-
waardelijk niet te vervolgen. Als voorwaarde werd opgelegd dat de verdachte gedurende een
jaar zich niet aan een economisch delict mocht schuldig maken en dat alle distributiestam-
kaarten van het gezin bij de distributiedienst moesten worden ingeleverd. Deze dienst zou de
distributiebescheiden per week uitreiken.14

In de maanden mei en juni was de aanvoer van groenten en aardappelen zeer gering. 
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Er waren dagen dat sommige groentewinkels vrijwel geen voorraad hadden, zodat de
bevolking bij de tuinders buiten Rotterdam groenten trachtte te bemachtigen. Om dit tegen
te gaan werden door ambtenaren van de ccd en de Ordepolitie de toegangen tot de gemeente
en de stations bewaakt.15

In augustus deed zich op het gebied van de voedselvoorziening een geheel ander probleem
voor. Reeds enige tijd was het opgevallen dat kinderen met ijswafels ventten. Uit het onder-
zoek bleek, dat deze ijswafels werden gekocht van venters van de n.v. Jamin tegen vijf cent
per stuk en tegen 15, 20 of 25 cent per stuk weer werden verkocht. In sommige gevallen werd
op deze wijze ruim ƒ 50,- per week verdiend, hetgeen soms aan de betreffende gezinnen ten
goede kwam of direct versnoept werd. De ijsverkoop door kinderen vond hoofdzakelijk
plaats bij de uitgangen van stations, tramhalten en bioscopen. Omdat het euvel vooral in de
vakantiemaand toenam en het voor de Kinderpolitie, bij gebrek aan personeel, niet mogelijk
was hiertegen ter plaatse op te treden, werd met medewerking van de Ordepolitie actie
ondernomen. In negentien gevallen kon proces-verbaal worden opgemaakt. De kinderen
waar het om ging, werden aan het bureau gebracht en tegen wie, in verband met hun
jeugdige leeftijd, geen proces-verbaal kon worden opgemaakt, nam de Ordepolitie maat-
regelen.16

Boelstra deed aan wethouder dr. P. Klumper het verzoek of hij er voor kon zorgen dat aan
politiepersoneel in namiddag en nachtdienst, tegen vastgestelde prijs, doch zonder inlevering
van bonnen, warme voeding uit de centrale keuken kon worden verstrekt. Wegens het
gebrek aan rijwielen en het niet rijden van de trams, moest het personeel van de namiddag-
dienst steeds voor 13.00 uur van huis, zodat het mede in verband met de gasloze uren, niet
mogelijk was tevoren warme maaltijden te gebruiken. Ook ‘s avonds na thuiskomst was dat
niet mogelijk. Nachtdienst vereiste extra voeding, omdat het bureau onvoldoende verwarmd
was. De oplossing werd gevonden in het verstrekken van toeslagkaarten voor zware of lang-
durige arbeid. Aan het Rotterdamse korps werden 1695 toeslagkaarten voor zware arbeid, 208

toeslagkaarten voor langdurige arbeid en vier rantsoenbonnen eenheidszeep en waspoeder
uitgereikt.17

Uit een brief van Tielker, Meister der Gendarmerie, blijkt dat ondanks de extra rantsoenen
politiemensen nog steeds betrapt werden bij het ‘regelen’ van voedsel. Op 8 augustus 1944

bracht de Wehrmachtstreifendienst een vrachtwagen van de Nederlandse politie met het
kenteken np 8205 en de chauffeur, de wachtmeester J.J.F. van Leen, naar het bureau van de
verbindingsofficier van de BdO in Rotterdam. In de vrachtwagen zat tweehonderdzeventig
kilo meel en tachtig kilo tarwe. Meel en tarwe waren door de Wehrmachtstriefendienst inbeslag-
genomen omdat deze goederen zwart bij een boer in Nieuw-Beijerland verkregen waren. 
Van Leen verklaarde dat de goederen bestemd waren voor vier leden van de Motorbrigade.
Hij had een vervoersbewijs, nr. 296 bij zich die hij waarschijnlijk zelf ingevuld en voorzien
had van een gestempelde handtekening van Van Zanten. De duur van de reis was niet op het
bevel aangegeven, terwijl het halen van onderdelen als doel was aangegeven.18

Vanaf september 1944 werden de problemen steeds serieuzer. Door de in ons land plaats-
vindende oorlogshandelingen en door de spoorwegstaking werd het economisch leven in
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hoge mate ontwricht. De aanvoer van aardappelen werd nog tamelijk goed gaande gehouden.
De aanvoer van groenten en fruit naar de veiling was uiterst gering. In oktober was de aan-
voer van aardappelen zodanig dat het toegewezen rantsoen van twee kilo per week per hoofd
kon worden verstrekt. Aangezien dit rantsoen te gering was, trokken veel stadsbewoners naar
het platteland om zich van aardappelen te voorzien. Om aan dit clandestiene aardappelen-
vervoer paal en perk te stellen, moest het personeel van de ccd en van de Ordepolitie weder-
om de toegangen tot de gemeente afzetten. Bij dit klusje werd ook de Landwacht betrokken.
Zij deden dit vol overgave. Er zijn verhalen bekend van mensen, die op goed geluk met
krakkemikkige voertuigen of zelfs te voet naar het oosten van het land gingen, om daar naar
iets eetbaars te zoeken. Nadat het gelukt was hun laatste kostbaarheden te ruilen voor
voedsel en de lange, vaak barre, terugtocht bijna volbracht was, werden ze meestal aan de
rand van de stad door landwachters bestolen van hun goederen. Deze pijnlijke toestanden
waren bij de bezetter bekend geworden. Zij bepaalden dat de Landwacht geen kleine
hoeveelheden melk, groenten en dergelijke inbeslag mocht nemen. Zij moesten hun acties
richten tegen zwarthandelaren. Van alle goederen moesten zij vervolgens een inbeslagname-
bon in drievoud uitschrijven, waarvan een exemplaar bestemd was voor de politie. De land-
wachters hadden geen boodschap aan deze maatregel en gingen gewoon door met hun
diefachtig gedrag.19

Plundering vanwege schaarste

De voedselpositie werd in november in Rotterdam nog belangrijk ongunstiger. Dit was
hoofdzakelijk te wijten aan de vordering van mannen voor de arbeidsinzet, waardoor het
aantal voor de voedselvoorziening beschikbare arbeidskrachten aanzienlijk verminderd was.
De voor de bevolking bestemde rantsoenen moesten worden verminderd; aardappelen tot
één kilo per week en brood tot veertienhonderd gram per week. Het behoeft geen betoog dat
door de schaarste aan levensmiddelen de prijzen op de zwarte markt aanzienlijk opliepen. 
Te verwachten was, dat de moeilijkheden op voedselgebied, met leeg verkochte winkels en
zonder behoorlijke aanvoer, zouden toenemen. Het oppakken van mannen voor de arbeids-
inzet bracht ook ontwrichting van de Economische Dienst met zich mee. Na de november-
razzia’s moest de taak van de dienst beperkt blijven tot het bestrijden van de ergste excessen
op voedselgebied.20

Eind november was het voedseltekort naar een onaanvaardbaar niveau gestegen, waar-
door een deel van de bevolking zich genoodzaakt voelde acties te ondernemen. Vooral op 
23 november was het raak. Omstreeks 10.00 uur trachtten vijftig vrouwen en jongens op de
Crooswijksestraat een bakkerswinkel en bakkerswagen te plunderen. Twee onderluitenants
van de Staatspolitie zagen kans de menigte met de sabel uiteen te jagen.21 In de namiddag
waren vanuit de gehele stad al vijftien meldingen van plunderingen van bakkerswagens en
winkels bij de officier van dienst binnengekomen. ’s Avonds werden meldingen ontvangen
van een geplunderde levensmiddelenzaak aan de Joubertstraat en een aan de Hillelaan.



Hierbij werden de daders gearresteerd. Wederom had de politie van de sabel gebruik moeten
maken om de menigte uiteen te jagen. Hieruit blijkt dat de herbewapening van de
Rotterdamse politie toen nog niet voltooid was.22

Degenen die voor plunderen gepakt werden, konden de doodstraf tegemoet zien. 
Als waarschuwing werd op bakkerswagens en -winkels een affiche aangebracht met de
volgende tekst:

‘plunder niet!! Wie plundert, steelt het rantsoen van zijn medemenschen.
Plundering van bakkerswagens en winkels zal tengevolge hebben, dat de
huisvrouw óók voor brood uren in de rij moet staan. Help plundering voor-
komen in uw eigen belang.’23

Niet alleen levensmiddelen waren schaars, ook brandstof, zoals hout en kolen waren
onvoldoende voorradig, zodat de strenge winter van 1944 ervoor zorgde dat de bevolking 
in het westen er nog een vijand bij kreeg. Onderluitenant A. Verbaan ondervond wat de
extreme kou voor uitwerking kon hebben. Hij werkte in de maanden december, januari en
februari als chef van de centrale administratie in een onverwarmd vertrek op de eerste etage
van het hoofdbureau boven de poort. Door de strenge vorst waren de grote en kleine teen
van zijn rechter voet bevroren.24

De burgerij van Rotterdam probeerde op allerlei mogelijke manieren aan iets brandbaars
te komen. Op 28 november 1944, omstreeks 08.00 uur, waren ongeveer vierhonderd
‘plunderaars’ op het spoorterrein aan de Parallelweg bezig met het leeghalen van de aldaar
gelegen kolenopslagplaats. Nadat de politie de groep uiteengedreven had bleek een grote
hoeveelheid kolen gestolen te zijn. 

Door het kappen van de bomen werd de aanblik van de straten steeds troostelozer. 
Zelfs de zogenaamde houten Wehrmachtsborden waren niet veilig. Dit ging de bezetter te ver.
Onder dreiging van zware straffen moesten de borden door burgerpatrouilles bewaakt
worden.25

In december werd het broodrantsoen opnieuw verlaagd tot duizend gram per week. 
De clandestiene prijzen hielden gelijke tred met de toenemende nood. Een ergerlijk geval
van prijsopdrijving werd geconstateerd bij een slager die aardappelschillen door het gehakt
draaide. Tegen Kerstmis liep de prijs op tot ƒ 8,- per kilo. Als regel werd de aanwezige voor-
raad inbeslaggenomen en hetzij ter plaatse, hetzij voor het bureau aan het publiek verkocht.
Hoewel het instituut der prijsbeheersing bij het publiek niet populair was, werd deze wijze
van afdoening algemeen gewaardeerd.26

Op 16 december 1944, omstreeks 06.00 uur, werden vier leden van de Speciale Dienst en
drie van de Motorbrigade naar de gasfabriek Feijenoord gestuurd, omdat zich daar ongeveer
duizend personen verzameld hadden met de bedoeling te gaan plunderen.27

Wölk bracht regelmatig zijn chef schriftelijk op de hoogte over de situatie in zijn
bewakingsgebied. Begin januari 1945 waren de algemene stemming en de ontwikkelingen
binnen de nsb één van de belangrijkste onderwerpen. Tijdens een bespreking met Völckers
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had Wölk gehoord dat Mussert zijn plaatsvervangers, Van Geelkerken en Rost van Tonningen,
aan de kant had gezet en dat de burgemeester van Rotterdam, Müller, aangewezen zou
worden om deze functie op zich te nemen. Müller had direct bij de eerste besprekingen met
Mussert bijzondere volmachten geëist. Volgens Müller bestond er geen enkele reden om
propaganda te bedrijven. De overgebleven kern van de nsb moest met daden bewijzen dat zij
in staat was positief werk te doen. De voornaamste taak was om ervoor te zorgen dat in het
westen van Nederland voldoende voedsel en kolen aanwezig waren. Toenemende hongers-
nood en de daaraan verbonden verslechtering van de volksgezondheid moest bestreden
worden. Völckers had aangegeven Müller in alle opzichten te zullen steunen en wilde van 
de mogelijkheid gebruik maken de rust onder de bevolking te laten terugkeren. In verband
hiermee verzocht hij Wölk alle acties betreffende het oppakken van arbeidsplichtigen te
staken, omdat deze acties voor onrust hadden gezorgd. Burgemeester Müller en Völckers
waren samen intensief bezig met de ontwikkeling van een plan om het grootste gedeelte van
de bevolking van Zuid-Holland en Rotterdam, dat tot werken in staat was, bezig te houden,
waardoor ze niet meer doelloos op straat konden rondhangen. Wölk zou nagaan hoe hij de
resultaten van het gesprek tussen Mussert en Müller in de praktijk kon toepassen. In ieder
geval hadden de laatste acties, waarbij mannen tussen de 17 en 40 jaar waren opgepakt, voor
onrust gezorgd. De jeugd had zich op straat en vooral voor de arbeidsbureaus op een
demonstratieve wijze gegroepeerd.28 Vanwege onvoorziene problemen, zoals het niet
inwilligen van de geëiste volmachten, werd burgemeester Müller niet benoemd tot plaats-
vervanger van Mussert.29

Begin 1945 was de levensmiddelenpositie nog steeds zeer problematisch. Door de
ingetreden vorst liep de aanvoer nog verder terug en moesten de rantsoenen wederom ver-
laagd worden. In de laatste week van januari moest het broodrantsoen zelfs worden terug-
gebracht tot vijfhonderd gram per persoon per week. Het toegewezen rantsoen aardappelen
was slechts met moeite te krijgen. De aangewezen vleesbonnen konden meestal niet worden
gerealiseerd. De voorraad groenten was vrijwel uitgeput, terwijl de detaillisten door de
sneeuwval zelf geen groenten konden halen. De nood was dan ook zeer hoog. Bedelen nam
hand over hand toe. In het eerste kwartaal van 1945 was het aantal overledenen in Rotter-
dam, in vergelijking met het jaar daarvoor, van 1736 tot circa 4280 gestegen.30

Op den duur lagen de lichamen van de uitgehongerde mensen op straat. Op 12 maart
1945 werd in de Varkenoordseweg een lijk door medebewoners op straat gelegd. Omdat het
lijk in staat van ontbinding verkeerde en niemand het wilde begraven, moest de politie eraan
te pas komen.31 In het dag- en nachtrapport van het bureau Oostervantstraat waren eveneens
veel meldingen genoteerd, die met de hongersnood te maken hadden. Zo nu en dan zakten
in die afdeling mensen op straat in elkaar en overleden ter plaatse. Enige malen werden
personen aangehouden die een hond vervoerden, met de bedoeling deze te slachten. Ook
werden soms delen van reeds geslachte honden aangetroffen.32

Kinderen werden naar de noordelijke provincies geëvacueerd en in de dagbladen kon
men advertenties aantreffen waarin ouders voor hun kinderen een adres zochten in de
gebieden waar nog voldoende voedsel was. Helaas konden weinig kinderen op die manier
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opgevangen worden. De zoon van hulpagent V. Menschaart was een van de gelukkigen. 
Hij kwam tijdens de hongerwinter in Drenthe terecht. Tijdens een interview vertelde hij hoe
het hem daar vergaan was.

‘Mijn vader werkte als hulpagent op bureau Sandelingplein. In die tijd kwam er
dagelijks een handkar en die deelde op iedere post gamellen met eten uit. Vaak bleef
er wel eens wat over en dan riep mijn vader mij binnen. De meeste politiemensen
waren dan weg en dan mocht ik de gamellen uitlepelen. In 1945, omstreeks maart, zijn
wij als kinderen enkele maanden naar Drenthe geweest. Waarom ik mee mocht met
dit transport is me niet duidelijk. Ik had een blauwe kaart, die iedereen kreeg die tbc

had gehad. Mogelijk dat ze daarop geselecteerd hebben. We zijn op een avond met
ongeveer dertig kinderen, onder begeleiding van inspecteur Valk, een inspectrice en
een brigadier, met een bus uit Rotterdam vertrokken. Ik ben van huis te voet naar het
Haagseveer gelopen en daar zijn we voorgesteld aan de bovengenoemde politie-
mensen. Bij de IJsselbrug gekomen werd deze net beschoten door Geallieerde vlieg-
tuigen. Onze bus werd geraakt en die kon daardoor niet verder. De brigadier heeft ons
uit de bus gehaald en naar een nabij gelegen bos gestuurd. Daar hebben we tot de
volgende ochtend gelegen en zijn toen opgehaald door een vrachtauto, die ons naar
een kerk in Ermelo bracht. Daar werden we opgevangen en kregen melk met rogge-
brood, maar omdat we zo weinig gewend waren viel dat roggebrood ons erg zwaar,
waardoor de meesten diaree kregen. We hebben daar de dag doorgebracht en 
‘s avonds was de bus gerepareerd, waarna we verder konden. We zijn de IJsselbrug
overgegaan en in Emmen terechtgekomen. Na wat gegeten te hebben zijn we weer
verder gereden. In iedere plaats, rondom Emmen gelegen, werden kinderen afgeleverd
aan Marechaussees die ons daar op stonden te wachten. In Emmercompascuum
aangekomen behoorde ik tot de laatste vijf kinderen. Bij de kazerne van de
Marechaussee stapten drie kinderen uit, omdat daar drie Marechausseegezinnen
woonden. De volgende halte was voor mij en dat was bij de familie S., die woonde op
de oprijlaan van de begraafplaats van Emmercompascuum. Het was een vrijstaand
huis met daarachter een gebouwtje dat als gevangenis dienst deed. Daar waren twee
cellen in gevestigd. S. zat ook bij de Marechaussee. Toen ik daar binnenkwam zag ik
het oude uniform van de Marechaussee hangen en dacht toen dat het wel goed zat. 
Ik had wel contact met de andere jongens die in de kazerne zaten, want daar speelde
ik mee. Ik ging daar ook naar de Christelijke school, maar dat ging niet zo goed. 
Ik kreeg ook nog een taak. Toen de bevrijding daar was, werden er een aantal mensen
opgepakt. In de cel achter het huis zaten ook gevangenen, waaronder een vrouw. 
Ik moest dan voor eten zorgen, want de vrouw van de marechaussee was erg jaloers. 
Ik moest ook wel eens mee om de wc-emmer te legen en dan moest ik met die vrouw
mee. Je zou denken dat die vrouw dan kon vluchten. Maar ik had een fluitje en als ik
daar op blies, dan hoorde de Marechaussee dat die achter het raam stond. De weg
terug naar Rotterdam verliep zo. Er was een open veewagen die naar Rotterdam ging
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en als je twintig liter benzine kon leveren, dan mocht je meerijden. Die twintig liter
benzine werd versierd en toen zijn we in die vrachtauto naar Rotterdam gereden. 
Ik wist in die tijd niet of mijn vader en moeder nog leefden, want nadat we uit
Rotterdam waren vertrokken, had ik geen contact meer gehad met mijn familie. 
We kwamen aan op het Hofplein. In de vrachtauto zaten verschillende mensen, waar-
onder mensen die uit Duitsland terugkwamen. We stonden daar en wisten niet wat
we moesten doen. We hebben toen besloten ons te melden op de plaats vanwaar we
vertrokken waren en dat was dus het hoofdbureau. 
Ze wisten daar niets van ons. Ze hebben toen hier en daar geïnformeerd en na enige
tijd kon iemand zich het geval herinneren. Vervolgens kwamen er twee rechercheurs
in leren jassen en grote hoeden. Ik schrok daar even van. Die rechercheurs hebben mij
toen thuis gebracht.’33

In februari kon het broodrantsoen verhoogd worden tot achthonderd gram per week per
persoon, doch het aardappelrantsoen bleef even laag. Evenmin was er vlees op de aangewezen
bonnen te krijgen. De nood van de bevolking was nog steeds stijgende. Op 7 februari werden
ongeveer driehonderd vrouwen door de politie uiteengedreven, omdat zij op de Coolsingel
voor het stadhuis een stille omgang hielden. Een viertal vrouwen verzocht toegang tot de
burgemeester in verband met de bestaande voedselpositie. Twee landwachters, die ter plaatse
verschenen, verleenden assistentie aan de politie. Eén vrouw moest ter kalmering naar het
bureau gebracht worden. De volgende dag ontving Boelstra via Scholz bericht over politie-
ambtenaren die bij de hongerdemonstraties waarschuwingsschoten hadden afgevuurd.
Omdat dit verboden was eiste hij, dat tegen hen disciplinaire maatregelen genomen zouden
worden.34 Een week later antwoordde Tetenburg dat bij het uiteendrijven van de vrouwen
niet door de Nederlandse politie geschoten was, maar door twee geüniformeerde leden van
de Landwacht.35

Geschonden prestige?

Zelfs gezagsgetrouwe politiefunctionarissen moesten tijdens de hongerwinter soms de grens
van het toelaatbare overschrijden om met het gezin te kunnen overleven.
Opperwachtmeester H.C. Verhagen rapporteerde op 2 februari 1945 dat hij wegens gebrek
aan schoeisel geen dienst kon doen.36 Voor degenen die nog wel geheel geüniformeerd
dienst konden doen, had het dragen van een uniform vaak een gunstig effect bij het ronselen
van voedsel en het passeren van controleposten. Boeren waren bij het zien van een uniform
meestal vrijgeviger, dan wanneer een burger bij hen aanklopte. Tot zover was daarmee nog
weinig kwaad geschied, maar er waren ook politieambtenaren die de goederen vervolgens
tegen woekerprijzen of waardevolle spullen ruilden. Een politieman werd bijvoorbeeld
gestraft met beperking van het recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van vier dagen,
omdat hij tijdens de hongerwinter aardappelen, tarwe en andere levensmiddelen, waarmee
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hij mogelijk enigen van de hongerdood had kunnen redden, ruilde tegen een piano. Een
andere wachtmeester werd met inhouding van zijn hele bezoldiging drie weken geschorst,
omdat hij zich schuldig had gemaakt aan overtreding van de distributievoorschriften door
van een hoeveelheid distributieartikelen de helft met honderd procent winst aan collega’s te
verkopen, teneinde zodoende de andere helft voor eigen gebruik vrij te hebben.37

Volgens ‘De Vrije Pers’ van 16 februari 1945 was ingrijpen geboden, want als er één over-
heidsorganisatie was, die voor haar dagelijks werk over een ongeschokt prestige moest
beschikken, was het de politie, zeker in een tijd van gezagloosheid. Velen onder de Rotter-
damsche politie hadden dit prestige en verdienden het volkomen. Doch er waren signalen
genoeg, die er op wezen dat onder de zwakke elementen van het korps een verwildering
woekerde, die tot bedenkelijke gevolgen kon leiden. Bepaalde manipulaties op het gebied
van de levensmiddelenvoorziening konden onmogelijk getolereerd worden. Vooral voor de
goedwillende leden van het korps was hier een taak weggelegd, want bleven zij toezien
zonder in te grijpen, dan waren de gevolgen voor het prestige van de gehele politie niet te
overzien.38

Of de genomen maatregelen afdoende waren, valt te betwijfelen. Nog steeds werden
agenten bestaft. Soms zelfs voor onbenullige feiten. Politieman F.L. van Berlo werd van 21

maart tot 29 maart 1945 van rechtswege geschorst. Hij werd bij vonnis van de politierechter
in Rotterdam op 28 maart veroordeeld tot ƒ 75,- boete en 25 dagen hechtenis terzake van
diefstal in vereniging. Van Berlo had namelijk in uniform met zijn schoonvader tien blokjes
hout uit de Aart van Nesstraat weggenomen. Jacob G. werd zelfs nog na de bevrijding, op 29

maart 1946, voor vier dagen geschorst onder inhouding van de halve bezoldiging gedurende
die tijd voor iets wat hij tijdens de bezetting misdaan had. In de maanden januari en februari
van 1945 had hij honderdveertig hectoliter aardappelen ontvangen, waarmee hij ruilhandel
had bedreven. Zijn winst bestond uit levensmiddelen, die hij in zijn huisgezin gebruikte en
waarmee hij ook wel familie en buren zou hebben geholpen. Om aan financiële moeilijk-
heden, veroorzaakt door langdurige ziekte van een dochtertje, het hoofd te kunnen bieden
had hij voor een andere inwoner van Hillegersberg een met briljanten bezette ring verkocht,
waaraan hij ƒ 1000,- verdiende.39

Een artikel uit Het Parool van 11 december 1945 toont eveneens aan hoe een politie-
ambtenaar zijn ambt misbruikte. Tot de winter van 1944-1945 waren J. Winkelman, souschef
bij de Nederlandse Handelsmij. en zijn neef D. Winkelman, wachtmeester bij de politie niet
meer of minder eerzaam dan de gemiddelde burger. Angst voor de honger deed bij de eerste
een misdadig plan rijpen en uit zucht tot gewin voerde de tweede het uit. De vijftigjarige
Johan, die jaren lang de boekhouding had verzorgd van de heer Galewski, de joodse eigenaar
van een damesmodehuis, wist dat deze zijn sieraden in veiligheid had gebracht bij de café-
houder Reigersberg aan de Nieuwe Binnenweg. Teneinde zich van deze gouden voorwerpen
meester te maken, zond oom Johan zijn neef Dirk met een in het Duits geschreven briefje
naar Reigersberg. Deze, denkende met de Duitse politie te doen te hebben, gaf de sieraden af
en toen de wachtmeester hem als bedreiging toevoegde: ‘daar zal je wel niet met ƒ 25,- boete
afkomen’, bood Reigersberg hem uit angst ƒ 1000,- aan. Winkelman vroeg er nog ƒ 200,- bij,
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zogenaamd voor de Winterhulp. Later ging hij nogmaals naar de caféhouder en eiste een
kruik jenever. De sieraden deelden de twee familieleden en Dirk ontving nog ƒ 200,- voor de
moeite. De Procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof, die de zaak behandelde, eiste
tegen Johan, de maker van het plan vijf jaar gevangenisstraf en wachtmeester Dirk hoorde
acht jaar tegen zich eisen.40 D. Winkelman werd op 24 maart 1945 geschorst en met ingang
van 1 mei 1945 ontslagen. Bovenstaande voorbeelden zijn helaas geen uitzonderingen.
Sommige leden van het Rotterdamse korps waren volgens de kp te ver gegaan. Tussen 6
januari en 2 april 1945 werden acht politiemensen vanwege hun criminele activiteiten en
verraad geliquideerd. Begin mei werd een pamflet verspreid waarin de leden van het 

Rotterdamse korps ‘voor den laatsten maal’ gewaarschuwd werden (zie hoofdstuk 8.5).
Volgens Van der Pauw zegt dit pamflet het nodige over het niveau waartoe een deel van de
Rotterdamse politie was afgedaald. Hij merkt daarbij op dat het behalve de teloorgang van de
rechtsorde ook meer in het algemeen illustreert de mate van verval waarin de samenleving
was komen te verkeren,41 want politiemensen hadden evenals de overige stadgenoten de
grootste moeite met het onderhouden van hun gezin en waren daarom dagelijks bezig met
het organiseren van voedsel en brandstof. Dit kwam de politiedienst niet ten goede en een
enkeling gleed daarbij af naar een bedenkelijk niveau. Tijdens interviews met gewezen
politiemensen was de hongerwinter een van de meest besproken onderwerpen. J. Sieber
vertelde dat bij hem thuis op een gegeven moment geen eten meer was. Toen hij via een
collega vernam dat er ergens een schip met aardappelen lag, die voor de Duitsers bestemd
waren, werd snel actie ondernomen. Volgens de schipper moesten ze het schip via de
waterkant benaderen, omdat twee Duitse militairen vanaf de walkant toezicht hielden.
Samen met zijn collega lukte het Sieber op een nacht, in uniform, drie mud aardappelen uit
het schip te halen. Voor zijn vader kwam deze hulp te laat. Hij overleed korte tijd later op
zestigjarige leeftijd. Toen zijn vader begraven moest worden was er geen kist. De begrafenis-
ondernemer zei dat hij wel voor een roulatiekist kon zorgen, maar dat wilde zijn moeder
niet. Nadat Sieber voor voedselbonnen had gezorgd, kwam er een kist.42

J. Koopmans, werkzaam bij de politie te water, kwam weer op een andere manier aan
extra voedsel. Tijdens de surveillance op het water werd hij met zijn fiets in Rozenburg aan
wal gezet, waardoor zij geen last hadden van de wachtposten. Rozenburg was immers sper-
gebied. Nadat hij alle boerderijen bezocht had, werd de buit aan boord verdeeld en kon de
surveillance hervat worden.43

Omdat rechercheurs niet geüniformeerd waren, was het voor hen moeilijker de boer op
te gaan. Zij hadden echter hun eigen methoden om aan een extraatje te komen. Rechercheur
S. vertelde hoe dit werkte:

‘Op een keer was er bij een eierpakhuis ingebroken en wat deden die zakenlui als er
bijvoorbeeld honderd eieren gestolen waren, dan gaven ze op dat er duizend gestolen
waren. Dit aantal werd opgegeven aan de distributiedienst, zodat ze hun voorraad
konden aanvullen. Toen mijn vrouw net bevallen was van onze zoon, kreeg ik ook
zo’n zaak te behandelen. Ik vertelde dat mijn zoon geboren was en toen ik later thuis
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kwam was er, zonder dat ik er naar gevraagd had, een emmer met eieren gebracht. 
Die mensen hadden er natuurlijk ook baat bij dat wij de zaak niet goed onderzochten.
We hebben ook een keer een inbraak gehad bij de firma Van Beest op het Vasteland.
Daar waren erwten, bonen en dergelijke gestolen. Omdat het gesneeuwd had, konden
we de daders volgen en het spul inbeslagnemen. Het gevolg was dat ik met een zak
bonen thuis kwam. Ik niet alleen maar iedereen van hoog tot laag profiteerde ervan.
In de oorlog werd er ook veel drank gestolen. Ik had een keer een partij inbeslag-
genomen. De eigenaar van die partij was zo blij dat hij het terug had, dat ik iedere
maand een fles jenever kon kopen en dat deed ik. Ik dronk zelf niet, maar ik verkocht
de flessen voor f 100,- aan een zwager, die in die business zat.’44

In maart van 1945 was de situatie nog niet veranderd. De achterstand in aflevering van
aardappelen werd echter ingehaald. Bovendien was er in de aanvoer van groente enige
verbetering te constateren. Vlees was op de aangewezen bonnen nog steeds niet of zeer
moeilijk te krijgen. Wegens het gebrek aan voedsel had Rauter besloten om in Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam aan politiepersoneel en hun familieleden extra levensmiddelen te
verstrekken. Volgens opgave van de commandeur van de Ordepolitie kwam dat in Rotter-
dam neer op 1354 mannen, 1282 vrouwen en 1869 kinderen. Hierna werd besloten om
iedereen per etmaal een halve liter soep als bijvoeding te verstrekken. Het bestaande piket
van honderd man ontving voeding van de Wehrmacht. Dit piket werd per acht dagen uit 
het personeel aangewezen, zodat elke politieman een keer aan de beurt zou komen. 
Deze bijvoeding was niet voldoende, want nog steeds werd op allerlei manieren geprobeerd
het karige rantsoen aan te vullen. Een politieauto waarmee kinderen van Rotterdamse
politieambtenaren naar Groningen werden vervoerd, om daar bij gastgezinnen te worden
ondergebracht, werd op de terugweg volgeladen met aardappelen. Waarschijnlijk was het
Duitse stadsbestuur vooraf niet op de hoogte gebracht, want op last van Völckers mocht de
auto na aankomst niet worden uitgeladen. Men moest zich eerst telefonisch bij hem melden.
De commandeur van de Ordepolitie, Tetenburg, ondernam eveneens een poging de
aardappeltoevoer te verhogen. Hij vroeg schriftelijk aan de verbindingsofficier van de BdO
om een Bescheinigung, waarmee aardappelen over de Barendrechtsebrug naar Rotterdam en
naar het hoofdbureau konden worden vervoerd.45

Veel kinderen werden aan hun lot overgelaten, omdat het voor de ouders steeds moei-
lijker werd om ze te onderhouden. Vanaf 20 april tot 11 juli 1945 waren 114 kinderen, in de
leeftijd van drie maanden tot zeventien jaar, bij de Kinderpolitie in bewaring geweest. 
Deze ontheemde kinderen, die uit verschillende milieus kwamen en waarvan de meesten
geen goede opvoeding hadden genoten, waren wanordelijk en slordig.46

A. Slieker was in april 1943 als bewaakster bij het Gevangeniswezen aangesteld en
zodoende belast met de eerste opvang van de kinderen, die van straat werden gehaald, omdat
de ouders er niet meer voor konden zorgen. Na binnenkomst werden de kinderen eerst in
bad gestopt. Een groot aantal in het bad achtergebleven vlooien toonde aan in welke situatie
deze kinderen geleefd hadden. Tijdens de verzorging van een kind werd een gat in haar rugje



aangetroffen waar bijna een vuist in
kon. Het kind was waarschijnlijk
nagenoeg nooit verschoond en had

alleen maar in bed gelegen. Aan het einde van de bezetting werd een vrouw met drie
kinderen binnengebracht, die van straat waren gehaald, omdat ze aan het verhongeren
waren. Het door de bewaaksters uitgedeeld voedsel werd door de moeder ingepikt en
opgegeten. Een van haar kinderen overleed alsnog.47

Roofovervallen

Volgens het jaarverslag van de Recherche werd er in 1945 geroofd en gestolen als nimmer
tevoren. Vooral in februari was er een flinke toename waarneembaar. Het aantal geregistreerde
misdrijven was toen tot boven de zeventienhonderd gestegen. In februari 1944 waren het er
nog ‘maar’ zeshonderd. Deze cijfers lagen in werkelijkheid nog hoger, omdat de politie
natuurlijk niet van alle gepleegde misdrijven op de hoogte was.48

Eind januari 1945 probeerde Tetenburg de toegenomen werkdruk op te lossen door de werk-tijd
te verhogen tot een dienstverband van twaalf uur. In vergelijking met de vroegere dienst-
indeling waren hierdoor per dienst gemiddeld 92 (opper)wachtmeesters meer op straat.49

Voor de Recherche was het in normale tijden van belang om zoveel mogelijk zaken op te

619

Een groep ontheemde kinderen die door medewerksters van
het Gevangeniswezen werden opgevangen en verzorgd.
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lossen. Tijdens de bezetting lag dat anders, omdat de bezetter opgepakte overvallers gebruikte
voor het nemen van represaillemaatregelen, waardoor in feite op het plegen van overvallen
de hoogst denkbare straf stond. De Recherche werd hierdoor bij iedere zaak voor een groot
dilemma geplaatst. Als een overval onder de vlag van het verzet gepleegd werd, kreeg de
Recherche soms een seintje dat ze zich bij het onderzoek niet druk hoefde te maken. Het
bewust saboteren van de onderzoeken kon gevaarlijk zijn, omdat de officier van dienst de
Aussenstelle van alle gepleegde overvallen op de hoogte moest brengen. Vooral de overvallen
waarbij de daders Duitse uniformen droegen, moesten met voorrang behandeld worden.50

Een groot aantal ‘eerzame’ burgers vergreep zich aan andermans eigendom om zelf in
leven te blijven. Het verzet had andere motieven, zij pleegde overvallen om onderduikers te
voorzien van de nodige levensbehoeften. Daarnaast was er nog een groep, die uit crimineel
oogpunt op rooftocht ging en buit voor zelfverrijking gebruikte. In het laatste half jaar van de
bezetting werden er niet minder dan tweehonderd (roof)overvallen gepleegd, waarvan een
groot gedeelte, voor zover bekend, door de laatste groep gepleegd werd. Vanaf december 1944

was een duidelijke stijging waarneembaar. Begin januari 1945 werd er bijvoorbeeld een
roofoverval gepleegd op het café van Rotgans aan de Stationssingel. Twee personen die
zeiden van de Sipo te zijn, namen van een achttal personen geld en persoonsbewijzen af.51

Aangenomen kan worden dat deze overval niets met het verzet te maken had en de daders
puur uit eigenbelang gehandeld hebben. Daarbij kwam nog dat de overvallers steeds vaker 
in het uniform van Duitse militairen of Nederlandse politieagenten overvallen pleegden,
terwijl ook Duitse militairen zich schuldig maakten aan dergelijke vergrijpen. Vooral voor 
de Recherche was het ondoenlijk om iedere overval te analyseren en te plaatsen binnen een
bepaalde groep. Enkele mutaties uit de dag- en nachtrapporten verduidelijken dit probleem.

14-02-45 00.30 uur onder bescherming van met machinepistool bewapende en in Duitse 
uniform geklede man, inbraak door vier mannen in Uniewinkel aan de Putselaan
22. Bij komst van de wachtmeesters E.A. Steemer en C.A. Koppe namen burgers de
vlucht. Steemer loste vijf schoten en raakte een der daders in linkeronderbeen.
Doordat militair met machinepistool dreigde en de patronen van de wachtmeesters
op waren, kon hij niet gearresteerd worden. De gewonden werden onder
politiebewaking naar Zuiderziekenhuis vervoerd.52

17-02-45 09.00 uur Overval? Rapporteert opperluitenant H.C.J. Duindam dat te ca. 06.30

uur enige met pistolen gewapende mannen getracht hebben de woning binnen te
dringen van: Arnold M., koopman, Lumeystraat 5c. Riepen: ‘politie’. M. begon te
schreeuwen. Duindam was in de buurt en kwam toelopen. Mannen losten enige
schoten in richting Duindam. Deze loste ook een schot, waarna wapen weigerde.
Mannen gevlucht met auto.53

27-02-45 22.45 uur Diefstal met braak. Twee in grijsgrauw uniform van Duitse weermacht, 
met pistolen gewapend, wilden binnendringen in woning van Lodewijk C. van Z.
Stadhoudersweg 112b toegang geweigerd. Braken voordeur open. Gehele huis
doorzocht. Bedreigden Van Z. en echtgenote. Hebben zeven pakken sigaretten en



621

aantal ‘Karel i’ en ‘Ritmeester’ sigaren meegenomen. Waren per rijwiel, maar
spullen overgeladen in auto. Sectie ii b iii en Feldgendarmerie stellen onderzoek in.

12-03-45 19.00 uur. Poging tot roofoverval door 2 in uniform geklede Duitse militairen op 
filiaal Fa. Simon de Wit, 1e Middellandstraat 32a. Opperwachtmeester W.F. Lina en
G. v.d. Linde met een juist aanwezige Oberfeldwebel Duitse weermacht onderzoek
ingesteld (was mondelinge melding geweest van onbekende man) in woning boven
winkel twee Duitse militairen aangetroffen hadden filiaalhouder H.G.A. Wesseling
gedreigd tot afgifte inventarislijsten en goederen uit de winkel. Door het tactisch
optreden van beide genoemde wachtmeesters en de Oberfeldwebel konden de
militairen in bedwang worden gehouden. Feldgendarmerie gewaarschuwd, die de
militairen ontwapende en arresteerde.54

29-03-45 Heden 13.00 uur overval postkantoor Dordtselaan, 5 personen met pistolen. Vermist
circa ƒ 200.000,-.55

12-04-45 Rapport wachtmeesters J. Edel en H. van der Hoek, ca. 22.00 uur belast met 
bewaking pand ‘Gabah’ aan de Prins Hendrikkade 20, hevig gebonsd, Duitse
militairen op stoep, binnengelaten. Pistolen afgepakt. Met personeel naar cel ‘Oslo’.
Deur opengemaakt, nog enkele ‘Duitsers’. Vrachtwagen, varkensvlees, rundvlees en
boter door ‘Duitsers’ in vrachtwagen geladen. Duitser zei (in Duits) pistolen
terughalen bij majoor Scholz, bleek overval.56

19-04-45 20.00 uur. Overval door twee onbekende mannen in woning Bentincklaan 37c 
geldkistje (ƒ 6000,-) en papieren, sleutels e.d. meegenomen, vermoedelijk politiek.
Haar man ligt tengevolge van een aanslag in ziekenhuis.57

In de laatste maanden van de bezetting was er in Rotterdam bijna dagelijks een roversbende
actief, die het vooral voorzien had op levensmiddelen en gebruiksartikelen. Deze bende had
niets te maken met de illegaliteit en pleegde de overvallen in Duitse uniformen. Jacobus Jan
Teunis de G., een olie- en meubelhandelaar uit Bodegraven, kwam zonder veel moeite in
contact met een lid van deze bende. Omstreeks september 1944 werden de distributie-
bescheiden van De G. ontvreemd en eind 1944 kreeg hij via de Landwacht in Gouda nieuwe
distributiebescheiden, onder voorwaarde dat hij hen als tegenprestatie gevallen van zwarte
handel aanbracht. De G. voldeed hieraan en werd begin april 1945 naar Rotterdam gestuurd,
waar hij zich moest melden bij de Aussenstelle. Van de sd’er Kohlen kreeg De G. opdracht om
op de zwarte markt benzine te kopen. De G. begaf zich hiervoor naar het Noordplein en
maakte daar kennis met verschillende zwarthandelaren en naar later bleek ook met leden
van een roversbende. Eén van deze rovers vertelde hem dat hij deel uitmaakte van een
bende, die met Duitsers samenwerkte en gewapende overvallen pleegde. Zij hadden echter
een vrachtauto nodig en De G. beloofde daarvoor te zullen zorgen. Hij meldde alles bij de
Aussenstelle, die een plan uitwerkte om de rovers op heterdaad te betrappen. De G. werd door
Kohlen op 23 april 1945 voorgesteld aan de plaatsvervangend leider van het Einsatzkommando
Rotterdam, Krüger, en vertelde hem bijzonderheden over de bende, die onder bevel zou
staan van een Duitse Feldwebel.58
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Nog diezelfde dag zouden twee rooftochten op het programma van de bende staan,
waarvoor een vrachtauto met chauffeur nodig was. Krüger belastte Kohlen met de uitvoering
van deze zaak en gaf bevel een verzoek in te dienen bij de Feldgendarmerie en Orpo voor
versterking. Krüger kon zich na de bevrijding herinneren dat er die avond om 19.00 uur en
om 23.00 uur een transport geroofde goederen zou worden afgeleverd in de Vriendenlaan.
Kohlen belde Krüger kort na 19.00 uur op met de mededeling dat arrestatie bij de eerste
overval om de een of andere reden mislukt was, doch dat het om 23.00 uur zeker zou lukken.
Toen het commando om 24.00 uur nog niet terug was, veronderstelde Krüger dat er iets
tussengekomen was en liet zich door een chauffeur naar de omgeving van de Vriendenlaan
brengen. Onder een viaduct, vermoedelijk bij het Hofplein, zag hij enkele Duitse auto’s
staan. Hij liet zich inlichten en hoorde dat de plaats waar de rovers hun goederen zouden
afgeven was omsingeld en de rovers ieder moment konden komen. Krüger liet zijn auto
staan en trachtte met de chauffeur ongezien bij de Vriendenlaan te komen. Halverwege zag
hij uit een straat een motor komen, met daarachter een vrachtauto. Beide motorvoertuigen
reden naar de omsingelde Vriendenlaan. Terwijl Krüger trachtte zo snel mogelijk naar de
Vriendenlaan te gaan, hoorde hij schoten vallen, direct gevolgd door een regelrecht vuur-
gevecht. Tengevolge van dit vuurgevecht kwam Krüger pas bij het vallen van de laatste
schoten in de Vriendenlaan. Daar kreeg hij te horen dat de motor met een Duitse Feldwebel
en een Duitse Obergefreiter en de vrachtauto met de zes Nederlanders in de opgestelde val
gereden waren. Het roepen van ‘Halt, Duitse politie’, werd direct beantwoord met schoten.
In het toen volgende vuurgevecht trokken de zes Nederlanders zich vurend terug in een
pakhuis, waaruit ze pas na het verschieten van alle munitie tevoorschijn waren gekomen. 
De beide Duitsers op de motor waren direct aan het begin van het vuurgevecht al neer-
geschoten. Ze werden zwaargewond in een auto van de Feldgendarmerie gelegd. Daar nam
Krüger een verhoor af, waarbij de Obergefreiter bekende dat de Feldwebel de leider van de
roversbende was en dat zij sinds enkele maanden op rooftocht waren, in samenwerking met
enkele andere Duitsers en Nederlanders. De Obergefreiter overleed tijdens het transport naar
het ziekenhuis, terwijl de Feldwebel de volgende dag in het ziekenhuis overleed. De zes
Nederlanders moesten met de handen omhoog tegen een muur gaan staan. Op bevel van
Krüger moesten ze kort daarop op de grond gaan liggen, omdat hij dit vanwege zijn
opgedane ervaring bij de partizanenbestrijding veiliger vond. Rivierleutnant Rest, die even-
eens met enkele manschappen van de Orpo ter plaatse was, kreeg van Krüger het bevel de
rovers dood te schieten. Hierbij wees Krüger hem op de rechtmatigheid van de executie, daar
het hier mensen betrof, die ook naar de mening van Rest, geplunderd hadden en allemaal in
het bezit waren geweest van vuurwapens die tegen hen gebruikt waren. Daarom had Rest
niet het minste bezwaar tegen het aan hem gegeven bevel. In verband met de gevaren, ver-
bonden aan een normale executie door ketsende kogels, namen Krüger en Rest, na overleg
het besluit om de executie op de Oostfrontmanier uit te voeren. Deze methode hield in dat
de rovers doodgeschoten werden terwijl ze op de grond lagen. Rest voltrok persoonlijk de
executie door iedere rover een schot uit zijn dienstpistool door het hart en een schot in het
hoofd te geven. De lijken werden ter plaatse achtergelaten. Krüger kreeg later van een
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Nederlandse politieman de bevestiging dat de zes mannen oude bekenden waren en dat twee
van hen reeds lange tijd gezocht werden.59 De volgende ochtend vonden politieagenten de
zes ontzielde lichamen. Via omwonenden hoorden ze wat er die nacht in de Vriendenlaan
was voorgevallen.60 Ruim twee weken voor de bevrijding was deze terechtstelling waar-
schijnlijk één der laatste van het land.

Hulp vanuit de lucht

Om het voedseltekort enigszins te beperken had de bezetter uiteindelijk hulp van buitenaf
toegestaan. In de eerste helft van januari 1945 werd bij de Meneba aan de Brielselaan 2600

ton tarwe gelost. Deze lading was namens het Internationale Rode Kruis vanuit Roemenië
per spoor aangevoerd.61

Op 18 februari arriveerden vijf schepen met levensmiddelen van het Zweedse Rode Kruis
in de haven van Rotterdam. Deze schepen vonden een ligplaats in de St. Jobshaven en
werden door personeelsleden van de politie te water bewaakt. Hoewel daarna nog regelmatig
soortgelijke schepen de haven binnenliepen, was deze hulp de bekende druppel op een
gloeiende plaat en voor menigeen kwam het te laat.62

Toen begin april de aanvoer van kolen stagneerde, kwam de productie van stroom
nagenoeg stil te liggen. De elektriciteitscentrales van Rotterdam en Velsen waren namelijk
nog de enige die in bedrijf waren. Hierdoor konden de bakkers het brood niet meer in hun
elektrische ovens bakken.63 Ondertussen hadden de Geallieerden met de Duitsers gesprekken
gevoerd over het afwerpen van voedsel boven het bezette deel van Nederland. Het hoofd van
de voedselvoorziening in Rotterdam, W.T. ten Bosch, hoorde op 21 april 1945 van de onder-
grondse dat de voedseldroppings binnen afzienbare tijd te verwachten waren. Enkele dagen
later werd dit bericht via de BBC bevestigd. Ten Bosch nam contact op met Völckers, die
bekende van het een en ander op de hoogte te zijn. Volgens hem konden de droppings echter
niet plaatsvinden, omdat Seyss-Inquart het plan had afgekeurd. ’s Avonds laat werden Ten
Bosch en zijn beide plaatsvervangers met spoed bij Völckers ontboden. Daar kreeg hij te
horen dat de droppings wel doorgingen en dat hij direct de nodige voorbereidingen moest
treffen. De bezetter had het terrein van het voormalige vliegveld Waalhaven aangewezen als
droppingszone. Omdat deze plaats te dicht bij het water lag en nog niet van mijnen gezuiverd
was, werd een terrein in de omgeving van de Terbregseweg uitgekozen.64

Op 26 april gelastte Scholz dat vijftig politiemannen gereed moesten zijn, omdat om
08.00 uur door de Engelsen pakketten bij de Kralingseplas afgeworpen zouden worden.
Vanwege het slechte weer kon de operatie ‘Manna’, zoals de droppings genoemd werden, die
dag niet plaatsvinden. Ook de daarop volgende dagen stonden het politiepersoneel en de
verzamelploegen tevergeefs klaar.65 Pas op zondag 29 april waren de weersomstandigheden
dusdanig dat de operatie door kon gaan. Ruim 240 Lancaster bommenwerpers vlogen rich-
ting Nederlandse kust. Inplaats van bommen hadden zij ongeveer 535 ton voedselpakketten
aan boord. Deze waardevolle lading moest in het westen boven vier terreinen afgeworpen
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worden. De verzamelploegen stonden bij het terrein in Terbregge klaar om de tweehonderd
ton levensmiddelen zo snel mogelijk te bergen.66 Omdat de vliegtuigbemanningen niet op
de hoogte waren gebracht dat het afwerpterrein verplaatst was, vlogen zij naar de Waalhaven
en lieten daar de lading vallen. Hierdoor kwam een gedeelte in het water of mijnenveld
terecht en ging verloren. Daarnaast werd een aantal pakketten vroegtijdig door burgers uit de
omgeving geborgen. Op last van Scholz werden vijftig politiemannen naar de Waalhaven
gezonden om toezicht te houden. Engeland werd direct gewaarschuwd, waarna de pakketten
de volgende dagen op de afgesproken locatie gedropt werden. Op donderdag 3 mei moest de
politie op last van Scholz opgeven hoeveel ongevallen zich hadden voorgedaan tengevolge
van het uitwerpen van de voedselpakketten. Op de eerste twee dagen was niemand gewond
geraakt. Dit was wel het geval op dinsdag 1 mei, toen viel er één dode en raakten tien mensen
gewond. De volgende dag raakten nog eens vijf mensen gewond.67

De instellingen die op het terrein aanwezig waren voor beveiliging en bewaking
beschuldigden elkaar van diefstal. De Duitsers klaagden over de politie en de politie klaagde

op haar beurt over de Duitsers. Na overleg
tussen Völckers en de rechterlijke macht werd
besloten de Duitsers terug te trekken en in
plaats daarvan ambtenaren van de rechtbank
te sturen. Dit veranderde niets, want de politie

Politiemannen poseren aan het Langepad voor
stapels levensmiddelenpakketten die op 1 mei 1945

boven Terbregge door Amerikaanse b-17 bommen-
werpers gedropt zijn.
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klaagde nu over deze ambtenaren.68 De journalist Mees schreef in zijn dagboek dat de
inzameling van de pakketten vrij goed geregeld scheen te zijn, maar dat de Rotterdamse
politie zich aan de pakketten vergrepen zou hebben. Als een klein excuus kon volgens hem
worden aangevoerd, dat de discipline al vijf jaar lang zoek was.69

De beschuldigingen aan het adres van de politie waren niet geheel onterecht. Een wacht-
meester van het bureau Rochussenstraat werd in 1945 twee maanden geschorst, onder
inhouding van de helft van zijn bezoldiging, wegens het in bezit hebben van een vrij grote
hoeveelheid uit vliegtuigen neergeworpen levensmiddelen, terwijl hij had kunnen begrijpen
dat de wijze waarop hij deze had verworven niet rechtmatig was. Verzachtende omstandig-
heden werden in aanmerking genomen.70

De politie had dan wel een voorbeeldfunctie, maar in de gezinnen van de politiemannen
werd evengoed honger geleden. Daarbij kwam nog dat de politie tussen twee vuren stond,
want bij de burgers was het vertrouwen tot een bedenkelijk niveau gedaald, terwijl de
bezetter ook niet meer op medewerking rekende. Dit bleek bijvoorbeeld uit het toenemende
aantal ondergedoken politieambtenaren. Een aangetroffen lijst op een schip met inbeslag-
genomen wapens bewees eveneens dat het Rotterdamse korps voor de bezetter niet
betrouwbaar was. De lijst bevatte onder andere gegevens over de herkomst van de wapens
(droppings door geallieerde vliegtuigen), maar ook de namen van elf verzetsorganisaties aan
wie al wapens geleverd waren. Hieronder bevond zich ook de Rotterdamse politie. Volgens
de lijst had de politie reeds vijftig machinepistolen en geweren ontvangen.71 De positie van
Boelstra hing mede hierdoor al geruime tijd aan een zijden draadje.

Boelstra op een zijspoor gezet

Direct vanaf het begin kwam Boelstra in conflict met het nationaalsocialistische gedeelte van
zijn korps. Zij verweten hem, dat hij binnen het korps niets in nationaalsocialistische zin
opbouwde. Door lid te worden van de Germaansche-SS kon hij zich tamelijk lang handhaven.
Aan het einde van de bezetting werd hij ook door de bezetter gewantrouwd. In januari 1945

wilde Rauter hem ontslaan, maar Boelstra had dat weten te voorkomen. Wölk zond op 1
april 1945 een telegram naar de BdS, waarin hij het voorstel deed Boelstra naar Apeldoorn 
te roepen en hem vervolgens niet meer terug te laten keren naar Rotterdam. Tevens wilde
Wölk de reeds door Rauter goedgekeurde wijziging van de politietop doorvoeren en het
grootste gedeelte van het Rotterdamse politiepersoneel afvoeren naar Duitsland, om hen
daar tewerk te stellen bij de Luftschutzpolizei. Boelstra werd diezelfde dag door Scholz gebeld,
met de mededeling dat hij ’s avonds langs een bepaalde route naar Apeldoorn moest ver-
trekken en zich daar na aankomst moest melden bij Schöngarth. Boelstra voldeed aan het
bevel, maar nam een andere route, omdat hij had gemerkt dat hij sinds enige tijd geschaduwd
werd. Toen Boelstra ’s avonds op de plaats van bestemming kwam, was er niemand die van
zijn komst afwist. De volgende dag vond het gesprek met Schöngarth alsnog plaats, waarbij
Boelstra het plan om Rotterdamse politiemannen naar Duitsland te sturen aan de orde stelde
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en bij Schöngarth uit het hoofd kon praten.72 Boelstra kreeg echter wel het verzoek om niet
meer naar Rotterdam terug te keren, maar door te rijden naar Friesland. Hij wist dit laatste
besluit nog gewijzigd te krijgen en kreeg toestemming om naar Rotterdam terug te keren
voor het afhandelen van een aantal zaken. Enige tijd later kreeg hij via het DGvP te horen dat
hij niet meer op het politiebureau mocht komen. Boelstra is hierna uitgeweken naar Nieuw-
Beijerland, waar hij bij een jachtvriend onderdak kreeg.73

Eind 1944 was Scholz al begonnen met het zoeken naar een opvolger voor de functie van
Boelstra. Volgens hem was de commandeur van het Marechaussee gewest Rotterdam,
luitenant-kolonel J.E. Hofman, het meest geschikt om tot gewestelijk politiepresident
benoemd te worden. Hofman had als voordeel dat hij soldaat en officier was. In het
bewakingsgebied van Scholz was hij van de hogere Nederlandse officieren de enige die de
moed had af en toe strenge disciplinaire straffen uit te delen. Zijn grootste nadeel was dat hij
geen politievakman was. Völckers had eveneens voor Hofman gestemd met de opmerking
dat er toch geen slechtere politiepresident te vinden was dan Boelstra.74

Hofman was echter nog niet beschikbaar. Hij was namelijk op 2 oktober 1944 in de buurt
van Oud-Beijerland bij een motorongeluk gewond geraakt. Zijn functie als gewestelijk
politiecommandeur werd tijdelijk waargenomen door de majoor van de Marechaussee, 
J.B.S. Römelingh.75 Op de vraag van Scholz wanneer hij weer inzetbaar was, had Hofman
geantwoord dat dit zeker niet voor 1 februari 1945 het geval zou zijn. Dit antwoord zette
Scholz aan het denken, want volgens hem had Hofman met een beetje goede wil eind 1944

zijn dienst kunnen hervatten. Tijdens gesprekken had Hofman aangegeven dat het ongeval
een goede gelegenheid was om uit te rusten, omdat hij de laatste jaren geen enkele vakantie
had genoten. Dat hij juist nu een sterke behoefte had om langer vrij te nemen, dan voor zijn
herstel noodzakelijk was, betekende voor Scholz dat Hofman de kritische periode wilde
overbruggen en eerst wilde weten hoe het Duitse offensief af zou lopen, voordat hij weer in
dienst kwam. Scholz was daarnaast bang dat Hofman niet meer geloofde in een Duitse
overwinning. Deze punten zorgden ervoor dat Scholz op het laatste moment twijfelde over
de benoeming van Hofman. Begin februari 1945 stelde Rauter voor de politiepresident van
Den Haag, luitenant-kolonel W.H. Fransen76 als opvolger van Boelstra te benoemen. Na
grondige bestudering van de feiten was Wölk tot de conclusie gekomen dat Fransen inderdaad
geschikt was voor de functie van gewestelijk politiepresident. Fransen had als politiepresident
van Den Haag laten zien dat hij naast een strakke militaire houding tevens beschikte over
voldoende politievakkennis.77 Begin april 1945 werd hij in Apeldoorn ontboden bij Schön-
garth. Deze deed hem het verzoek om de functie van Boelstra over te nemen.
Op 17 april 1945 maakte Fransen bekend dat met onmiddellijke ingang in de leiding van het
Staatspolitiegewest Zuid-Holland en Zeeland de volgende veranderingen waren door-
gevoerd:

- kolonel J.J. Boelstra was benoemd tot inspecteur-generaal der Nederlandse 
politie;

- luitenant-kolonel W.H. Fransen tot waarnemend gewestelijk politiepresident 
in Rotterdam;
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- luitenant-kolonel J.E. Hofman tot waarnemend politiepresident in 
Den Haag;

- majoor J.M. Diekmann tot gewestelijk politiecommandeur en 
commandant van de Marechaussee in het gewest Rotterdam, 
tevens tot commandeur der Ordepolitie van de Staatspolitie te 
Rotterdam.78

Majoor J.M. Diekmann was afkomstig van het politiekorps Leiden. Daar was hij op 29

augustus 1944 aangesteld als korpscommandant. Hij was geen lid van de nsb, maar wel van
het Rechtsfront. Begin april 1945 werd Diekmann overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij de
plaats van de door het verzet doodgeschoten commandeur van de Ordepolitie, Tetenburg,
innam.79

Boelstra rept in zijn naoorlogse verklaring nergens over zijn beoogde functie bij de
landelijke politieleiding. Hij is dan ook nooit officieel als zodanig benoemd, omdat hij
hiervoor naar het DGvP moest en dit vanwege de oprukkende geallieerde legers niet meer
bereikbaar was.

Het Duitse Rijk wankelde op alle fronten. Voor het geval Rotterdam, net als in 1940,
frontgebied zou worden, werden eind maart 1945 alle beschikbare manschappen van de in
Rotterdam gestationeerde Duitse eenheden ingedeeld in de Alarmeinheiten ii. Abschnitte-Nord
was onderverdeeld in vier bataljons en elk bataljon bestond uit drie compagnieën. Abschnitte-
Süd bestond slechts uit één compagnie. De eerste compagnie van het tweede bataljon werd
gevormd door de leden van de in Rotterdam gestationeerde Orpo. Scholz werd als Kompanie-
Führer aangewezen. De leden van de Aussenstelle werden ondergebracht in de derde compagnie,
die eveneens deel uitmaakte van het tweede bataljon en onder leiding van Wölk stond.80

Na de mislukte aanslag op het gebouw van de Aussenstelle Rotterdam aan de Heem-
raadssingel in december 1944 hadden de Duitse politie-instellingen de jacht op verzetstrijders
geïntensiveerd. Gegevens uit inbeslaggenomen documentatie konden eveneens voor een
verhoogde activiteit zorgen. Wölk liet op 21 maart 1945 zijn chef in Zwolle weten dat uit
gevonden materiaal was gebleken dat de leden van de verzetsorganisatie in zijn bewakings-
gebied in de hoogste alarmfase verkeerden en alle leiders dag en nacht bereikbaar moesten
zijn. Daarnaast stonden alle voertuigen startklaar en zouden nog dezelfde week enkele grote
acties gepland zijn. Verder had Wölk uit het materiaal kunnen opmaken dat de kp als reactie
op het doodschieten van twintig Nederlanders op de Pleinweg en twintig op het Hofplein op
12 maart 1945, van plan was tachtig zogenaamde ‘moffenhoeren’, NSB’ers en Wehrmachts-
leveranciers dood te schieten. Om een opstand van de verzetsorganisaties te voorkomen,
werden in samenwerking met de Orpo door het Einsatzkommando Rotterdam onder de code-
naam ‘Morgenwind’ diverse gerichte invallen en razzia’s georganiseerd. Hierdoor kreeg de
bezetter enkele maanden voor de bevrijding een groot aantal verzetsstrijders en veel
materieel in handen.81 Zowel voor de verzetstrijders als voor de hongerende bevolking van
Rotterdam konden de bevrijders niet snel genoeg komen.
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14.3 capitulatie uiteindelijk een feit

Begin mei 1945 hing de bevrijding in de lucht. De geallieerde en Russische legers hadden
grote gedeelten van Europa en Duitsland veroverd. Op 30 april maakten de Duitse auto-
riteiten bekend dat Hitler in de strijd gevallen was, maar in werkelijkheid had hij samen met
zijn levensgezellin, Eva Braun, zelfmoord gepleegd, nadat het Russische leger een dag daar-
voor het centrum van Berlijn had bereikt. Op diezelfde dag vond er in ons land een
bespreking plaats tussen de Geallieerden en de bezetter. In het plaatsje Achterveld sprak
generaal B. Smith, Chef-staf van het Geallieerde Opperbevel, met Seyss-Inquart over de
voedselvoorziening en capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Op 2 mei werden de
besprekingen tussen vertegenwoordigers van beide partijen in Wageningen voortgezet. Nog
steeds was er geen overeenstemming bereikt over ontwapening en overgave van de Duitse
troepen in West-Nederland, zodat twee dagen later, op 4 mei, een derde onderhandelingsronde
gepland werd, welke plaatsvond in een villa in Laren. Ook nu lukte het niet om tot een
compromis te komen. Verdere besprekingen waren niet meer nodig, want enkele uren nadat
de heren Laren verlaten hadden, werd nabij Lüneburg op hoger niveau een beslissing
geforceerd. Volgens de berichten had Field Marshal B.L. Montgomery daar de onvoorwaardelijke
overgave van de Duitsers in heel Noordwest-Europa aanvaard. De volgende morgen om
08.00 uur zou de capitulatie een feit zijn.82

Het voedsel uit de ‘hemel’ zorgde ervoor, dat het leed iets dragelijker werd en door de
steeds positiever wordende berichten kon de hongerende Rotterdamse bevolking weer aan
betere tijden gaan denken. Hier en daar werd al een feeststemming waargenomen.
Politiepresident Fransen waarschuwde op 2 mei dat in verband met de buitengewone
omstandigheden daadkrachtig zou worden opgetreden tegen bepaalde uitingen en demon-
straties.83 De bezetter was immers nog steeds de baas op straat. Nadat de berichten over de
Duitse overgave in Rotterdam bekend werden, was de bevolking op Zuid, evenals in enkele
omliggende gemeenten, begonnen met feestvieren. Scholz liet in de nacht van 4 op 5 mei
weten, dat de berichten over de algehele capitulatie vals waren en met alle middelen
beteugeld moesten worden. Om 04.00 uur berichtte een andere majoor aan de politie, dat de
informatie over de capitulatie waarschijnlijk door middel van pamfletten verspreid werd.
Deze pamfletten moesten verwijderd worden en daarvoor in de plaats moesten Duitse pam-
fletten aangeplakt worden, waarop onder andere werd aangekondigd dat vlaggen verboden
was en het verbod om na 21.00 uur op straat te zijn gehandhaafd bleef.84

Op zaterdag 5 mei 1945 om 08.55 uur kreeg de politie telefonisch bericht dat met
onmiddellijke ingang een wapenstilstand van kracht was en demonstraties van de bevolking
onderdrukt moesten worden.85 In verschillende gemeenten, waaronder Rotterdam, werden
op diverse plaatsen aanplakbiljetten aangebracht, met daarop de tekst:

Nederlanders,
Sedert vandaag den vijfden Mei 1945 8 uur Duitsche zomertijd heerscht in Nederland
stilstand der wapenen. Deze stilstand der wapenen is met de legergroep Montgomery
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overeengekomen. Daarmede is de toestand, die sedert enkele dagen voor enkele deelen
van Nederland in verband met de levensmiddelen-voorziening van de bevolking in het
Westen des lands reeds bestond, uitgebreid tot het geheele bezette Nederlandsche
gebied. Dit beteekent noch capitulatie, noch vrede. Het gezag berust ook verder bij de
Duitsche bezettingsautoriteiten. Bewaar de orde en rust. Tegen demonstraties en alle
ordeverstoringen zal, zoo noodig met de wapenen, worden opgetreden.

De feestvreugde was snel geluwd en de vlaggen werden weer binnengehaald. Degenen, die
alle berichten hadden kunnen volgen, begrepen er niets meer van. De vorige avond hadden
de Duitse legers zich toch onvoorwaardelijk overgegeven, terwijl op de aanplakbiljetten
alleen een wapenstilstand werd aangekondigd.86

Op Zuid vonden op 5 mei enkele schermutselingen plaats tussen de bs en Duitse militairen.
Het hoofd van de Aussenstelle, Gerbig, had via zijn commandant op Zuid, Kronberger, ver-
nomen dat bewapende bs’ers zich verzamelden in hun kwartieren.87 Deze informatie was
juist. Ongeveer tweehonderd bewapende bs’ers waren die ochtend in kleine groepjes naar de
graansilo aan de Maashaven gegaan, die op Zuid dienst deed als verzamelpunt en commando-
post. Een bs’er had na arrestatie door de Duitsers verklaard, dat de bs de capitulatie met
geweld zou forceren. Gerbig wilde onnodig bloedvergieten voorkomen en, hoewel het
volgens hem niet de gewoonte was dat de bezettende macht contact zocht met ‘vogelvrije’
terroristen voor onderhandelingen, deed hij dit toch. Dit contact kwam tot stand met mede-
werking van de chef-staf van het Strijdend Gedeelte van de bs Rotterdam, R. Elshof, die op
weg naar het bs-hoofdkwartier in de Heinekenbrouwerij aan de Crooswijksesingel door de
Orpo was gearresteerd. Tijdens het eerste gesprek, dat gevoerd werd in een onderkomen van
het verzet aan het Ungerplein 7, ontkende de Duitse delegatie dat de Duitse troepen
gecapituleerd hadden. Volgens hen was er sprake van een wapenstilstand. De uitkomst van
de onderhandeling was, dat de Duitsers voorlopig belast bleven met de handhaving van de
orde en rust en dat de bs’ers in hun kwartieren zouden blijven.88

De verwarring was begrijpelijk. In ons land moesten namelijk eerst nog de capitulatie-
voorwaarden getekend worden. Dit gedenkwaardig moment zou op zaterdagmiddag 5 mei in
hotel ‘De Wereld’ in Wageningen plaatsvinden. Hierbij waren alle partijen aanwezig, zoals
Blaskowitz als vertegenwoordiger van het 25e Duitse leger, de bevelhebber van het 1e Canadese
korps, generaal C. Foulkes en Prins Bernhard als vertegenwoordiger van ons land.89 Toch werd
die dag het capitulatiedocument niet ondertekend, omdat generaal Blaskowitz 24 uur uitstel
vroeg om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Het verzoek werd ingewilligd, waardoor
het document de volgende dag wèl ondertekend werd. In geen enkel dagrapport wordt mel-
ding gemaakt van de bevrijding. Het enige opmerkelijke is, dat op 5 en 6 mei het aantal ziek-
meldingen aanzienlijk steeg. De situatie was niet alleen verwarrend, maar ook gevaarlijk. Een
twintigjarige jongen werd op 5 mei 1945, omstreeks 08.15 uur in de tuin van zijn woning aan de
Westzeedijk door Duitse militairen doodgeschoten, omdat hij prikkeldraad van de Wehrmacht
had verwijderd.90 Diezelfde dag werden nog vier burgers door Duitse militairen dood-
geschoten. Twee in de Boergoensestraat en twee op de Oudedijk.91
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In de nacht van 5 op 6 mei kreeg de politie van Scholz opdracht om de volgende dag,
zondag 6 mei, vanaf 05.30 uur de afwerpterreinen en het spergebied af te zetten, omdat
niemand deze gebieden mocht betreden. Hiervoor moest zoveel mogelijk politiepersoneel
ingezet worden. De bezetter was waarschijnlijk bang dat grote groepen burgers de openbare
orde zouden verstoren of zich tegen hen zouden keren. Toch barstte die dag het feestgedruis
los, want volgens een radiobericht zou een Engelse divisie Zuid-Holland komen bezetten.
Volgens een ander gerucht zou deze dag de nieuwe hoofdcommissaris, H.M.C.A. Staal, op
het hoofdbureau geïnstalleerd worden, waarna het politiemuziekkorps ‘Hermandad’ een
mars door de stad zou maken. De politievoertuigen, die op weg gingen om Staal te halen,
keerden zonder hem terug. Omdat de onderhandelingen met de bezetter nog gaande waren,
had men besloten niet overhaast te werk te gaan om onnodige incidenten te voorkomen.92

Vanwege de chaotische toestand en de toenemende spanning dreigde de zaak toch nog te
escaleren. Op initiatief van de bs vond er die middag een bespreking plaats, die ook nu geleid
werd door Gerbig. In eerste instantie bleef de bezetter bij haar eerder afgesproken standpunt,
maar nadat Gerbig overleg had gepleegd met Kampfkommandant Kistner, werd besloten dat
met ingang van 17.30 uur de handhaving van orde en rust in Rotterdam-Zuid zou worden
overgedragen aan de bs. Voor het noordelijk deel van de stad was een vervolggesprek met
Kistner noodzakelijk. Dit gesprek vond omstreeks 17.30 uur plaats in het gebouw van de
Ortskommandant aan de Parklaan. In eerste instantie verliepen de onderhandelingen nogal
stroef, maar uiteindelijk kwam men tot een overeenkomst. De troepen van de bs zouden,
zolang de geallieerde troepen nog niet gearriveerd waren, de handhaving van de orde en rust
van de bezetter overnemen. Met uitzondering van de Duitse militairen, die belast waren met
de bewaking van enkele vitale objecten, zoals bruggen, postkantoor en tunnel, werden de
overige Duitse manschappen gekazerneerd.93

De militairen van de bezettingsmacht hebben zich over het algemeen aan de afspraken
gehouden, maar desondanks zijn er nog wel een paar incidenten geweest, bijvoorbeeld een
schietpartij op zondagmiddag op het Maastunnelplein, waarbij twee leden van de bs om het
leven kwamen.94

Installatie hoofdcommissaris Staal

Maandag 7 mei werd een gedenkwaardige dag voor Rotterdam. ’s Morgens werden de eerste
aanhoudingen verricht. Burgemeester Müller had de twijfelachtige eer om samen met
wethouder Dijkhuis als eerste arrestanten geboeid het hoofdbureau van politie te worden
binnengebracht. Later werden ook Boelstra en luitenant-kolonel Fransen gearresteerd. Nu
was de weg vrij om Staal te installeren.95

Einthoven keerde niet als hoofdcommissaris naar Rotterdam terug, omdat de minister
van Justitie, G.J. van Heuven Goedhart, bezwaren had tegen zijn vroegere functie in het
Driemanschap van de Nederlandse Unie.96

Waarschijnlijk hadden de bezwaren van Van Heuven Goedhart te maken met een door
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het hoofd van de sectie politie van het Militair Gezag (mg) in Noord-Brabant tijdens de
bezetting opgestelde namenlijst met beoordelingen van hogere politiefunctionarissen.
Volgens deze lijst, getiteld ‘hoe in 1943 het korpsoordeel was over…’, stelde het Rotterdamse korps
geen vertrouwen in Einthoven als hoofdcommissaris. Hem werd zeer kwalijk genomen dat
hij het korps voor de oorlog in de steek gelaten had om naar Ontspanning en Ontwikkeling
voor militairen te gaan. Het werd zo aangevoeld, dat de kapitein het schip verliet, met als
bijbedoeling persoonlijke belangen te behartigen. Tijdens de oorlogsdagen en kort daarna
was hij zeer goed, toonde een grote persoonlijke moed en was een stralend voorbeeld voor
zijn ondergeschikten. Hierdoor steeg hij in de achting van velen. Toen hij kort daarna het
korps opnieuw verliet, wetende dat over te laten aan de hoogst onbetrouwbare hoofd-
commissaris Roszbach, die onnoemelijk veel kwaad stichtte als vurig nationaalsocialist,
verspeelde hij alle sympathie, waardoor het korps hem niet meer terugwenste. Volgens de
beoordeling had hij in ieder geval blijk gegeven geen rustig, evenwichtig korpsleider te zijn,
hetgeen voor een politiekorps zo dringend noodzakelijk was. Hij was veel te impulsief, geen
politieambtenaar en beschouwde de korpsleden te veel als ‘koelies’, waarmee hij meende te
kunnen doen, wat op zeker ogenblik in zijn gedachten kwam.97

Wie de gegevens voor deze beoordeling verstrekt heeft, is niet bekend. Waarschijnlijk
hadden enkele individuele korpsleden de benodigde informatie verstekt, waarbij tevens de
vraag gesteld kan worden of de meerderheid van het korps deze negatieve beoordeling
ondersteunde. Einthoven werd benoemd tot hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid 
(de latere bvd) en in die functie zou hij toch nog regelmatig met zijn vroegere Rotterdamse
collega’s te maken krijgen.98

Staal arriveerde op 7 mei samen met zijn vrouw, dochter en zoon op het hoofdbureau.
Hier werd hij door het aanwezige personeel uitbundig
onthaald. Op de trappen in de hal van het bureau sprak
Staal de aanwezigen toe.

Mannen en vrouwen van de Rotterdamse politie! 
De hulde, welke u mij zo straks bij het binnenkomen
hebt gebracht, heeft mij zeer getroffen. Wel onder heel
andere omstandigheden ben ik uit uw midden weg-
gegaan. Toen ik, door sommige collega’s uitgelachen,
geboeid wegging, was ik ervan overtuigd, dat ik hier
onder andere omstandigheden zou terugkeren. 
Een groot deel van uw hulde komt toe aan hen, die hier
bij mij staan: mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoon.
Zij allen gaven zich aan illegaal werk van het gevaar-
lijkste karakter. Zelf leidde ik drie ondergrondse
bewegingen. Op de meest prettige wijze hebben we
samengewerkt. Voorlopig neem ik de politieleiding 
in handen.

Hoofdcommissaris H.M.C.A. Staal.



632

Na deze woorden herdacht Staal met weemoed de gevallenen van het korps, waarna één
minuut stilte in acht genomen werd. Staal vervolgde zijn speech.

Wij hebben gestreden met de wapens die ons bleven van geest, verzet en haat. Wij
hebben gestreden voor de vrijheid, maar in die vrijheid zal geen plaats zijn voor hen,
die met de vijand heulden. Zo spoedig mogelijk zal worden begonnen met de
zuivering van het korps.

De installatieplechtigheid werd besloten met het zingen van het Wilhelmus en een driewerf
hoera voor de nieuwe hoofdcommissaris.99 Diezelfde middag werd burgemeester Oud in het
stadhuis onthaald en nog steeds waren de Geallieerden niet in Rotterdam gearriveerd. 

Op dinsdag 8 mei werd het eindeloze wachten
beloond. ’s Middags reden lange rijen voertuigen
van het Canadese leger en Rode Kruis Rotterdam
binnen. Tot laat in de avond werd er feest
gevierd.100

10 mei 1945. De Militaire Commissaris van
Rotterdam, J. van Leeuwen, inspecteert het
Rotterdamse politiekorps, dat staat opgesteld
aan het Doelwater.
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De Nederlandse autoriteiten lieten via de radio weten dat het bepalen van de feestdagen
aan de individuele bedrijven werd overgelaten. Men zag dit echter het liefst aangepast aan
het Geallieerde Besluit, namelijk op 8 en 9 mei zoveel mogelijk voor iedereen een vrije dag,
zodat op 10 mei alles weer normaal moest zijn. Alle politiebureaus in Rotterdam werden over
dit besluit ingelicht.101 De wederopbouw van Rotterdam en Nederland kon beginnen.

De gevangengenomen manschappen van de Sipo, sd en Orpo werden met militairen van
andere Duitse eenheden overgebracht naar een krijgsgevangenkamp in Scheveningen.
Hoewel tijdens de capitulatiebesprekingen met de Geallieerden was afgesproken dat alle
leden van de Duitse bezettingsmacht een vrije aftocht naar Duitsland kregen, moesten de
leden van de Rotterdamse Sipo, sd en Orpo op 16 mei 1945 onder begeleiding van Canadese
militairen naar Rotterdam marcheren, waar zij na aankomst in afwachting van hun strafzaak
in de strafgevangenis aan de Noordsingel werden ingesloten.102

Op 9 mei vond in de burgerzaal van het stadhuis een officieel ontvangst plaats voor de
vertegenwoordigers van het mg, waarbij veel leidinggevenden van bedrijven en gemeente-
lijke instellingen aanwezig waren. De Militaire Commissaris voor Rotterdam, kolonel J. van
Leeuwen, werd door burgemeester Oud verwelkomd. In zijn speech bracht Van Leeuwen
naar voren dat het van belang was het normale civiele regeringsapparaat op gang te
helpen.103

14.4 wederopbouw van een gehavend korps

Het Rotterdamse korps was niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Tenminste 38 politie-
mensen hadden hun leven verloren en een aantal tijdens de razzia van november 1944 weg-
gevoerde mannen wachtten onder slechte omstandigheden in Duitse kampen op hun
repatriëring naar Nederland. Op 7 mei, de dag waarop Staal op het hoofdbureau verscheen,
richtte hij zich via een buitengewone dienstorder tot alle leden van het Rotterdamse korps.
(Zie bijlage 9) Aan iedere politieambtenaar zou in de komende tijd geestelijk en lichamelijk de
hoogste eisen worden gesteld. Staal verwachtte en vertrouwde er op dat de Rotterdamse politie
als gesloten eenheid haar plicht zou doen. Orde en rust moesten onvoorwaardelijk worden
gehandhaafd. Onderlinge geschillen of animositeit mochten niet voorkomen. Het vaderland
had mannen nodig, die meer dan ooit schouder aan schouder zouden staan om de weder-
opbouw en het herstel in eendrachtige samenwerking tot stand te helpen brengen.104

Op 22 mei 1945 klaagde Staal bij de Nederlandse autoriteiten over de toestand van de
politie. Omdat er geen wapens waren verstrekt, moesten veel politieambtenaren
ongewapend de straat op en konden daardoor niet optreden. De politiefunctionarissen
waren ontevreden, omdat de bs wel goed bewapend was. Om de bewapening op peil te
brengen waren er zevenhonderd pistolen/revolvers, driehonderd karabijnen en honderd-
vijftig stenguns nodig, met respectievelijk 32, 50 en 128 patronen per wapen. Daarnaast was
er nog gebrek aan voertuigen, brandstof, papier en vooral schoenen. Gelukkig was de
criminaliteit na de capitulatie afgenomen en hielden de burgers zich aan de ingestelde
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avondklok. Enkele dagen later vond er een bespreking plaats tussen de commandant van de
gemeentelijke politiedienst, Moerman, die na een kort verblijf in Amsterdam weer naar
Rotterdam was teruggekeerd en Major Oliver van de Public Safety, waaruit naar voren was
gekomen dat voor een goed functionerend politiekorps het wagenpark drastisch uitgebreid
moest worden. In ieder geval waren er 45 personenauto’s, waaronder 5 overvalauto’s, 
3 vrachtauto’s, 8 solo motoren, 32 motoren met zijspan en vierhonderd liter benzine per dag
nodig.105

Eén maand later stuurde Staal een noodkreet naar de Militaire Commissaris van Rotter-
dam, de minister, de pg en andere hoogwaardigheidsbekleders, omdat er nog steeds niets
veranderd was aan de slechte toestand. Nagenoeg van de eerste dag af waarop Staal met de
leiding van de Rotterdamse politie werd belast, had hij onophoudelijk, zowel mondeling als
schriftelijk, iedere gelegenheid aangegrepen om te wijzen op de wanhopige toestand waarin
zich uitrusting, bewapening en materieel van de politie bevonden. Volgens Staal surveil-
leerde een groot gedeelte van het politiepersoneel in oude, tot op de draad versleten en
opgelapte uniformen. Hun laarzen en schoenen waren wrakken en totaal op. Voor zover
reparatie mogelijk was, kon deze door gebrek aan zoolleder, fournituren en andere oorzaken
slechts druppelsgewijs geschieden. Er waren agenten die praktisch geen ondergoed meer aan
het lijf hadden en het uniform droegen over een versleten en uitgerafeld stukje textiel. 
Dit alles had een slechte invloed op het moreel van de manschappen.106

Normaal was de politiesurveillance in Rotterdam ingesteld op rijwielwijken van
gemiddeld negen kilometer lengte, die in ongeveer één uur moesten worden afgereden. 
Door het gebrek aan rijwielbanden was er vrijwel geen enkele bruikbare fiets meer te vinden.
Het gevolg was dat de hele surveillance in plaats van per rijwiel te voet moest worden ver-
richt en noodgedwongen tot een klein rayon was beperkt. Hierdoor bleven zeer grote delen
van de stad en van de havengebieden van ieder politietoezicht verstoken. Bij het gebrek aan
rijwielen en banden kwam tevens nog het gemis aan wapens, waardoor Staal, in het belang
van de persoonlijke veiligheid van het personeel, genoodzaakt was de agenten gezamenlijk 
te laten surveilleren. Dit gezamenlijke patrouilleren verzwakte natuurlijk de algehele sur-
veillance, omdat door het samenvoegen van de agenten nog meer delen van de stad
onbesurveilleerd bleven.107

Staal had de bewapening van de politie weer vergeleken met die van de bs en kwam tot
de conclusie dat, terwijl de bs in voldoende mate over zeer goede wapens beschikte, de politie
nog steeds te weinig wapens had. Als voorbeeld noemde hij de grote razzia van zondag 17 juni
1945 op Katendrecht. Deze actie werd door ongeveer driehonderdvijftig politiemannen en
manschappen van de bs gehouden om te zoeken naar aldaar vermoedelijk ondergedoken 
ss-ers. Terwijl iedere bs’er van een behoorlijk wapen was voorzien en soms zelfs bleek te
beschikken over zowel een stengun als een pistool, moest menig agent ongewapend zijn post,
en nog wel een zeer gevaarlijke, betrekken en zich aan gevaar blootstellen. Staal was er vast
van overtuigd dat onder invloed van revolutionaire elementen in de toekomst betogingen,
stakingen en relletjes konden uitbreken en agitatie kon ontstaan. Het hierbij inzetten van de
bs was geen optie, omdat die op de mentaliteit van de bevolking geen kijk hadden, geen
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ervaring bezaten in het verwerken en behandelen van een oproerige volksmenigte en die van
het beteugelen van relletjes geen verstand hadden.108

Enkele dagen later bleek al dat Staal gelijk kreeg. Op 27 juni brak in de haven een staking
uit bij het lossen van voedsel. De Militaire Commissaris had tweehonderd man van de
Prinses Irene Brigade achter de hand gehouden, omdat de politie niet voldoende bewapend
was. Het vermoeden bestond dat sommige stakende havenarbeiders wapens hadden. De
Rivierpolitie, die op dat moment nog een rijksdienst was, was eveneens met zestig agenten
aanwezig. Zij konden zich verdedigen met in totaal vier pistolen. Hoewel de staking op 5 juli
voorbij was, verwachtte men meer ongeregeldheden. De Commanding van het detachement
Civil Affairs stelde een onderzoek in en kwam eveneens tot de conclusie dat de politie zo
spoedig mogelijk goed bewapend moest worden. Het onderzoek had namelijk uitgewezen
dat 190 marechaussees en 250 manschappen van de mobiele politiebrigade wel goed bewapend
waren, terwijl 230 agenten van de plaatselijke politie slechts voorzien waren van een pistool
of revolver en dat vijfhonderd agenten van diezelfde politie helemaal niet over een wapen
konden beschikken.109

De slechte bewapening en uniformering was niet de enige zorg waarmee de hoofd-
commissaris te maken kreeg, ook de krappe personeelsbezetting leverde problemen op.
Buiten de korpsleden die vanwege de zuivering al dan niet tijdelijk geschorst, gestaakt of
ontslagen waren, keerde een aantal voormalige beroepsmilitairen, die in mei 1940 bij de
Rotterdamse politie waren aangesteld, terug naar het leger, want vooral voor de strijd in
Nederlands-Indië waren veel manschappen nodig. In datzelfde Indië was tevens behoefte aan
politiepersoneel. De autoriteiten kregen het verzoek om 4 leraren voor de politieschool, 31

commissarissen van politie en 175 inspecteurs te leveren. Vanaf begin oktober 1945 werd aan vijf
inspecteurs en vijf agenten van het Rotterdamse korps nonactiviteitsverlof verleend in verband
met hun uitzending naar Indië. Ze werden allen tewerkgesteld bij de Nederlandsch Indische
Civiele Administratie (nica). Het verhaal ging dat deze groep zich gemeld had, omdat ze
tijdens de bezetting een dubieuze rol hadden gespeeld en daarom na de eerste zuivering even
uit Nederland weg moesten. Het eerste groepje vertrok op 3 oktober 1945 en bestond uit de
inspecteurs Dales, Kruit en Verveld. Van hen was alleen voor Kruit een zuiveringsdossier
opgemaakt. Tijdens een interview gaf Verveld toe dat hij wist dat de uitzending gezien werd als
een vlucht. Volgens hem gold dit niet voor zijn groepje, omdat zij als een soort kwartiermakers
naar Indië gingen. Voor de zeven die volgden lag dat anders. Zij zouden allen gezuiverd zijn.
Raadpleging van het personeelsarchief wees uit dat van de zeven politieambtenaren, waaruit de
tweede groep bestond, twee inspecteurs en twee agenten een zuiveringsdossier bezaten.
Waarschijnlijk was de hele groep toch voldoende betrouwbaar, want zij werden na hun uit-
zending weer bij het Rotterdamse korps in dienst genomen.110

Om wat aan het personeelstekort te doen, verscheen eind mei 1945 het bericht in de dag-
bladen, dat ter uitbreiding van het Rotterdamse politiekorps zo spoedig mogelijk zou worden
overgegaan tot de oprichting van een korps hulppolitie. Sollicitanten konden zich hiervoor
aanmelden. Het baantje van hulpagent bleek erg in trek te zijn, want in 1945 solliciteerden
ongeveer twaalfduizend personen naar de betrekking van hulpagent.111
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Eind juni 1945 waren er nog steeds circa 480 hulpagenten in dienst, die tijdens de
bezetting op contractbasis bij de politie waren geplaatst. Van deze groep werden er 150 in
vaste dienst genomen. De rest moest een andere betrekking zoeken. Afvloeiend politie-
personeel kon tewerkgesteld worden bij de Dienst Uitvoering Werken.112

Voor de bevrijding van het gebied boven de grote rivieren was al rekening gehouden met
problemen op personeelsgebied. Zodoende werd in maart 1945 door de Sectie Politie van het
mg overgegaan tot het samenstellen van een politiereserve. De bedoeling was om dit onder-
deel dienst te laten doen in de grote bevolkingscentra, voor het geval dat het plaatselijke
politieapparaat volkomen ontwricht zou zijn. Het moest uiteraard een mobiel karakter
hebben. De Politie-Reserve-Nederland, zoals dit hulporgaan werd genoemd, werd gefor-
meerd uit personeel van de Koninklijke Marechaussee uit de provincies Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg en uit ambtenaren van enkele gemeentelijke politiekorpsen in het
zuiden. Het geheel omvatte een kleine staf met onder zich twaalf pelotons, waarvan de
meesten een sterkte hadden van dertig man. De pelotons werden uitgerust met vrachtauto’s
en motoren, om zich daarmee snel te kunnen verplaatsten. Hoewel de situatie ten aanzien
van de politie in het bevrijde westen gunstiger was dan verwacht, was er voor de politie-
reserve toch een belangrijke taak weggelegd. Deze bestond onder andere in het bewaken van
de havencomplexen in Amsterdam en Rotterdam, teneinde daar enerzijds het regelmatig
verloop van de voedseltransporten te verzekeren en anderzijds aan de onvermijdelijke
voedseldiefstallen paal en perk te stellen. Nadat de politiereserve vier maanden in het westen
gefunctioneerd had, was het noodzakelijk om tot aflossing en reorganisatie van het personeel
over te gaan. De politiereserve bleef bestaan uit twaalf pelotons, doch hiervan werd steeds de
helft in Amsterdam en Rotterdam ingezet. Beide plaatsen kregen elk drie pelotons toe-
gewezen. Het personeel van de overige zes pelotons bleef dienst doen in de eigenlijke stand-
plaats. Zij werden slechts bij dringende noodzaak opgeroepen. Om de drie maanden werden
de groepen gewisseld, waardoor de aflossing geregeld was. Om de politiereserve haar mobiele
karakter te laten behouden werden de genoemde bewakingsopdrachten overgedragen aan
vaste detachementen van de Koninklijke Marechaussee, welke in Amsterdam, Haarlem en
Rotterdam hun standplaats kregen. De aflossing en reorganisatie moest voor 1 oktober 1945

geregeld zijn.113

Door een reorganisatie werden de in Rotterdam geplaatste pelotons ontbonden. Deze
pelotons waren voorzien van de nummers ii tot en met v, vii en xi. Zij werden op 21 sep-
tember afgelost door de pelotons e en f. Het peloton e werd geformeerd uit de bestaande
politiereserve dat zich vrijwillig hiervoor had gemeld. Het betrokken personeel dat zich op
dat moment nog in Amsterdam, Velsen of Den Haag bevond, diende zich op 21 september
om 14.00 uur te melden bij de tweede luitenant der Koninklijke Marechaussee, W. van
Haersma Buma, aan de Westersingel 19 in Rotterdam.114 Later kwam het peloton d eveneens
naar Rotterdam. Het door de commandanten van de Koninklijke Marechaussee uit de
gewesten Rotterdam, Arnhem en Den Bosch te formeren detachement ‘Rotterdam’
behoorde uiteindelijk 1 oktober 1945 te zijn samengesteld. Dit detachement moest ook de
bewaking van het Kralingerhout overnemen. De bewaking van dit perceel was geen over-
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bodige luxe, want een probleem waarmee de politie direct na de bevrijding te maken kreeg,
was de in dat gebied achtergebleven munitie en oorlogstuig. Half mei nam een vrouw vanuit
het Kralingerhout een Duitse eierhandgranaat mee naar huis. Waarschijnlijk had ze ermee
geëxperimenteerd, want de granaat ontplofte en de vrouw overleed aan de verwondingen. 
In het Kralingerhout was veel munitie opgeslagen en direct werden rondom het gebied
bewakingsposten geplaatst en borden aangebracht met daarop de tekst ‘mijnengevaar’. 
Deze maatregelen waren noodzakelijk, omdat het bos bij de burgers erg in trek was voor het
sprokkelen van hout. Het probleem in het Kralingerhout had een langdurig karakter. 
In september 1945 werden bij de politie speciaal voor dit gebied honderd bewakers aangesteld.
De bewaking van het Kralingerhout werd pas begin april 1946 opgegeven. Ondanks alle maat-
regelen vonden er toch nog enkele ernstige ongevallen plaats. Twee marechaussees raakten
zwaar gewond, omdat de handgranaat, waarmee zij aan het voetballen waren, ontplofte.115

Elders in de stad werden eveneens opslagplaatsen aangetroffen. Via de Canadezen kreeg de
politie bericht dat een schuilkelder, gelegen tegenover Parklaan 30, vol zat met munitie en de
jeugd met handgranaten op straat liep. De Bommenploeg werd hiervan in kennis gesteld.116

Het Rotterdamse korps moest eveneens politiemensen leveren voor de politiereserve.
Samen met personeel van de gemeentelijke politiekorpsen Amsterdam, Den Haag, Utrecht
en Haarlem werd hiermee het peloton c gevormd. Dit peloton diende zich eveneens op 21

september 1945 te 14.00 uur te melden bij de inspecteur A. Cammaert aan de politiekazerne
nabij het rai-gebouw in Amsterdam. Eind september schreef Staal aan de commandant van
de politiereserve, Offermans, dat wegens groot personeelsgebrek het personeel voor peloton c
niet geleverd kon worden. Staal kreeg als antwoord dat hij de opdracht onverwijld moest
uitvoeren. Volgens een dagorder werd de detachering van vijf Rotterdamse politieagenten bij
de politiereserve Amsterdam op 30 december 1945 ingetrokken.117 Eind februari 1946 ontving
de hoofdcommissaris van de algemeen inspecteur van het korps Rijkspolitie bericht dat het
havendetachement in twee etappes zou worden opgeheven. De bewaking van vaste posten
verviel hierdoor.118

Twaalf dagen na de bevrijding benoemde het mg een commissie, die binnen een maand
advies moest uitbrengen over een vernieuwde politieorganisatie. De commissie bestond uit de
chef politie van het mg, B.W. van Mourik Broekman (voorzitter), mr. G.E. Langemeijer van
het ministerie van Justitie, mr. F.R. Mijnlieff van Binnenlandse Zaken en de Haagse hoofd-
commissaris Valken. De commissie was niet de enige die zich boog over het politievraagstuk.
Begin augustus 1945 kwam namelijk, na een oproep van de commissaris van de Rijkspolitie bij
het DGvP, in Nijmegen een groot aantal (hoofd)commissarissen in Utrecht bijeen, omdat er
behoefte bestond om als vakmensen standpunten in te nemen en uit te wisselen over de aan-
komende reorganisatie. Vanuit Rotterdam was Staal bij deze bijeenkomst aanwezig.119

Mede door het rapport van de commissie en de verschillende bijeenkomsten trad op 
11 november 1945 het Politiebesluit 1945 in werking. De vooroorlogse verzuilde politieorgani-
satie was voorgoed geschiedenis. Er kwam Gemeentepolitie en een korps Rijkspolitie. De
Marechaussee werd niet meer als burgerpolitiekorps genoemd, omdat zij een militaire taak
kreeg. Dit korps kon nog wel als bijstandseenheid worden opgeroepen indien er in het gebied
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problemen waren met de handhaving van de openbare orde. Het besluit van 22 december 1945

bepaalde dat het Rotterdamse politiekorps met ingang van 1 januari 1946 weer Gemeentepolitie
werd, met de burgemeester als hoofd van de politie. De reorganisatie van de politie te water
bleef achter. Begin 1946 zwaaide de Rijkspolitie nog steeds de scepter over de politie te water
en wilde dit blijven doen ter bestrijding van diefstallen van zee tot aan de Duitse grens. 
De Rotterdamse burgemeester wilde echter een eigen Rivierpolitie. Hij kreeg zijn zin, want
met ingang van 1 juni 1946 ging het toezicht op de Rotterdamse haven over naar de Gemeente-
politie. Bij de overname kreeg de Gemeentepolitie de volgende Rijkspolitievaartuigen: p1

(benzine motorboot waarvan de motor onklaar was), p2 (stoomboot), p3 (stoomboot), p5

(kleine motorboot), p4 en p6 (alleen de casco’s), rp66 (houten motorboot) en hk7 (motor-
sleepboot). Deze vloot was onwaardig voor een wereldhaven. Direct na de bevrijding werd de
controle op ingaande en uitgaande schepen, in samenwerking met de politie te water, door
Britisch Port Security Service (21e legergroep) verricht. Na enige maanden werd deze taak
geheel door de politie te water overgenomen. Begin december 1945 ging de bediening van de
doorlaatpost over naar de commandant Grensvak West van het korps grensbewaking der
Koninklijke Marechaussee.120

De Mobiele Brigade werd direct na de bevrijding heropgericht. Vooral een groot aantal
voormalige agenten van de 1e Politiecompagnie, die hun opleiding in Schalkhaar hadden
gevolgd en daarom eerst gezuiverd moesten worden, kwamen bij de brigade terecht. 
De bewapening was een allegaartje en bestond uit de nog beschikbare karabijnen van het
model ’95, wapens van Duitsers en stenguns. De brigade werd voorlopig ondergebracht in
het pand Westersingel 12. Later namen zij het voormalige pand van de nsb aan de Wester-
singel 55 in gebruik, waar tevens ook een posthuis werd gevestigd. Het pand doet thans nog
steeds dienst als politiebureau (bureau Eendrachtsplein). De oorspronkelijke sterkte van de
Mobiele Brigade van ongeveer honderd man werd in maart 1946 teruggebracht tot zestig man
en tevens werd toen de naam gewijzigd in Brigade voor Speciale Dienst.121

Begin november 1945 werd de tijdens de bezetting gecentraliseerde Recherche eveneens
gereorganiseerd. Zeven belangrijke bureaus kregen een eigen Recherchedienst. In september
1945 stuurde Einthoven, als hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid (bnv), een brief naar
de korpschefs met de opdracht een plaatselijke inlichtingendienst te formeren. Met de komst
van het bnv, dat in Scheveningen gevestigd werd, waren alle andere instanties voor de in- en
uitwendige veiligheid, zoals het mg en de Field Security Sections, overbodig. Einthoven
moest de beschikking krijgen over alle dossiers van de politie en Politieke Opsporingsdiensten. 
In een geheime circulaire werden de richtlijnen opgesomd voor het zich op de hoogte stellen
van ‘stromingen die gevaarlijk zouden kunnen worden voor de rust, orde of veiligheid van de
Staat.’ De politie moest vergaderingen van politieke groeperingen gaan bezoeken, kaart-
systemen aanleggen met bijzonderheden van de groeperingen en de mensen die er bij
betrokken waren, de kranten en bladen van die groeperingen volgen en letten op ‘artikelen
die erop gericht waren stelselmatig het Gezag te ondermijnen’. De inlichtingendienst moest
zich tevens verdiepen in ‘de geest onder de arbeiders in de vitale bedrijven teneinde de kans
op het uitbreken van stakingen ter kennis te brengen van de regering.’122
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Politiewerk enigszins genormaliseerd

Iedereen probeerde langzaamaan de draad weer op te pakken. Op straat was het na de
capitulatie nog steeds niet veilig. In de eerste maanden vonden diverse incidenten met
dodelijke afloop plaats. Het waren nu niet de schietgrage Duitsers waar men voor op moest
passen, maar voor de vaak slecht opgeleide en onervaren leden van de bs. Eind mei waren
twee bs’ers op de Strevelsweg bezig met een autocontrole. Ze waren gekleed in de bekende
blauwe overall en droegen een baret. Toen een auto langzaam doorreed werd er direct
geschoten. De chauffeur werd in het hart getroffen en was op slag dood. Later bleek dat hij
zelf ook lid was van de bs.123

Enkele dagen later werd een vrouw in een pand aan de Burgemeester Wijnaendtslaan in
het hoofd getroffen. Onderzoek wees uit dat de bs schietoefeningen had gehouden op een
opgespoten terrein tussen de Laanslootseweg en het verlaten Wehrmachtskamp. Mogelijk was
de kogel daarvan afkomstig. Deze zaak werd niet aan de politie overgelaten, maar moest
krijgstuchtelijk worden afgedaan. Het laatste voorval deed zich voor bij een wachtpost aan de
Waalhaven. Daar schoot een bs-lid van achttien jaar met zijn karabijn een achtjarige jongen
dood, die hout aan het stelen was. Hoewel de politie weinig met deze incidenten te maken
had en dus de toch al hoge werkdruk hierdoor niet toenam, waren eind mei 1945 nog steeds
een aantal politieambtenaren werkzaam bij verschillende formaties en onderdelen van de bs.
Staal klaagde hierover bij de Militaire Commissaris. Het ging volgens hem niet alleen om
geüniformeerd personeel, doch ook om een aantal rechercheurs en administratief personeel.
Het aanzienlijk personeelstekort dat bij de Rotterdamse politie bestond, maakte het nood-
zakelijk dat ten spoedigste over iedere bruikbare politieman kon worden beschikt.
Herhaaldelijk werd door Staal bij de commandant van de bs aangedrongen op terugzending
van de nog niet uit het dienstverband van de bs losgelaten politieambtenaren. Uiteraard
betrof het hier in de regel prima krachten die voor een behoorlijk functioneren van het
politieapparaat onmisbaar waren. Aangezien verwacht moest worden dat meerdere beroeps-
militairen, die tijdelijk in de politie waren opgenomen, spoedig weer naar leger en vloot
zouden afvloeien en ook uit andere hoofde veel personeel was verdwenen, vroeg Staal of de
Militaire Commissaris in het belang van de handhaving van orde en rust kon bemiddelen
tussen hem en de commandanten van de bs. Kon een bepaalde politieambtenaar bij de bs

tijdelijk niet gemist worden, dan kon overleg gepleegd worden en zou Staal overwegen in
hoeverre inwilliging van een dergelijk verzoek, bij hoge uitzondering mogelijk was. Het
personeel, ingedeeld bij de arrestatieploegen, viel uiteraard buiten deze regeling en bleef
beschikbaar tot hun taak was afgelopen.124

Na de bevrijding kwam de toevoer van levensmiddelen en andere levensbehoeften
langzaam op gang. Daarom bleven de distributiemaatregelen voor de meeste goederen van
kracht. De politie pakte veel mensen op voor het illegaal rooien van bomen, diefstal van
hout en zwarte handel. Het mg probeerde zwarte handel met alle mogelijke middelen de kop
in te drukken. Bonafide eigenaars, die tijdens de bezetting goederen hadden achtergehouden
teneinde deze na het vertrek van de bezetters ter beschikking te stellen voor distributie onder
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het publiek, werden als zwarthandelaren behandeld. Van 11 tot 18 juni kreeg iedereen
gelegenheid deze goederen aan te geven. Aan de Economische Recherche, daarin bijgestaan
door leden van de bs, was opgedragen alle achtergehouden goederen op te sporen.125

De Rubroekstraat was een van de vele plaatsen waar vaak zwarte handel gedreven werd
en het optreden van de politie regelmatig op relletjes uitliep. Als maatregel was in de
Rubroekstraat een samenscholingsverbod afgekondigd. Twee agenten van de eerste en
tweede afdeling waren op zondag 12 augustus van 17.00 tot 19.00 uur belast met het toezicht
op de naleving van dit verbod. Nadat zij hadden geconstateerd dat daar een jongen zwarte
handel dreef met sigaretten, wilden zij overgaan tot aanhouding. De jongen verzette zich
hevig en op een gegeven moment hadden zich ongeveer tweehonderd personen op straat
verzameld, die de agenten met stenen begonnen te bekogelen. Hierdoor voelden de agenten
zich zodanig bedreigd dat zij geen andere uitweg zagen dan van hun dienstwapen gebruik 
te maken en vuurden enkele schoten af. Een 29-jarige man werd getroffen en overleed. 
De vader van het slachtoffer verklaarde later dat zijn zoon niet deelnam aan de ongeregeld-
heden en eiste een schadevergoeding. Ook in de Polderlaan vonden ongeregeldheden plaats
met zwarthandelaren. De politie probeerde de zwarte handel te bestrijden door het houden
van razzia’s. Op 21 september 1945 vond er in de Gouvernestraat zo’n razzia plaats, waarbij
huiszoekingen werden verricht. De bewoners waren door de zwarthandelaren al op de
hoogte gebracht van de komende actie. De zwarthandelaren hadden het op hun beurt weer
gehoord van politieagenten. Onderzoek leverde niets op.126

Veel van de goederen die zwart verhandeld werden, waren in de haven gestolen. Eind
juni 1945 werd een door de politie te water uitgevoerde controle van een boot met haven-
arbeiders gedwarsboomd. Naar aanleiding van dit incident eiste het mg dat de werkzaam-
heden van de havenarbeiders in het vervolg onder toezicht van de bs moesten plaatsvinden.
Enkele dagen later bleek dat de havenarbeiders nog even strijdvaardig waren als voor de
bezetting, want in verband met de voorgenomen maatregel legden ongeveer 4500 arbeiders
het werk neer. Aangezien door de staking de aanvoer van voedsel stagneerde, werden mili-
tairen ingezet om de schepen te lossen. Na één week gingen de havenarbeiders weer aan het
werk, nadat zij hiertoe waren opgeroepen door minister-president W. Schermerhorn en er
tevens toezeggingen waren gedaan.127

Het uitgaansleven kwam langzaam op gang. Na vijf jaar onderdrukking zochten mensen
weer vertier, maar het aantal plaatsen waar men dat kon vinden was nog te gering. Half juni
moest agent J. Prins bij de bioscoop ‘Arena’ aan de West-Kruiskade ter schrikaanjaging en in
het belang van de openbare orde vijf schoten lossen, omdat het publiek de kassa bestormde en
zijn bevelen niet opvolgde.128 Dat de mensen bij het uitgaan uitbundig waren en vaak te diep
in het glaasje keken was niet verwonderlijk. Politieoptreden was hierbij soms noodzakelijk.
Enkele dagen na de bevrijding moest de politie haar gezicht laten zien bij een noodwinkel aan
de Goudsesingel 45, omdat enkele dronken Canadese militairen de ruiten van deze winkel aan
het intrappen waren. Onderzoek wees uit dat de militairen even tevoren door twee meisjes van
hun geld en sigaretten waren beroofd en hierna de noodwinkel waren binnengegaan. 
De militairen waren niet genegen hun namen op te geven en het onderzoek leverde niets op.129
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Drank zorgde regelmatig voor problemen. Begin juni 1945 verleende majoor D. Buiten-
dijk assistentie aan twee leden van de Canadese politie bij de sluiting van het café ‘de Heem-
raad’ wegens het te duur verkopen van sterke drank. Twee weken later bleek dat ook agenten
in diensttijd moeite hadden om van de drank af te blijven. Op een nacht kwam agent
Bernardus K. omstreeks 03.35 uur in kennelijke staat van dronkenschap het bureau Ooster-
vantstraat binnen. Samen met agent Johannes R. en twee Canadese militairen, die
afzwaaiden, had hij sterke drank gebruikt. Beide agenten werden tijdelijk buiten dienst
gesteld.130

Nieuwe regels en wetten vereisten eveneens de nodige politie-inzet. Op 14 september
1945 ontving de politieleiding een vertrouwelijk bericht van de pg, waaruit bleek dat het
publiek van 19 tot en met 25 september bij plaatselijke distributiediensten een bedrag van 
ƒ 10,- per persoon (het tientje van Lieftink) kon inwisselen voor nieuwe muntbiljetten van
ƒ 1,- en ƒ 2,50. In verband met vervoer en bewaking was politieassistentie noodzakelijk.131

Voor de politie was het overigens niet eenvoudig om de draad weer op te pakken, omdat
het imago een behoorlijke deuk had opgelopen en bij velen het vertrouwen tot een bedenke-
lijk niveau gedaald was. Voor de politie was het van belang het vertrouwen van de burgers
weer zo snel mogelijk terug te krijgen. Alleen door hard werken lukte dit niet. Staal
probeerde tijdens een persconferentie wat te doen aan alle negatieve publiciteit over het
Rotterdamse korps. In Het Vrije Volk van 28 juli 1945 verscheen een verslag. Volgens dit artikel
had de Rotterdamse politie in de bezettingsjaren veel werk moeten verrichten, dat haar tegen
de borst stuitte. Men behoefde in dit verband slechts te denken aan het weghalen van de
joden. De uitvoering van die Duitse opdrachten, ofschoon daarbij vaak nadrukkelijk weerzin
werd gedemonstreerd, kon niet anders dan een smet op de goede naam van het korps
werpen. Staal wilde uiteraard trachten die smet weg te wissen. Hij had daartoe in een
persconferentie een exposé laten geven van de prestaties, welke ook de meest bevooroor-
deelde duidelijk maakte, dat er achter de uniformjas van verreweg het grootste deel van de
politiemannen een goed vaderlandslievend hart klopte en dat velen van hen meermalen hun
leven voor de goede zaak in de waagschaal stelden. Hij deed dit niet zonder er met de
grootste nadruk op te wijzen, dat dit publiek maken van het goede niet bedoeld was als een
dekmantel van het slechte; hij wilde slechts bereiken, dat geen oordeel geveld werd op grond
van eenzijdige kennis. Hierna werd opgesomd hoe de politie de ondergrondse verzets-
beweging steunde met valse papieren, distributiebescheiden, vervoersmiddelen, geheime
zenders, wapenen en munitie en met schuilplaatsen voor onderduikers, hoe zij spionage
verrichtten, personen tipte, die op de nominatie stonden om door de sd gearresteerd te
worden, gevangenen liet ontsnappen of verbindingen tussen deze gevangenen en de
buitenwereld legde, hoe zij actief deelnam aan overvallen en sabotagewerk als het opblazen
van bruggen, hoe zij tenslotte onder het oog van de Duitsers een illegale stoottroep van
honderdvijftig manschappen met stenguns oprichtte en oefende. Volgens het artikel moest
men na deze opsomming tot de slotsom komen, dat de Rotterdamse politie recht had op
respect. Niet voor niets noemden de Duitsers de Rotterdamse politie de onbetrouwbaarste in
heel Nederland. Er waren kwade broeders bij de politie, maar er waren ook flinke kerels en
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nadat de slechte elementen verwijderd waren, was er een korps dat men zeker met ver-
trouwen tegemoet kon treden. Tenslotte moest men bij een beoordeling van het werk van 
de politie ook rekening houden met de bijzondere geëxponeerde plaats, die zij in een samen-
leving onder Duitse overheersing innam.132

Het voormalige verzet was het niet eens met de nieuwe hoofdcommissaris en stuurde
direct een zeer uitvoerig communiqué, waarin Staal werd voorgesteld als de man, die ander-
mans veren op de hoed van het Rotterdamse politiekorps stak. De kp had vastgesteld dat de
doorsnee politieman gefaald had en somde als bewijs een aantal gevallen op, waarin de
politie, indien zij wat meer karakter bezeten had, heel anders opgetreden was. Tot die
gevallen behoorden de vordering van rijwielen, de controle op levensmiddelensmokkel naar
de stad en de bewaking van de goederen, die de geallieerde vliegtuigen tegen het einde van de
bezetting lieten vallen. Natuurlijk waren er ook behoorlijke functionarissen geweest, maar
hun aantal was zo gering, dat hun individuele prestaties niet tot dekmantel konden dienen
van de karakterloosheid van de anderen. In al de gevallen, die de politie publiek maakte, als
zou zij een respectabel aandeel gehad hebben in de illegale verzetsbeweging, kon, aldus de kp,
slechts bij uitzondering gesproken worden van waarlijk gewichtige steun. In het slot van het
communiqué vroeg de kp zich af, waarom Staal zijn weinige manschappen, die waarlijk wat
gepresteerd hadden en wiens daden hij nu als een krans voor het hele korps beschouwde,
niet beloonde met promotie, maar daarentegen Schalkhaarders naar voren schoof. De kp

eiste dat aan deze mensen meer aandacht geschonken werd.133

Het artikel had niet veel overgelaten van de mening van Staal over de goede daden van
Rotterdamse politiefunctionarissen tijdens de bezetting. Naar aanleiding van de artikelen
vonden besprekingen plaats, waarbij in de eerste plaats werd vastgesteld, dat de samen-
werking tussen de politie en de bs na de capitulatie zeer innig was geweest en geen aan-
leiding had gegeven tot wrijving. In de tweede plaats, dat de verklaringen van Staal omtrent
de houding van de politie tijdens de bezetting alleen betrekking hadden op individuele
prestaties en daarmee niet beoogd werd de houding van het korps in zijn geheel goed te
praten. Het had allerminst in de bedoeling gelegen afbreuk te doen aan de prestaties van de
kp. In de derde plaats werd van de zijde van de kp, zowel als van die van de bs uitdrukkelijk
vastgesteld dat het geenszins de bedoeling was geweest de figuur van de hoofdcommissaris in
het geding te brengen. Tijdens deze bespreking kwam opnieuw de wederzijdse waardering en
de wil tot samenwerking in de toekomst naar voren.134

Of de politie naar aanleiding van onderstaande mutaties uit het rapportenboek van het
bureau Sandelingplein het vertrouwen herwonnen heeft, valt te betwijfelen. In ieder geval
blijkt eruit dat de tolerantiegrens laag was.

21-05-45 14.30 uur. Man gebracht op verzoek van Canadese militairen. Canadezen
deelden beschuit uit. Man ontving geen heel biscuit, maar enige stukken. Nam daar
geen genoegen mee en smeet dit op straat, als strafmaatregel hele nacht op bureau.
Moest volgende dag excuses aan Canadezen aanbieden.
27-5-45 10.30 uur nbs’er als strafmaatregel aan het bureau gebracht, door zijn groeps-
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commandant (schoolgebouw Oleanderstraat), omdat hij zonder reden een schot had
afgevuurd. Blijft als straf 4 dagen in bewaring.
29-06-45 15.00 uur. Razzia op zwarthandelaren Beijerlandselaan en omstreken. 
48 personen aan bureau, één man wegens vergaande brutaliteit tegen het politie-
personeel voor 24 uur in bewaring.135

Het terugwinnen van het vertrouwen in politie en maatschappij kon pas gestalte krijgen
wanneer alle rotte appels gevonden, gesorteerd en verwijderd waren.



hoofdstuk  15

zuivering

‘Onze overheids- en semi- overheidsorganen, -diensten, -instellingen
en -lichamen moeten worden gezuiverd van die elementen, die naar
de bewoording van het Zuiveringsbesluit ofwel tijdens de bezetting
hebben doen blijken van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk 
of aan onze Koningin, ofwel door gedragingen of uitlatingen blijk
hebben gegeven van een nationaal-socialistischen geestesgesteldheid
ofwel voor of tijdens de bezetting een houding hebben aangenomen,
welke gegronde reden geeft voor de verwachting, dat zij niet de
getrouwe medewerking aan het herstel van het vaderland zullen
verleenen, dan wel op eenigerlei andere wijze in ernstige mate te kort
zijn geschoten in het betrachten van de juiste houding in verband met
de bezetting. Voor hen, die onder dezen vier gronden vallen is
uiteraard geen plaats meer in ons bestuurlijk bestel. Het ontslag
krachtens het Zuiveringsbesluit draagt mitsdien een onteerend
karakter.’

(Gedeelte uit een rede van minister L.J.M. Beel voor de radio uitgesproken in de
serie ‘Op de brug’, vermeld in ‘De Nieuwe Nederlander’ van 22 september 1945)1



15.1 het aanhouden en opsluiten van politieke delinquenten

Al in 1941 was de Nederlandse regering in Londen begonnen met het treffen van maatregelen
ingeval Nederland bevrijd zou worden. Men was namelijk bang dat er door gebrek aan auto-
riteit direct een ongeorganiseerde afrekening zou plaatsvinden. Deze vorm van eigenrichting,
ook wel ‘bijltjesdag’ genoemd, moest voorkomen worden. Daarom werd in januari 1943

het mg ingesteld, dat als voorpost van de regering een machtsvacuüm moest voorkomen. 
Een belangrijk vraagstuk waarmee het mg te maken zou gaan krijgen was het beleid met
betrekking tot de arrestatiebevoegdheid. Omdat het mg zelf niet over troepen beschikte lag
het voor de hand om hiervoor de politie te gebruiken. Bij de bevrijding van het zuiden gaf de
chef van de Staf mg, H.J. Kruls, in een Algemene Lastgeving aan alle opsporingsambtenaren
bevel om de personen te arresteren, die verdacht werden van het plegen van een misdrijf als
bedoeld in het Besluit Buitengewoon Strafrecht.2 Dit bevel leidde spoedig tot problemen,
omdat men geen rekening gehouden had met de aanwezigheid van het verzet. In veel
plaatsen waar de bezetter verdwenen was gingen leden van de bs en zelfs burgers over tot
arrestatie. De politie kwam daarbij nagenoeg niet aan bod, omdat zij nog niet gezuiverd was
en door haar werkzaamheden tijdens de bezetting het vertrouwen bij de burgers verloren
had. Kruls kon niet anders dan het maken van een nieuwe lastgeving. Nadat hij in oktober
1944 eerst een Tweede Lastgeving had uitgegeven, waarin alleen een wijziging in de aan te
houden categorieën personen was aangebracht, verscheen op 10 februari 1945 de Algemene
Lastgeving, die tot de opheffing van het mg van kracht bleef. Deze lastgeving was de basis
voor de arrestaties in de nog te bevrijden gebieden. In de voorgaande lastgevingen was de
politie nog belast met de arrestaties, nu kon het mg ook andere personen of groepen aan-
wijzen. Van deze bevoegdheid werd direct gebruik gemaakt. In het zuiden veranderde er
niets. Daar bleef de gezuiverde politie zich bezighouden met arrestaties. Voor de nog te
bevrijden gedeelten werden de arrestatieploegen van de bs aangewezen voor deze taak en 
zij bleven dit doen totdat de politie ook daar gezuiverd was.3

Arrestatieploegen

Bij de bevrijding van Rotterdam lagen de instructies voor de manschappen van de arrestatie-
ploegen dus klaar. De aanhouding geschiedde onder verantwoordelijkheid van de com-
mandant arrestatieploegen (cap). Rotterdam werd verdeeld in afdelingen. Iedere afdeling
had de beschikking over tien arrestatieploegen van elk drie man. Bij elke arrestatieploeg
werd één rechercheur van politie ingedeeld, die tevens de leiding had. Leden van de
arrestatieploegen (ook rechercheurs van politie) behoorden tot de bs en waren herkenbaar
aan een armband. De arrestatieploegen mochten alleen via arrestatiekaartjes aanhoudingen
verrichten. Zodra de ondercommandanten de arrestatieploegen gealarmeerd hadden, moest
men zich onmiddellijk naar de afgesproken verzamelplaats begeven met medeneming van
een mes, lepel en bord. Daar werden de wapens, legitimatiebewijs en banden, alsmede
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arrestatiekaartjes uitgereikt. Aanhoudingen moesten op de volgende wijze plaatsvinden:

- ordelijk naar adres marcheren Uw wapen in de aanslag;
- pand van twee kanten benaderen (ontsnapping);
- verschaf toegang, voorbereid op verzet;
- streng doch correct optreden;
- controleer personalia en aanhouden;
- aanhouden op naam Militair Gezag niet op naam bevelhebber Binnenlandse 

Strijdkrachten;
- wapens aangetroffen, inbeslagnemen o.l.v. rechercheur huiszoeking, bezwarende 

papieren, foto’s e.d. persoonsbewijs, paspoort, inpakken en waarmerken;
- op achterzijde arrestatiekaartjes vermelden, personalia en tijdstip, plaats, no. 

persoonsbewijs en bijzonderheden, indien ziek doktersverklaring (geen nsb arts);
- vermelden indien familie onverzorgd achter blijft;
- vermelden voor welke commandant;
- arrestanten nemen mee: één á twee dekens, koffer/rugzak, werkkleren, twee paar 

sokken enz.
- z.s.m. met arrestant naar plaats voorlopige vasthouding en aan ondercommandant 

afleveren.

Voor het overbrengen van de arrestanten waren eveneens regels vastgesteld.

- houdt midden rijweg;
- flankeer arrestant;
- één lid tien meter achter met wapen in aanslag;
- niemand mag vergezellen (familie) o.i.d.;
- bescherm arrestant tegen bevolking (eventueel schoten in lucht);
- poging ontvluchting met wapengeweld tegengaan;
- vrouwen/kinderen alleen als er een arrestatiekaartje is;
- verzet versterking erbij.

Aan de manschappen van de arrestatieploegen werden hoge eisen gesteld. Hierbij werd
zowel naar de houding van betrokkene in de afgelopen jaren als naar de lichamelijke
gesteldheid gekeken. Iedereen moest zich strikt aan de voorschriften houden.4

Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om geen eigen rechter te spelen trokken
op 6 en 7 mei 1945 vooral in Rotterdam-Zuid grote groepen mensen met open wagens door de
straten op zoek naar meisjes en vrouwen, die tijdens de bezetting omgang hadden gehad met
Duitse militairen of hun handlangers. Deze zogenaamde ‘moffenmeiden’ hadden het
aanzien van de Nederlandse vrouw ernstig geschaad en moesten gestraft worden. Het Vrije
Volk van 8 mei 1945 meldde:
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Nu vertrok het volk het vonnis, dat het
reeds vijf jaren tevoren over dit wan-
gedrag had geveld ‘kop kaal knippen!’
Telkens wanneer een der wagens voor een huis stilhield en een nieuw slachtoffer naar
buiten werd geleid, stroomde een opgewonden menigte tezamen. Dan, voor de deur
van de woning haalde de kapper zijn schaar of tondeuse te voorschijn en onder een
donderend hoerageroep vielen de lokken op de grond. Vervolgens verfde een
gedienstige geest met een kwast rode menie de plaats, waar eens zulke fraaie lokken
prijkten, een beetje bij en ‘Fräulein’ kon haar plaats naast haar lotgenoten op de wagen
innemen. En voort ging het weer naar een volgend adres.5

Volgens de berichten was in een aantal gevallen zo ruw opgetreden, dat leden van de bs zich
ermee moesten bemoeien. Ondanks enig begrip voor de situatie werd de bevolking
opgeroepen de bestraffing over te laten aan de bevoegde autoriteiten. Of de bevolking zich
hierna rustiger gedragen heeft valt te betwijfelen. Het kaalknippen van vrouwen ging in
ieder geval door. Op 23 mei 1945 rapporteerde agent H. Steenbeek dat de bs in Overschie
georganiseerd meiden naar het bureau bracht, waar zij in bijzijn van een Engelse kapitein
werden kaalgeknipt. De bevelvoerende bs-officier had in het bureau een uit acht bs’ers
bestaande ‘rechtbank’ opgericht, die de meiden tot kaalknippen veroordeeld had. Men ging
hier mee door, omdat men nog maar eenvijfde deel van de Overschiesche meiden had gehad.6

Op 10 mei 1945 waren in Rotterdam al zevenhonderd nsb’ers en collaborateurs
gearresteerd.7 De politie had opdracht alleen te assisteren bij de arrestatieploegen van de bs

en was daarom niet verantwoordelijk voor de arrestaties. Voor de sterk groeiende groep

Arrestatieploegen trokken de wijken in en haalden de
‘foute’ Rotterdammers uit hun woningen.
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politieke delinquenten, zoals de arrestanten genoemd werden, moest een onderkomen
gezocht worden. Op 22 mei zaten aan het hoofdbureau en bureau Sandelingplein respec-
tievelijk 1663 en 727 politieke arrestanten. Na verhoor werden respectievelijk 198 en 54 op
vrije voeten gesteld. De hoofdcommissaris mocht de arrestanten niet zelf in bewaringstellen
of vrijlaten. Deze bevoegdheid berustte alleen bij de Militaire Commissaris voor inbewaring-
stelling en vrijlating, mr. H.W. van Doorn.8

De beide bewaarplaatsen waren niet voldoende om alle arrestanten op te bergen.
Daarom werden grote gebouwen, zoals scholen provisorisch ingericht als gevangenis. 
Naar aanleiding van een bezoek aan het doofstommeninstituut, zijnde een bewaarplaats,
verscheen op 16 juni een artikel in Het Vrije Volk. ‘Door een lokaal van het instituut waren
Lijntjes met wat armzalig wasgoed gespannen. De vloer was geheel bedekt met stro en enkele
koffers stonden verspreid en daar tussen, langs de wanden lagen, zaten of stonden lusteloos
een stuk of wat mannen met bleke, ingevallen gezichten, dof en onderdanig. In andere zalen
vertoefden er meer, 101 in totaal’. Volgens het artikel was dit het politieke uitschot van de

maatschappij. Het waren de
onvaderlandslievende lieden, die
heulden met de Duitsers, die

Terwijl politieagenten toekijken worden twee kaalgeknipte
‘moffenmeiden’ staande op een wagen door Vreewijk gereden.
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spionnendiensten verrichtten, die hun
buren, kennissen en familieleden, die
prachtig illegaal werk deden, verraadden,

die beulswerk van de Gestapo steunden, de joden achtervolgden en zich bij de sd beijverden
om hun landgenoten in de mensonterende concentratiekampen opgesloten te krijgen. Het
waren de mannen, die in wa-uniform stram door de straten marcheerden, toen zij het niet te
breken Nederlandse volk dachten te redden door hun nationalisme en het een toekomst
meenden te kunnen verschaffen door hun socialisme. Deze mannen liepen in uniform van
de Duitse soldaat of in het pak van de Landwacht. Nu stonden zij buiten elke gemeenschap.
Zij hadden zich gedeclasseerd en wachten geduldig en lijdzaam op hun berechting. Van hun
trots en fierheid hielden deze provocateurs niets over. Als bewakers een kamer binnen
kwamen sprongen zij overeind en stonden zwijgend in de houding. Zij toonden geen
karakter meer, geen levensstijl, geen zelfrespect.9

In het najaar van 1945 zaten in honderd Nederlandse kampen honderdduizend mensen
geïnterneerd. De Politieke Opsporingsdienst van het mg en de politieke Recherche van de
politie werkten met man en macht aan sanering van dit aantal, waardoor regelmatig nsb’ers
werden vrijgelaten. Op sommige plaatsen stelde de buurt, de wijk of het dorp deze spoedige
invrijheidstelling niet op prijs. De ontslagenen werden opnieuw uit hun huizen gehaald en
joelend naar het kamp teruggevoerd. Het Algemeen Politieblad kondigde aan dat dit soort van
eigenrichting niet kon worden geduld. Er was politieassistentie voorhanden ‘om desnoods
uiterst gestreng op te treden.’

Onder begeleiding van politiemannen worden nsb’ers
via de Kruiskade overgebracht naar bewaarplaatsen.
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De bewaking van politieke gevangenen in de kampen en hulpgevangenissen, door
ongeschoold en ondeskundig personeel, leverde nogal wat problemen op. Op 22 mei 1945

werden in de hulpgevangenis aan de Tamboerstraat twee politieke gevangenen door leden
van de bs doodgeschoten. Twee maanden later zagen zestien gevangenen kans om uit
diezelfde gevangenis te ontsnappen.10

Prominente gevangenen werden vooral in het begin van hun gevangenschap vernederd.
De voormalige burgemeester Müller moest lachende bewakers op een kruiwagen door het
kamp rijden, terwijl hij met anderen in de stad onkruid moest wieden. Het aantal strafbare
feiten, gepleegd door bs’ers van de stoottroepen en bewakingstroepen, was half juni gestegen.
Personen die zelf niet zuiver waren, werden uit de gelederen verwijderd. Hoofdcommissaris
Staal vond het zeer bedenkelijk dat deze infiltratie had kunnen plaatsvinden.11

Enkele weken later wezen kapitein Bals van het mg en Staal in een persconferentie op de
goede samenwerking tussen de bs en de politie. Men moest ze niet zien als twee concurrerende
instanties. Bij de interne zuivering van de bs, waaraan de laatste hand werd gelegd, waren
bijvoorbeeld ook politiedeskundigen behulpzaam. Zuivering was noodzakelijk, omdat er
onder andere nog geregeld aangifte werd gedaan van door bs’ers verrichte huiszoekingen.
Later bleek dan dat de huiszoekers namaak bs’ers waren geweest. Voor de handhaving van 
de discipline onder de bs was een afdeling militaire politie van de bs opgericht. Het was de
bedoeling dat deze dienst na verloop van tijd een onderdeel van het leger zou worden.12

Degenen die waren toegetreden tot de bs moesten zich tot drie maanden na de dag van
de algehele bevrijding beschikbaar stellen. Deze dag was achteraf officieel vastgesteld op 8
mei. Dat hield dus in dat de bs op 8 augustus zou verdwijnen. Enkele dagen voor de officiële
liquidatiedatum bestond de bs nog uit zestigduizend manschappen. Omdat veel bs’ers werk-
zaam waren bij opsporings-, arrestatie- en bewakingswerk was het niet de bedoelding dat zij
deze werkzaamheden direct moesten staken, want dan zou er een vacuüm ontstaan. Men was
bezig met de opbouw van een korps gezagstroepen. Alle bs’ers die dit wensten en hiervoor
geschikt waren, konden overgaan naar dit nieuwe korps.13

Politieke Opsporingsdienst neemt taak van arrestatieploegen over

Voordat de tribunalen en bijzondere gerechtshoven konden beginnen met het berechten van
de politieke delinquenten moest er eerst onderzocht worden of iemand alleen fouten had
gemaakt of echt fout was geweest. Aanvankelijk was men van plan om het politieke
opsporingswerk na het opheffen van de arrestatieploegen door de gewone politie te laten
doen, maar omdat de zuivering van het politieapparaat nog niet voltooid was, werd besloten
hiervoor bij het mg een zelfstandig politieorgaan op te richten, in de vorm van de Politieke
Opsporingsdienst (pod). Na enkele weken van voorbereiding kon de pod half juni 1945

vanuit het noodgebouw van Vroom&Dreesmann, nabij de Oude Binnenweg, met haar werk-
zaamheden beginnen.14 Tot dan toe waren door de arrestatieploegen in Rotterdam ruim
drieduizend vijfhonderd verdachten aangehouden, die na een kort verhoor op het Haagseveer
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naar de tijdelijke gevangenissen waren vervoerd. Het eigenlijke recherchewerk moest dus nog
beginnen. Hiervoor werden slechts dertig ervaren politiemensen bij de pod gedetacheerd. 
Zij werden bij hun werkzaamheden geassisteerd door de ijverige, doch onvoldoende geschoolde
leden van de opgeheven arrestatieploegen.15

Op het moment dat de pod met haar taak begon, verscheen op 14 juni 1945 een artikel in 
Het Vrije Volk, waaruit bleek dat kapitein Bals van het mg tijdens een persconferentie had aan-
gegeven dat in Rotterdam ongeveer zevenduizend personen wegens hun lidmaatschap van de
nsb en haar nevenorganisaties voor arrestatie in aanmerking kwamen. Deze taak werd door de
pod van de arrestatieploegen overgenomen. De leiding van de Rotterdamse pod bestond uit 
T. Elsinga (hoofd), B. Melles (waarnemend hoofd) en mr. J.A. Loeff (chef de bureau).16

Alleen de pod had voortaan de bevoegdheid uit te maken wie gearresteerd zou worden. 
In het eerste stadium, toen het ging om de arrestatie van nsb’ers, wa- mannen en landwachters,
was de zaak vrij eenvoudig, omdat tegen deze lieden een collectief arrestatiebevel was uit-
gevaardigd. Tegen de anderen moest echter een lastgeving op naam worden uitgeschreven.
Het was duidelijk waarom hier met twee maten gemeten moest worden. Of iemand al dan
niet tot de nsb behoorde viel vrij gemakkelijk na te gaan. De vraag of iemand als collaborateur
moest worden beschouwd, was niet zo eenvoudig te beantwoorden. Collaborateurs waren
degenen die hun energie en hun bekwaamheden in dienst van de vijand hadden gesteld. 
Er was door het mg een commissie ingesteld, die na moest gaan op welke personen deze
definitie betrekking had. Ook wanneer deze mensen wel eens ‘goede’ dingen hadden gedaan,
zoals huisvesting van joden, mochten zij hun gerechte straf niet ontgaan. Of in sommige
gevallen daarmee in de bepaling van de strafmaat rekening gehouden werd, bleef aan de
rechter.17

De pod ging direct voortvarend aan het werk. Op 2 juli 1945 hield zij in samenwerking
met de politie en enkele groepen van de bs in de West Kruiskade en zijstraten een grote
razzia op ondergedoken landverraders. De actie was in alle stilte voorbereid en werd geheel
volgens een tevoren opgesteld plan uitgevoerd. Meer dan honderd rechercheurs begonnen
omstreeks 00.30 uur en doorzochten de woningen in het blok tussen de Kruiskade en de
Diergaardesingel van de zolder tot de kelder. Geen enkel verborgen plekje was aan hun
speurende blikken ontsnapt. Grote groepen bs’ers trokken naar het opgegeven huizenblok en
zetten alle uitgangen af. ’s Morgens om vier uur kregen zij assistentie van speciale afdelingen
van de politie, die de bezetting aan de uitgangen versterkten en met stenguns postvatten op
de daken van de huizen en in de tuinen. Om half vijf begon de eigenlijke razzia. De bewoners
werden uit hun bed gebeld en in elk huis gingen drie rechercheurs naar binnen. Iedereen
moest zich legitimeren. Wie dit niet kon, werd meegenomen en moest later nadere ver-
klaringen over zijn persoon geven. De vangst was groot. Tientallen nsb’ers, nskk-mannen en
frontarbeiders werden volkomen verrast. Zij kregen geen gelegenheid om zich te verbergen
of verzet te bieden en werden zonder pardon ingerekend en in speciale auto’s weggevoerd.
Ook de Economische Recherche was van de partij. Zij legde beslag op voorraden van zwart-
handelaren en op verborgen motorfietsen. Om halfnegen was de rust weergekeerd en
konden de bewoners zich naar hun werk begeven.18
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Voor de nationaalsocialistisch geïnfecteerde jeugd was de zogenaamde ‘kinder-pod’
opgericht, want voor een goede toekomst van Nederland was een geestelijk en moreel
gezonde jeugd heel belangrijk. Daarvoor moest in de eerste plaats de denkrichting van
kinderen uit nsb-gezinnen of Jeugdstorm omgebogen worden tot een humanere lijn. Volgens
Dijkstal, die belast was met de leiding van de afdeling jeugdzaken van de pod, bleek net als
met de volwassen nsb’ers bij ondervraging, dat de kinderen voor het merendeel niet geweten
hadden wat zij deden, volkomen misleid waren, of op gezag van de ouders in de beweging
waren getreden. Al deze werkzaamheden zorgden voor een grote werkdruk bij de pod,
omdat ook het binnenbrengen van nieuwe politieke delinquenten bleef doorgaan. Het was
voorgekomen dat binnen één week meer dan achthonderd gevangenen waren binnen-
gebracht. De pod had het druk! Teneinde de overstelpende werkzaamheden van de recherche-
afdeling iets te verlichten, was een speciale afdeling ingesteld, die de economische collaboratie-
gevallen moest gaan aanpakken. Bij deze afdeling, waarnaar enkele rechercheurs van het
hoofdbureau van politie waren overgegaan, werden tevens belastingambtenaren en
accountants gedetacheerd.19

Politieke Recherche Afdeling maakt werk van pod af

Met het opheffen van de Staat van Beleg had het mg haar taak volbracht en werd daarom in
maart 1946 ontbonden. Een aantal taken werd overgedragen aan het onder het ministerie
van Justitie ressorterende directoraat-generaal van de Bijzondere Rechtspleging (dgbr). 
De pod’s hadden hun opsporings- en onderzoeksactiviteiten nog niet afgerond. Omdat de
gewone politie niet voldoende op orde was om deze taken over te nemen, ging de op 1 maart
1946 opgerichte Politieke Recherche Afdeling (pra), gevestigd aan de Crispijnlaan 104, hier-
mee verder. De inlichtingen van de pra waren eveneens van grote waarde voor de Ont-
vijandingscommissie. Deze commissie, waarin de chef van de Vreemdelingendienst zitting
had, hield zich bezig met de onderdanen van een vreemde mogendheid, die tijdens de
bezetting blijk hadden gegeven van hun verknochtheid aan het Nederlandse volk.20

Het werk van de pod en pra was door gebrek aan vervoermiddelen niet eenvoudig.
Degenen die verhoord moesten worden verbleven vaak in de over het hele land verspreide
gevangenkampen. De ambtenaren waren meestal aangewezen op het openbaar vervoer,
waardoor het verhoren van de politieke delinquenten en het onderzoeken van de feiten een
tijdrovende aangelegenheid was.21

Met ingang van 10 december 1947 werd de pra Rotterdam als zelfstandig orgaan
opgeheven. In totaal behandelde de pra in de twee en een half jaar van haar bestaan zestig-
duizend zaken. Hiervan werden er tienduizend terzijde gelegd omdat zij niet bij de pra

thuishoorden of omdat niet de minste bewijzen aanwezig waren. Dertigduizend zaken
werden gerangschikt onder de buitengewoon lichte gevallen. Hiervan werden wel dossiers
aangelegd, doch deze werden niet doorgezonden naar het parket van de Bijzondere Rechts-
pleging. Hierna bleven twintigduizend min of meer ernstige zaken over, waarvan de
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gegevens ter beschikking werden gesteld
van de procureur-fiscaal van het Bijzonder
Gerechtshof. Voor en door de Rotterdamse

pra werden in totaal 13.423 arrestaties verricht. Hoewel enkele personeelsleden wegens
knoeierijen voorgeleid moesten worden bij Justitie en vervolgd werden, stond het pra-
personeel in het algemeen sterk in haar schoenen. Door de verdachten werden talloze
pogingen ondernomen om door middel van pra-personeel in het bezit te komen van
bezwarende documenten. De afdeling Interne Controle maakte het plegen van onregel-
matigheden trouwens vrijwel onmogelijk.22

Sondermeijer was in augustus 1945 bij de pod geplaatst en nadat deze dienst werd
opgeheven ging hij mee naar de pra. Daar bleef hij tot 1 september 1947. Volgens de
beoordeling van het hoofd van de pra, Van Doorn, werd hij als rechercheur op grond van
zijn rustige en correcte wijze van optreden veelal belast met het instellen van belangrijke
onderzoeken. Sondermeijer werd onder andere belast met de verhoren van de Nederlandse
leden van de Orpo, die bij de vele executies betrokken waren geweest.23 Sondermeijer was als
politieman tijdens de bezetting zelf getuige geweest van zo’n terechtstelling. Maar ook Wölk
was verschillende keren door Sondermeijer verhoord. Hierdoor kreeg hij een goed beeld van
hetgeen zich tijdens de bezetting in Rotterdam had afgespeeld en was daarom na zijn vertrek
bij de pra een geschikte kandidaat voor de id van de Rotterdamse politie. Deze gedegen

Juli 1946. Bewakers in dienst van de Politieke Recherche
Afdeling voor de vestiging aan de Crispijnlaan.
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kennis zal waarschijnlijk een aantal
politieofficieren zenuwachtig gemaakt
hebben, omdat Sondermeijer
misschien bij de id verder zou gaan
met zijn speurwerk. Het was daarom
niet verwonderlijk dat hij een minder
gunstige beoordeling kreeg en werd
overgeplaatst.24

De taken van de pra werden na
de opheffing geheel door de politie
overgenomen en kwamen onder Staal
te ressorteren. Met de dagelijkse
leiding werd Melles belast.25 De pra-
Collaboratie (prac) bleef als afdeling
van het dgbr voortbestaan.26

Naast de pod en pra waren nog
andere organisaties belast met het
opsporen van oorlogsmisdadigers. 
In 1942 was onder andere door de
Geallieerden de United Nations War
Crimes Commission opgericht. Deze
commissie, waarin ook Nederland
vertegenwoordigd was, had tot taak
het registreren van oorlogsmisdaden
en het organiseren van de berechting.
Voor de dossiervorming moest elk
land, dat bij de commissie was aan-
gesloten een nationale commissie
vormen, die de benodigde gegevens
kon aanleveren. In Nederland werd hiervoor de Commissie Oorlogsmisdrijven ingesteld, met
als uitvoerend orgaan het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (boom). In de steden Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en de provinciehoofdsteden was een subcommissie van dit
bureau actief.27

15.2 voorbereidende (politie)zuivering

De overheid had na de bevrijding weer snel een betrouwbaar ambtenarenkorps nodig.
Daarom was de zuivering één van de belangrijkste taken van het mg. Er dient hierbij onder-
scheid gemaakt te worden tussen de voorbereidende zuivering en de formele zuivering. 
De voorbereidende zuivering was bedoeld om zoveel mogelijk gegevens te vergaren over de

Legitimatiebewijs van J. Sondermeijer, werkzaam bij de
pod Rotterdam.
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betrouwbaarheid van de ambtenaren. Hiervoor werd op 15 mei 1945 door de Militaire
Commissaris van Rotterdam in overleg met de burgemeester de Algemene Zuiveringscommissie
district Rotterdam benoemd. Daarin hadden de volgende personen zitting:

- mr. H.M.B. der Haar Romeny (voorzitter)
- mr. F.J. Kranenburg (secretaris)
- R.W. Wentges
- ir. M.J. Römer
- P. Kapinga
- J.P. Sijpesteyn

Plaatsvervangers waren:
- G.J.M. Schoenmaeckers
- A.M. van Mill
- Th. Smeding
- A. Vermey28

De commissie moest de Militaire Commissaris adviseren bij het nemen van zuiverings-
maatregelen. De gegevens die hiervoor nodig waren, kreeg de commissie van subcommissies,
die samengesteld waren uit leden van de verschillende ambtenarenkorpsen.

Politiezuiveringscommissie

De Zuiveringscommissie voor de politie was een van de dertig Rotterdamse subcommissies
en was als volgt samengesteld:

- Hoofdinspecteur W. Bontenbal (voorzitter)
- Inspecteur 1e klas J.L. Krans
- Inspecteur 2e klas H. Knape
- Inspecteur 2e klas E.A. van den Broek
- brigadier J. Noteboom
- majoor H.J. Hilders
- agent A. Landman
- afdeling administratie R. den Held

Plaatsvervangers waren:
- Inspecteur 1e klas J. van Dop
- Inspecteur 1e klas W.M. Derks
- Inspecteur 2e klas D.M. Verkerke
- Inspecteur 2e klas C.D.E. van Leeuwen
- brigadier G.M. Zwemstra
- brigadier C. Matthijssen
- brigadier J.L. Ivangean
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De Politiezuiveringscommissie onderzocht de binnengekomen klachten en maakte
gebruik van de tijdens de bezetting samengestelde lijsten van onbetrouwbare personen,
terwijl ook de Algemene Zuiveringscommissie bevoegd was om inlichtingen te verzamelen
en getuigen te horen.29 Door dit systeem zuiverde de politie zichzelf. Buitenstaanders
hadden hier weinig begrip voor en leverden regelmatig kritiek. De Politiezuiverings-
commissie bracht dit probleem al tijdens de eerste bijeenkomst met de Algemene Zuiverings-
commissie naar voren. Volgens de commissie ging de politie gebukt onder een collectief
schuldgevoel. Naar aanleiding van deze opmerking werd besloten de beoordeling van de
politie aan de Algemene Zuiveringscommissie over te laten.30 Ondanks deze wijziging werd
de Politiezuiveringscommissie niet buitenspel gezet, want de leden van de commissie bleven
zich bezighouden met het verzamelen van informatie en het verhoren van betrokken politie-
ambtenaren. De Algemene Zuiveringscommissie bleef overigens ook na de verandering last
houden van het collectief schuldgevoel, waardoor veel onderzoeken stilgelegd moesten
worden. Bij het samenstellen van een dossier over een bepaalde politieman hadden zich
namelijk meer politiemannen als schuldige gemeld, zodat het opleggen van een
zuiveringsmaatregel voor de totale groep de sterkte van het politiekorps te veel zou hebben
aangetast.31

Over het algemeen kon de Algemene Zuiveringscommissie met de gegevens, die door 
de Politiezuiveringscommissie verzameld waren, aan de Militaire Commissaris advies uit-
brengen over de te nemen zuiveringsmaatregelen. Deze maatregelen konden bestaan uit
staking, schorsing en geheel of gedeeltelijke vrijheidsberoving. Indien de Militaire Com-
missaris het eens was met het advies, dan kon door hem uit naam van het mg het des-
betreffende besluit gemaakt worden. Schorsing betekende dat de betrokkene alle aan zijn
functie verbonden inkomsten verloor en slechts een bedrag ontving voor zijn noodzakelijke
levensonderhoud. Degenen die gestaakt werden, werden tijdelijk buitenspel gezet, maar
behielden hun salaris.32 Staking en schorsing waren voorlopige maatregelen, want de
formele zuivering moest nog plaatsvinden.

Niet alleen de Politiezuiveringscommissie had bezwaar tegen de manier waarop er in
eerste aanleg gezuiverd werd, ook binnen het korps werd hierover geklaagd. Van hoog tot
laag was men het oneens over de samenstelling van de commissie, terwijl daarnaast de
zogenaamde Zuiveringsnota niet zou deugen. In deze nota werd het lagere personeel
opgeroepen klachten tegen hun superieuren in te dienen. De schriftelijke klachten moesten
wel persoonlijk ondertekend worden, wat volgens Kwast velen ervan zou weerhouden om
naar de pen te grijpen. Onder de dekmantel der anonimiteit kon men nu eenmaal
gemakkelijker met modder gooien.33

In de Zuiveringscommissie zelf stelde men weinig vertrouwen. De algemene indruk was,
dat de keuze van de politieleden geen gelukkige was geweest. Vooral het geüniformeerde
personeel was daarin op onvoldoende wijze vertegenwoordigd. Op verzoek van Staal schreef
Kwast een rapport en noemde daarin de knelpunten. De geüniformeerde politie, die in de
bezettingsjaren de zwaarste druk van de bezetter had moeten doorstaan en die dag in dag uit
had moeten vechten om de beoogde nationaalsocialistische infiltratie te weren, hadden het
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recht te eisen dat in de Zuiveringscommissie mensen zaten die uit eigen ervaring en inzicht
wisten wat zich in die moeilijke tijd had afgespeeld en welk beleid er was gevoerd. Dit was
geenszins het geval. Immers naast Bontenbal, die geen vertrouwen genoot, stonden als
inspecteursleden, Krans en Knape, respectievelijk vertegenwoordigers van de Recherche en
administratie. Hoewel zij wel vertrouwen genoten, konden zij, door gebrek aan ervaring,
toch niet het juiste inzicht bezitten om met kracht en uit eigen wetenschap voor de belangen
van de Ordepolitie op te komen. De Ordepolitie had als het ware vijf jaar lang vechtend de
achterhoede moeten dekken en alleen in de branding gestaan, aldus Kwast. Volgens hem
werd terecht de vraag gesteld waar nu in de commissie de mensen waren die dit hadden
begrepen en op grond van hun eigen praktijk recht van spreken hadden. Als enige inspecteur
van de geüniformeerde politie was de nog zeer jonge inspecteur E.A. van den Broek aan-
gewezen. Hij had weliswaar verdienstelijk werk voor de kp verricht, doch door zijn leeftijd
en weinige dienstjaren miste hij voldoende inzicht, praktijk en slagvaardigheid om met de
nodige autoriteit voor de geüniformeerde politie te kunnen spreken. Met de vertegen-
woordigers van het lagere personeel was het al net zo gesteld. Er waren één brigadier van de
straatpolitie, twee rechercheurs en een administratieve kracht. Een en ander maakte het
noodzakelijk dat in de samenstelling van de commissie alsnog ten spoedigste verandering
kwam. De gemeentelijke politiedienst moest beter vertegenwoordigd worden, vooral uit de
hogere rangen. Kwast bracht inspecteur Van der Weijden naar voren, die volgens hem
ongetwijfeld op grond van zijn zeer principiële houding tijdens de bezetting, ieders ver-
trouwen genoot en die ook bij de illegaliteit goed stond aangeschreven.34

Staal had aan het eind van het rapport van Kwast met pen zijn antwoord geschreven. 
De plaatsing van Van der Weijden in de Zuiveringscommissie had een punt van bespreking
gevormd. Hij was inderdaad een goed vaderlander, die tijdens de bezetting een flinke
houding had aangenomen. Hij en met hem nog enige andere op de voorgrond getreden
inspecteurs zouden in genoemde commissie gekozen zijn, doch de omstandigheid dat zij bij
de uitvoering van hun dienst nagenoeg niet gemist konden worden, was voor Staal een reden
om de anderen te kiezen. In de tijd dat de commissie werd vastgesteld was een krachtige
leiding in de verschillende afdelingen een belangrijkere factor dan het lid zijn van de
Zuiveringscommissie. Bovendien moest de aanwijzing op zeer korte termijn plaatsvinden. 
Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met onder andere godsdienstige gezindheid,
plaats van tewerkstelling, tak van dienst en rang. Verwacht werd dat er klachten over de
samenstelling zouden binnenkomen, maar er was geen tijd voor een referendum. Volgens
Staal was het uiterst moeilijk en welhaast onmogelijk een commissie te vinden, welke geheel
door het korps vertrouwd werd.35

Bontenbal verweerde zich door middel van een veertig punten tellend verweerschrift.
Hem werd immers verweten dat hij tijdens de bezetting een slappe houding had aan-
genomen. Deze beschuldiging was volgens Bontenbal niet correct. Door zijn vriend, de
commissaris van Hengelo, was hij in 1942 in het verzet gekomen. Daarnaast zou hij tijdens 
de bevrijding van de Nederlandse regering in Londen het verzoek gekregen hebben om
inlichtingen te verschaffen over alle sinds 9 mei 1940 in Rotterdam in dienst zijnde hoge
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politieambtenaren. Na de bevrijding werd hij niet, zoals beloofd, benoemd tot korpschef van
het Rotterdamse korps, maar tot voorzitter van de Politiezuiveringscommissie. De door hem
tijdens de bezetting opgemaakte rapporten diende hij ondertekend in bij de commissie om
eerlijk en zuiver tegenover zijn superieuren, collega’s en ondergeschikten te staan. Tot zijn
spijt had hij ook bezwaren moeten indienen tegen zijn beste vrienden, doch hij had dit
gedaan, omdat de regering daar recht op had en daarvoor zijn persoonlijke vriendschap
moest wijken. Het gevolg hiervan was dat hij de jarenlange vriendschap met enkele collega’s
verspeelde, terwijl superieuren hem hoogst kwalijk namen dat hij bezwaren tegen hen had
ingediend. Volgens Bontenbal was zijn optreden voor een bepaalde categorie van inspecteurs
aanleiding geweest hem zwart te maken, waarbij niet geschroomd werd om de meest onware
verdachtmakingen te uiten. Dit was nu precies die categorie inspecteurs van de Ordepolitie
die zich verzette tegen elk ingrijpen van het mg of een andere zuiveringsinstantie en één lijn
trok door te dreigen collectief ontslag te nemen, als op een van hen een zuiveringsmaatregel
zou worden toegepast. Na drie maanden vroeg Bontenbal samen met zes andere leden van 
de Politiezuiveringscommissie aan de Militaire Commissaris om ontheven te worden uit 
hun functie, omdat zij zich niet konden verenigingen met de gang van zaken bij de politie-
zuivering.36

Onderzoek naar aanleiding van klachten

Sommige Rotterdamse politieambtenaren hadden het toch aangedurfd om een klacht in te
dienen. Een brigadier had naar aanleiding van een gesprek met agent De H. van de Speciale
Diensten op 12 augustus 1945 schriftelijk geklaagd bij de Zuiveringscommissie van de
Rotterdamse politie. De klacht ging over een vaandrig B. die onder andere gedurende de
laatste oorlogsmaanden, toen de rookartikelen schaars waren, nog volop goede shag had, die
vermoedelijk van op het Noordplein inbeslaggenomen goed afkomstig was. De brigadier
achtte het in het belang van de burgerij en van de goede naam van het Rotterdamse politie-
korps nodig, dat de gedragingen van de vaandrig gedurende die tijd, dat hij bij de Rotter-
damse politie dienst deed, eens grondig onderzocht werden. Op de klacht had men met
potlood in de kantlijn geschreven: ‘ondergrondse werkers hadden extra toewijzing van tabak
en sigaretten van de zou p.’ B. was van 12 juni 1945 tot 3 augustus 1945 gestaakt. Onderzoek
had uitgewezen dat B., die op 1 juli 1944 van Amsterdam naar het Rotterdamse bureau
Boezemsingel was overgeplaatst, in staat was geweest tot het samenwerken met het verzet.
Sinds zijn komst naar Rotterdam was hij tweemaal door de Duitsers gearresteerd. Eenmaal
door de Orpo als verdacht van sabotage, door als officier van dienst te laat door te geven, 
dat er een overval aan de gang was in de Kamer van Koophandel en eenmaal door de sd als
verdacht van terrorisme. Uiteindelijk werd B. ingevolge het Zuiveringsbesluit door de
minister van Justitie toch nog gestraft met een schriftelijke berisping.37

Naar aanleiding van een ingekomen rapport stelde de Zuiveringscommissie een onder-
zoek in naar de politieke gedragingen van H. Hartman, chef van de politie Hoek van
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Holland. Opmerkelijk is dat dit rapport al op 6 oktober 1944 was opgemaakt door een van
zijn ondergeschikten. Hartman wordt hierin afgespiegeld als een man, die voor de Duitsers
een heilig ontzag had en soms zelfs op een kruiperige manier met hen omging. Hij was zeer
gesteld op zijn rang en bijbehorend uniform en duldde geen tegenspraak, aldus het rapport.
Tijdens het verhoor van rapporteur J.A. van Duin kwam een lid van de Zuiveringscommissie
tot de conclusie dat Van Duin zich enigszins had laten leiden door persoonlijke gevoelens,
want toen een collega bevorderd werd tot brigadier meende Van Duin dat hij gepasseerd was
en dacht dat hij dit aan Hartman te danken had. Van Duin had met zijn rapportage
geprobeerd via de Zuiveringscommissie zijn gram te halen.38 De frustratie van Van Duin was
enigszins verklaarbaar, want volgens zijn personeelskaart was hij lid geweest van de kp,
waardoor hij gevaarlijke opdrachten had uitgevoerd, terwijl hij van mening was dat zijn chef
de vijand welwillend tegemoet was getreden.39 Uit andere verklaringen van ondergeschikten
blijkt dat de goede verstandhouding met de bezetter in Hoek van Holland juist uitermate
belangrijk was. De politie kwam vooral in aanraking met de Feldgendarmerie. Door de
bezetter werden veelvuldig arbeiders gearresteerd, omdat die volgens hun opvatting niet hard
genoeg werkten. Deze mensen werden dan aan het politiebureau van Hoek van Holland
gebracht en moesten daar in bewaring gesteld worden. Door bemiddeling van Hartman
lukte het geregeld om deze mensen weer vrij te krijgen. In opdracht van Hartman moest het
politiepersoneel zo soepel mogelijk zijn voor de mensen die vanuit Hoek van Holland
groenten en fruit meenamen, hetgeen door de bezetter verboden was. In de gevallen waarin
mensen teveel mee wilden nemen, was politieoptreden soms toch noodzakelijk. Door de
ligging, het grote aantal aanwezige Duitse militairen en arbeiders was de taak van Hartman
niet eenvoudig en zelfs voor het eigen personeel niet duidelijk.40 Foutieve verdachtmakingen
en geruchten hadden invloed op het wederzijds vertrouwen en waren niet bevorderlijk voor
een goede stemming binnen het Rotterdamse korps.

In de dagbladen verschenen oproepen waarin de burgers gevraagd werd klachten in te
dienen over het optreden van zowel de Duitse als Nederlandse politie. Soms werden klachten
ingediend uit wraakneming. Een door een boer uit Pernis op 16 oktober 1945 ingediende
klacht tegen de aldaar dienstdoende agent J. Honkoop is hier een goed voorbeeld van. 
Op een dag in oktober 1944 was Honkoop bij de boer gekomen met de aanzegging dat hij met
paard en wagen palen voor de Wehrmacht moest gaan rijden. De boer weigerde dit, omdat
zijn paard te oud was. Hierop zou Honkoop gedreigd hebben dat, indien de boer de volgende
morgen niet om 09.00 uur aan de haven van Pernis verschenen was, de boerderij inbeslag-
genomen zou worden. De boer eindigde de klacht met de woorden: ‘Ergerlijk vind ik het dat
zo’n moffenknecht nu nog in zijn pakje rondloopt.’ Agent Honkoop legde ten overstaan van het
lid van de Politiezuiveringscommissie, brigadier J. Noteboom, een verklaring af. Honkoop
gaf toe dat de politie van Pernis geregeld opdracht had gekregen om mensen aan te wijzen,
die voor de Duitsers palen moesten rijden. Hoewel de politiemannen tegen deze opdrachten
bezwaar hadden gemaakt, kregen ze via de afdelingscommandant te horen dat ze het zonder
bezwaar konden doen. Honkoop ontkende bedreigingen geuit te hebben. Hij had zich er
nooit om bekommerd als men niet voldeed aan de aanzegging. Honkoop sloot zich in 1944
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aan bij het georganiseerde verzet. Nadat bekend was geworden dat de bedoelde boer bij de
Duitsers een kalf geruild had voor een vrachtauto op luchtbanden, had Honkoop de
commandant van het verzet hiervan in kennis gesteld. Na de bevrijding werd deze vracht-
auto op last van de toenmalige commandant inbeslaggenomen. De boer had hier sterk tegen
geageerd. Noteboom kwam tot de conclusie dat de boer bij het indienen van de klacht
inderdaad uit wraak gehandeld had, zodat tegen agent Honkoop geen zuiveringsmaatregelen
genomen werden.41 Dit voorbeeld en de cijfers tonen aan dat het Rotterdamse korps
probeerde de zuivering zo professioneel mogelijk aan te pakken. Agent Klaas M. kon hier-
over meepraten. Op 7 mei 1945 verscheen aan zijn woning een collega die vroeg of hij met
hem mee wilde gaan naar het politiebureau Charlois, aangezien inspecteur Arbeider hem
dringend moest spreken. M. ging mee en werd in het bureau als arrestant behandeld en
daarvandaan overgebracht naar het bureau Sandelingplein en nog dezelfde dag met een
groep jonge politiemannen naar het hoofdbureau geleid. Daar werd aan hem door inspecteur
Hendriksen gevraagd of hij (sympathiserend) lid van de nsb of lid van het Rechtsfront was
geweest. M. had alles met nee beantwoord. Hij werd echter door zijn collega’s gewantrouwd,
omdat hij niet meeschold, wanneer er door hen gescholden werd. Bijvoorbeeld tegen
onzinnige redeneringen als: ‘ze moeten al de Duitsers castreren, of ze moeten ze in de wieg
dooddrukken’, ging hij in. Enkele collega’s van andere bureaus meenden zich verdienstelijk
te moeten maken door hem verdacht te maken, want als er een nieuwe collega aan het
bureau Sandelingplein kwam, was hem al in het oor gefluisterd: ‘Denk erom, M. is niet te
vertrouwen.’ Uit het rapport van de Zuiveringscommissie bleek dat M. verdacht werd van
onvaderlandslievend gedrag. Volgens het rapport was M. een enigszins zonderlinge man. 
Hij was doof en wellicht mede tengevolge daarvan zwijgzaam in gezelschap. Door zijn
orthodox godsdienstige opvattingen had hij wellicht de haat van enige collega’s opgewekt.
Tijdens het verhoor had M. nog verklaard dat hij zich uitsluitend op principiële gronden 
niet had aangesloten bij collega’s die dapper op de Duitsers scholden en met weinig steek-
houdende argumenten hadden beweerd, dat de oorlog van korte duur zou zijn en dat de
Duitsers spoedig zouden zijn verslagen. Het eerste oorlogsjaar ging hij daarom tegen collega’s
in, die het bovenstaande propageerden aan de hand van uitspraken van waarzegsters.
Naderhand had hij zich aan het bureau beperkt tot zwijgen, aangezien hij zijn collega’s niet
kon over-tuigen. Hij kon ook niet ronduit zijn anti-Duitse gevoelens op waardige wijze
uiten, omdat hij dan in conflict zou zijn gekomen met eventuele spionerende confraters of 
met superieuren. Wat zijn hulp aan illegale werkers betreft, deze dateerde niet alleen van de
laatste tijd. Zijn zoon had met medeweten van M. reeds van het begin af illegaal werk ver-
richt, waarbij deze de steun van zijn vader had. De Zuiveringscommissie kwam tot de con-
clusie dat de zaak M. niet eens voor de Algemene Commissie behoorde te worden gebracht
en de hoofd-commissaris moest worden aangeraden hem weer in dienst te stellen.42
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Collectieve zuivering

Het toepassen van de zuiveringsmaatregelen op politiepersoneel dat lid geweest was van de
nsb zou eenvoudig moeten zijn. Toch moest eerst onderzocht worden in hoeverre iemand 
op politiek gebied onbetrouwbaar was geweest. Deze informatie werd onder andere ver-
kregen uit verklaringen en documenten. In de personeelsadministratie kwam ten aanzien
van W. Bliek, bewaker bij de Staatspolitie, een aantekening voor dat hij sympathiek tegen-
over de nieuwe wereldorde zou hebben gestaan. Bliek kon niet begrijpen dat hij was aan-
gezien voor sympathiserend lid van de nsb. Hij was nimmer lid, noch sympathiserend lid
geweest, terwijl hij ook nimmer sympathieën voor een en ander had gekoesterd. Hij had op
de normale wijze bij de politie gesolliciteerd, waarna door rechercheur De Bruin van Groep
10 een politiek onderzoek was ingesteld. De aantekening in de personeelsadministratie was
volgens Knape een vastgestelde clausule van Groep 10, waarop de afdeling personeel toe-
stemming kreeg om een sollicitant aan te nemen.43

Andere politiefunctionarissen werden onder dwang lid van de nsb. P. Klok had in 1941

een geldelijke bijdrage gestort in de kas van de nsb, afdeling Schiebroek. Hoe groot dit
bedrag was, wist hij na de bevrijding niet meer. Klok deed dit op aandringen van de nsb-
blokleider De Bie, die dreigde dat wanneer Klok niet op de een of andere manier blijk gaf te
sympathiseren met hun beweging, hij dan uit de politiedienst ontslagen zou worden. Klok
had zich echter nimmer als lid of sympathiserend lid van de nsb laten inschrijven. Klok wist
niet dat hij in de administratie van de nsb onder stamboeknummer 134630 als lid was
ingeschreven, omdat hij nimmer een lidmaatschapskaart had ontvangen. Dat hij daarnaast
in 1942 had bijgedragen aan het verjaardagsgeschenk van Mussert, was hem eveneens niet
bekend. In maart 1942 had Klok alle bijdragen ten behoeve van de nsb geweigerd, omdat hij
zich niet meer kon verenigen met de verschillende handelingen van de nsb, vooral ten
opzichte van joden. Na de bevrijding had onderzoek uitgewezen dat de verklaring van Klok
aannemelijk was. Volgens getuigen moest een en ander inderdaad onder pressie geschied
zijn. Klok was een slap figuur, maar was inmiddels bij de politie in ere hersteld en had bij het
korps een goede naam.44

Voor degenen die zich hadden aangesloten bij het nationaalsocialistische Rechtsfront of
de opleiding in Schalkhaar hadden gevolgd, was het toepassen van zuiveringsmaatregelen
nog moeilijker. De minister van Justitie wilde dat het lidmaatschap van het Rechtsfront per
definitie niet direct tot ontslag zou leiden. De omstandigheden en tijdsduur van het lid-
maatschap waren van belang. In de gevallen, waarin de betrokkene in een dwangpositie was
geplaatst, waartegen normaliter geen weerstand kon worden geboden of wanneer werkelijk
vaststond dat de betrokkene ter bereiking van een doel lid was geworden, zonder daarin op
een actieve wijze te zijn opgetreden, viel de beslissing gunstiger uit dan wanneer iemand
geheel uit vrije wil tot het Rechtsfront was toegetreden. Dit bericht verscheen pas in
december 1946 in het mededelingenblad van de ‘Groote Adviescommissie der Illegaliteit’
(gac). Aangenomen kan worden dat deze richtlijnen reeds vanaf de bevrijding zijn toegepast.
Waarschijnlijk had de gac gevraagd om een eenduidig beleid bij het zuiveren van politie-
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ambtenaren, want de minister antwoordde dat hij geen toezegging kon doen voor een
algemene maatregel bij de politiezuivering. Elk geval moest op zichzelf beoordeeld worden.
Volgens de minister waren de normen voor de handhaving van politiepersoneel uiterst
streng gesteld, ondanks het feit dat bijna geen orgaan het in de bezettingstijd moeilijker had
gehad dan de politie.45

In Rotterdam was ten aanzien van de zogenaamde Schalkhaarders een uniforme regeling
vastgesteld. Degenen die bij het politiebataljon gediend hadden of bij het pob in Schalkhaar
waren opgeleid, werden op last van de hoofdcommissaris met ingang van 7 mei 1945 buiten
dienst gesteld. Bij het Rotterdamse korps waren in mei 1945 nog 198 Schalkhaarders werk-
zaam. Hiervan werden er 35 wegens politieke onbetrouwbaarheid ontslagen, zodat er nog 163

overbleven.46 Hiervan namen er 21 op eigen verzoek ontslag. Nog eens 11 Schalkhaarders
gingen weg omdat ze werden overgeplaatst. Van de overgebleven groep werden 62 man niet
gehandhaafd, omdat ze niet voldeden aan de eisen. Uiteindelijk bleven 69 politieagenten
over die hun politieopleiding in Schalkhaar gevolgd hadden. Van bedoelde mannen werd een
verantwoordingsrapport gevraagd over de reden waarom zij deze op Duitse leest geschoeide
instelling hadden bezocht. Alle voormalige Schalkhaarders werden bij besluit van de militair
commissaris voor Rotterdam e.o. in juni 1945 geschorst.47

Thuis lijdzaam afwachten wat er verder ging gebeuren was niet eenvoudig. Christiaan B.
had begin februari 1944 zijn opleiding in Schalkhaar voltooid. Uit zijn lichting werd de 1e

Politiecompagnie Rotterdam samengesteld en hoewel hij gevraagd had daarbij ingedeeld te
worden, werd hij naar Eindhoven gestuurd. Enkele maanden later kwam hij door ruiling
toch nog bij de Rotterdamse politie terecht. Evenals de andere Schalkhaarders werd B. na de
capitulatie geschorst, maar hield desondanks contact met zijn collega’s van het bureau
Oostervantstraat. Half juni 1945 was B. in de agentenwacht van het bureau aanwezig om de
door hem vanuit Brabant meegebrachte tabak te verdelen. Daar zag hij agent K., die vertelde
dat hij bij de politieke dienst werkzaam was. B. geloofde dit omdat K. tijdens de bezetting al
een keer had laten doorschemeren dat hij voor de ondergrondse werkzaam was. Dit was
achteraf gezien nogal naïef, omdat K. eveneens zijn opleiding in Schalkhaar had genoten en
daarom ook geschorst was. B. ging op de uitnodiging in om die avond bij K. thuis een pakje
sigaretten in ontvangst te nemen. Daar vertoonde K. vol trots een stengun met munitie en
een pistool en vertelde dat hij met enkele anderen van de commandant en leden van de bs

opdracht kreeg om ondergedoken nsb’ers en zwarthandelaren op te sporen. K. nodigde B. uit
om met enkele andere leden van zijn groep mee te gaan naar een feestje in Amersfoort. Zij
zouden gebracht worden met een Canadese auto. Omdat de auto stuk was ging het hele feest
niet door. K. vroeg toen of B. mee wilde gaan naar de Dordtsestraatweg, omdat hij daar nog
even een ‘boodschap’ moest doen. Onderweg werden nog enkele mannen opgehaald en met
z’n vijven fietsten ze naar Rotterdam-Zuid. Omdat B. voorop reed merkte hij te laat dat de
anderen al waren afgestapt. Toen hij terugfietste zag hij de vier mannen voor pandnummer
800 aan de Dordtsestraatweg staan. Ze droegen inmiddels een helm, oranje das en een arm-
band met daarop de letters od. K. was bewapend met de stengun en een van de andere
mannen had een pistool in zijn hand. Aan B. werd gevraagd of hij op de fietsen kon passen.
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Nadat de mannen waren binnengelaten vertrok B. en liet de fietsen achter. Drie dagen later
werd hij door de politie gearresteerd, omdat hij ervan verdacht werd als medepleger bij een
overval betrokken te zijn geweest. De bewoonster van het pand aan de Dordtsestraatweg had
namelijk een dag na het bezoek van de vier mannen aangifte gedaan van diefstal door
bedreiging met geweld. Uit deze aangifte bleek dat haar man, die tijdens de bezetting lid
geweest was van de nsb, na de bevrijding met onbekende bestemming was vertrokken om zo
aan arrestatie te ontkomen. Op 10 mei hadden een aantal leden van de bs, onder begeleiding
van een rechercheur van politie, een onderzoek in haar woning ingesteld, waarbij een radio
en enkele levensmiddelen inbeslaggenomen werden. Hoewel de rechercheur tegen haar
gezegd had dat ze niemand meer in de woning behoefde toe te laten waren een dag later toch
weer drie mannen bij haar gekomen en hadden wederom huiszoeking verricht. Na afloop
bleek dat er een behoorlijke hoeveelheid levensmiddelen en goederen verdwenen was. 
Toen de groep van K. in juni aan haar woning verscheen wekte dit geen argwaan, omdat de
vrouw gezien de kleding veronderstelde met echte bs’ers te maken te hebben. Opnieuw werd
haar woning doorzocht en een hoeveelheid levensmiddelen, goederen en geld meegenomen.
Voordat de mannen haar woning verlieten werd haar onder bedreiging van de stengun
medegedeeld dat ze de volgende dag het erf niet mocht verlaten en dat er een post voor haar
woning geplaatst zou worden. Een getuige had B. herkend en zo werd de zaak aan het rollen
gebracht. Onderzoek wees uit dat B. niet betrokken was geweest bij de overval, waarna zijn
schorsing begin augustus werd ingetrokken en hij weer in de politiedienst kon terugkeren.
Voor K. lag dat anders. Hij werd in december 1945 ontslagen. Enkele maanden later werd hij
door de minister van Justitie op grond van het Zuiveringsbesluit alsnog gestraft met de
maatregel ‘uitsluiting bevordering voor vijf jaar’, terwijl hij dus al ontslagen was voor zijn
aandeel bij de overval.48

De schorsing van de overige Schalkhaarders werd in augustus 1945 opgeheven, omdat de
Militaire Commissaris inmiddels zijn standpunt had gewijzigd en het zonder meer vrijwillig
volgen van een opleiding in Schalkhaar niet meer als criterium voor schorsing deed gelden.
De Algemene Zuiveringscommissie had de minister van Justitie wel geadviseerd om die
leden van het Rotterdamse politiekorps, welke min of meer vrijwillig naar Schalkhaar waren
gegaan, doch van wie overigens niets ten nadele bekend was, te straffen met de disciplinaire
maatregel van veertien dagen schorsing. De minister nam het advies niet over. De meeste
Schalkhaarders kregen na lange tijd bericht dat er tegen hen, in gevolge van het Zuiverings-
besluit, geen maatregelen genomen werden.49 Opheffing van de schorsingsmaatregel betekende
niet dat hiermee de zaak gesloten was, omdat de formele zuivering nog moest plaatsvinden.

In oktober 1946 deed het ambtenarengerecht in Den Haag uitspraak in de zaak van een
aantal politieagenten die hun opleiding in Schalkhaar hadden ontvangen en door de
burgemeester van Den Haag waren ontslagen. Het besluit van de burgemeester werd nietig
verklaard, zodat de Schalkhaaragenten in dienst konden blijven. Aan de Schalkhaaropleiding
kleefden weliswaar ernstige fouten en gebreken, doch er was niet gebleken dat een ieder die
deze opleiding ontvangen had ongeschikt was voor het bekleden van een ambt bij de
politie.50 Deze uitspraak was in Rotterdam bij het opmaken van het jaarverslag over het jaar
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1946 nog niet bekend, want volgens dit verslag zouden in het komende jaar (1947) ver-
moedelijk zestig Schalkhaarders aan de dienst ontvallen. Gezien hun mentaliteit was dit
eerder een aanwinst dan een verlies. Beter een klein korps met goede mensen, dan een
uitgebreid korps waarvan een gedeelte onbruikbaar was en het goede deel vergiftigde, aldus
het verslag.51 Degene die het jaarverslag geschreven had kreeg geen gelijk, want de voor-
malige Schalkhaarders bleven. Voor veel collega’s waren zij voor altijd Schalkhaarder, met
alle gevolgen van dien.

Op 28 juli 1945 werd nog een andere groep ingevolge het Zuiveringsbesluit collectief
gestaakt. Deze groep bestond uit de politieambtenaren die eind januari 1943 naar de Politie
Officierschool in Apeldoorn waren gestuurd voor het volgen van een verkorte opleiding.
Verzetsman R. de Vuyst, alias Ome Jan, was het met deze handelwijze niet eens en schreef
een brief. Volgens de verzetsman was N. van den Berg van het bureau Rochussenstraat in zijn
betrekking gestaakt, omdat sommige van zijn collega’s na hun terugkomst van de pos zich
zodanig hadden gedragen, dat kon worden aangenomen, dat de daar gevoerde Nazi-
propaganda op hun grote invloed zou hebben gehad. Een en ander zou zijn gebleken uit
ingekomen klachten van ondergeschikten en collega’s. Deze klachten hadden geen
betrekking op Van den Berg. De Militaire Commissaris had echter, hangende het onderzoek
de hele groep gestaakt, waardoor dus ook Van den Berg een stakingsbevel had ontvangen.
Tijdens een gesprek met de Militair Commissaris was toegezegd, dat voor hen, die al direct
bij het eerste onderzoek ‘schoon’ uit de bus kwamen, het stakingsbevel direct zou worden
ingetrokken en dat deze mensen dus niet zouden behoeven te wachten tot het gehele stel van
twintig berecht was. De verzetsman had tijdens een eerder gesprek te horen gekregen, dat
Van den Berg, die zoveel voor het verzet had gedaan, daar zijn beloning voor zou krijgen. 
Het tegendeel was waar, want door het toepassen van de zuiveringsmaatregel werd hij niet
alleen gedegradeerd tot brigadier maar bovendien ook nog gestaakt. Zonder de inlichtingen
van Van den Berg zou het verzet niet zoveel hebben kunnen klaarmaken. Hij had mensen
geholpen, auto’s voor de kp opgehaald en arrestanten, die voor grote groepen gevaar
opleverden, buiten de verhoren van de sd gehouden. Ook toen de verzetsman zelf in de
gevangenis zat, had Van den Berg hem geholpen en hij noemde nog een aantal verzetsdaden
op. De verzetsman vroeg zich af waarom velen bij de politie promotie maakten, terwijl Van
den Berg gestaakt werd en vroeg daarom of het stakingsbevel kon worden ingetrokken.52

Waarschijnlijk had de brief geholpen, want van de meesten werd enkele weken later de
staking ingetrokken. Van den Berg kwam, evenals de anderen van zijn groep, niet geheel
ongeschonden door de zuivering. Eind maart 1946 werd hij op grond van het Zuiveringsbesluit
door de minister van Justitie gestraft met een schriftelijke berisping, waarin de minister zijn
ernstige ontevredenheid kenbaar maakte over Van den Bergs onjuiste houding.53

Voor degenen die geschorst, dan wel gestaakt waren brak een zeer onzekere tijd aan. 
Zij moesten thuis lijdzaam afwachten wat er met hen ging gebeuren. Politiearts Hage werd
op 7 mei 1945 gestaakt vanwege pro-Duitse gezindheid, lidmaatschap van het Medisch Front
en aanstelling door een nsb-functionaris. Gezien de vele getuigenverklaringen en rapporten
van illegale werkers en collega’s bleef er van deze beschuldigingen weinig over. De pro-Duitse
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gezindheid van Hage werd door geen enkel bewijsstuk ondersteund en bij de aanstelling
door een nsb-functionaris ging Hage naar de mening van het centraal orgaan geheel vrijuit,
daar de politiek in deze aangelegenheid geen rol speelde, want Hage was reeds lang waar-
nemend politiearts, zodat zijn benoeming in diens plaats als normaal beschouwd kon
worden. Als misstap kon Hage worden aangerekend zijn toetreding tot het Medisch Front,
doch uit de verklaring van de betreffende illegale werkers was komen vast te staan, dat Hage
reeds spoedig na zijn toetreding tot het Medisch Front voor dit lidmaatschap had willen
bedanken, maar op uitdrukkelijk verlangen van de illegaliteit lid bleef ten einde daardoor 
te voorkomen dat een nsb’er in zijn plaats zou worden aangesteld. Het uitvoerige verweer-
schrift van Hage dat door kopstukken uit de illegaliteit als volkomen juist werd
gekwalificeerd, wierp een zeer gunstig licht op de handelingen van Hage tijdens de bezetting.
De staking van Hage was naar de mening van het centraal orgaan te wijten geweest aan een
onvoldoende onderzoek naar de gegrondheid van de ingekomen beschuldigingen. Het
centraal orgaan was van oordeel dat Hage, die elke dag opnieuw met inzet van zijn leven het
vaderland talrijke diensten had bewezen, volledig gerehabiliteerd diende te worden en dat de
opgelegde staking moest worden opgeheven. Het advies werd overgenomen, want het
stakingsbevel werd op 24 mei 1946 opgeheven en tegen Hage werden geen zuiverings-
maatregelen genomen.54

Door het staken en schorsen van politiefunctionarissen was de eerste scheiding tussen
‘goed’ en ‘fout’ aangebracht. Hierna kon begonnen worden met de berechting. 

15.3 bijzondere rechtspleging en formele zuivering

Tijdens de bezetting had Koningin Wilhelmina vanuit Londen laten weten dat er na de
bevrijding in Nederland geen plaats zou zijn voor landverraders. Omdat de vooroorlogse
rechtspraak niet toereikend was voor de berechting van de politieke delinquenten, waren
nieuwe regels nodig. De regering was in Londen reeds begonnen met de ontwikkeling van
een aantal nieuwe wetten en besluiten. Uiteindelijk waren drie nieuwe regelingen
verantwoordelijk voor de berechting. Het eerder genoemde Zuiveringsbesluit was er een van.
Degenen die zich onvaderlandslievend gedragen hadden, moesten zich voor de tribunalen
verantwoorden. De wettelijke basis was vastgelegd in het Tribunaalbesluit.55 In alle negen-
tien arrondissementen werd een tribunaal gevestigd, zo ook in Rotterdam. Elk tribunaal
bestond uit meerdere kamers en deze waren samengesteld uit drie leden, waarvan alleen de
voorzitter jurist was. In totaal zijn er honderdtwintig kamers geweest. De tribunalen
behandelden de lichtere gevallen en konden daarbij enkele maatregelen opleggen, zoals
internering tot maximaal tien jaar, verbeurdverklaring van het vermogen en ontzetting uit
rechten, functies en beroepen. De zwaardere gevallen kwamen terecht bij de Bijzondere
Gerechtshoven, waarvan er vijf waren. Elk Gerechtshof was eveneens onderverdeeld in
meerdere kamers.56

Volgens Het Vrije Volk van woensdag 15 augustus 1945 zou men spoedig met de berechting
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van landverraders beginnen. Hoewel nog geen definitief besluit was genomen, verwachtte
men half september de eerste zitting van het Rotterdamse Buitengewoon Gerechtshof te
kunnen houden. Op de eerste zitting zouden waarschijnlijk tot de eersten, die ter ver-
antwoording geroepen werden, een gevaarlijke landwachter en de man behoren, die inder-
tijd een kantoor van het Nationaal Steunfonds hadden verraden.

De berechting van politieke delinquenten was niet het enige doel, want door het voor-
bereidende werk van de Zuiveringscommissies, pod en pra kon de formele zuivering van de
politie voltooid worden.

Eind mei 1945 had het hoofd der Sectie Politie van het mg, majoor B.W. van Mourik
Broekman, verklaard dat ofschoon er tijdens de bezetting door de politie grote fouten waren
gemaakt, de kern absoluut goed was gebleven. Bij de Gemeentepolitie zou ongeveer twintig
procent en van de Marechaussee vijftien procent uit de dienst verwijderd worden.57 Of
iedereen het met hem eens geweest is, valt te betwijfelen. Vooral de oud-illegalen leverden
regelmatig kritiek op het algemene (zuiverings)beleid van de overheid. Op 29 augustus 1946

vond er in de Rivièrahal een protest plaats tegen de voorgenomen vrijlating van vijfentwintig-
duizend politieke gevangenen.58 Twee dagen later leverde de reünistenvereniging der oud-
illegaliteit in haar orgaan kritiek op de zuivering.
De vraag of de (politie)zuivering inderdaad gefaald heeft is moeilijk te beantwoorden. In veel
gevallen keken degenen die kritiek leverden teveel naar hun eigen omgeving en ervaringen,
of gebruikten de verkeerde cijfers.

Dr. L. de Jong besteedt in zijn standaardwerk uitgebreid aandacht aan de problemen bij
de zuivering van de Rotterdamse politie en geeft daarbij een aantal cijfers, die volgens hem
duidelijk zijn. Uit deze cijfers blijkt dat met betrekking tot 447 politieambtenaren zuiverings-
maatregelen overwogen waren. Van hen werden er 161 geschorst. Begin 1946 zouden van de
overgebleven groep negen functionarissen gestaakt worden, één ontslagen en 31 van hen
kregen een disciplinaire straf opgelegd.59 Het jaarverslag van 1946 geeft weer andere cijfers.

Tabel 15.1: ingevolge
het Zuiveringsbesluit
van 1945 werden de
volgende aantallen
politiefunctionarissen
gestraft met (voor
onderverdeling in
rangen zie bijlage 10):
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Volgens deze opgave waren 428 Rotterdamse politiemensen bij de zuivering betrokken.
Van deze groep werden er 130 ontslagen, terwijl tegen 201 geen maatregelen genomen
werden.60

Uit het personeelsarchief van de Rotterdamse politie blijkt dat omstreeks september 1947

op grond van de Wet Rechtsherstel nog eens 35 politiemensen ontslagen werden. In het,
overigens incomplete, personeelsarchief zijn duizenden personeelskaarten aanwezig van
degenen die voor, tijdens en na de bezetting bij de Rotterdamse politie gediend hebben. 
Na het sorteren bleven 2050 kaarten over van politiemensen die tijdens de bezetting daad-
werkelijk dienst hebben gedaan. Toch was dit aantal niet representatief, omdat ongeveer 320

ambtenaren tijdens de bezetting ontslag hebben genomen, zijn afgekeurd of zijn over-
geplaatst en het merendeel daarvan was niet bij de zuivering betrokken. De 1730 over-
gebleven politieambtenaren kwamen hier wel voor in aanmerking. Van hen waren er 414

betrokken bij de zuivering. De onderzoeken hadden uitgewezen dat van deze groep 142

politieambtenaren (inclusief arbeidscontractanten en hulpagenten) niet meer gehandhaafd
konden worden en ingevolge het Zuiveringsbesluit ontslagen werden.61

Na raadpleging van de inventaris van het Archief Politiezuivering bleek dat daarin de
namen vermeld stonden van ongeveer zeshonderd personen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog bij de Rotterdamse politie werkzaam waren geweest en nadien bij de zuivering
betrokken waren. Het verschil met de gegevens van de personeelskaarten, het jaarverslag en
dr. L. de Jong bedraagt respectievelijk 186, 172 en 153 personen. Dit verschil is verklaarbaar,
omdat bij de meeste berekeningen niet of nauwelijks rekening gehouden is met de ongeveer
zeventienhonderd arbeidscontractanten. Meestal ging het hier om hulpagenten/bewakers.62

De sterktestaat van 1 januari 1945 laat zien hoeveel arbeidscontractanten op dat moment
naast het reguliere politiepersoneel in dienst waren. Het ging hier om 631 ambtenaren,
terwijl dit aantal op 6 mei 1945 was teruggelopen tot 583. Van de arbeidscontractanten was
een apart kaartsysteem bewaard gebleven, zodat alsnog de balans kon worden opgemaakt.
Tijdens de bezetting was een grote groep arbeidscontractanten overgegaan naar een nationaal-
socialistische instelling, zoals de nskk. Zij werden na de bevrijding wel in de telling van de
politiezuivering meegenomen. Van degenen die tot de bevrijding bij de politie bleven waren
er een aantal lid van de nsb, zodat uiteindelijk in totaal 168 arbeidscontractanten voor
zuiveringsmaatregelen in aanmerking kwamen.63 Hiermee komt men in de buurt van de
zeshonderd zuiveringsdossiers, die volgens de inventaris in de depots van het Nationaal
Archief in Den Haag liggen en betrekking hebben op functionarissen van het Rotterdamse
politiekorps.

Hoe de Rotterdamse cijfers zich verhouden tot de rest van de Nederlandse politie is een
moeilijk vraagstuk. Volgens De Jong ging het in Rotterdam zoals het elders ook ging.64

Diverse onderzoekers hebben zich met het zuiveringsvraagstuk beziggehouden en hebben
geprobeerd om met gegevens uit verschillende archieven de zuivering te analyseren. Of de
gevonden cijfers betrouwbaar zijn is nog maar de vraag, want men moet zich hierbij steeds
weer afvragen; waar komen ze vandaan, door wie zijn ze verstrekt en wanneer zijn ze verstrekt?

B. Huizing en K. Aartsma schrijven in hun publicatie ‘De zwarte politie’ dat uiteindelijk
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vier jaar na de bevrijding de balans kon worden opgemaakt, omdat toen de laatste zaken
waren afgewikkeld. Volgens hun gegevens waren van de 18.059 Nederlandse politiemensen
6100 (= 33,8 procent) betrokken bij de zuivering. In 2478 (=13,7 procent) gevallen waren de
feiten dusdanig dat de betrokkenen door staking en schorsing tijdelijk buiten spel gezet
werden.65 Bij het eerste cijfer kan de vraag gesteld worden of dit de politiemensen zijn, die
tijdens de bezetting bij de Nederlandse politie gediend hebben of was dit de sterkte van mei
1945?

M. Croes en P. Tammes hebben hun cijfers gebaseerd op een kaartenbestand van het
Zuiveringsarchief. Volgens hen werden tegen ten hoogste 6669 Nederlandse agenten en
ondersteunend personeel zuiveringsonderzoeken gestart. Van 5801 functionarissen was
bekend bij welk korps ze tijdens de bezetting gediend hadden, waardoor volgens hen 35,1
procent van het totale aantal politiefunctionarissen bij de zuivering betrokken was. Bij deze
berekening gingen ze uit van de sterkte die de Nederlandse politie op 1 februari 1944 bereikt
had, zijnde 16.511 functionarissen.66

C.J.C.F. Fijnaut en zijn onderzoeksgroep verwijzen eveneens naar het onderzoeksresultaat
van Croes en Tammes. Hun uitgangspunt is niet het kaartenbestand van de politiezuivering,
maar het aantal persoonsdossiers van executief en administratief politiepersoneel. Deze 7500

dossiers worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag67 en aangezien er met
zekerheid vanuit gegaan kan worden dat het kaartenbestand van de politiezuivering niet
compleet is, is het juist om bij de berekening rekening te houden met het aantal persoons-
dossiers in plaats van het kaartenbestand. Evenals Croes en Tammes projecteren Fijnaut en 
J. Smeets het aantal dossiers op de personeelssterkte van 1 februari 1944, waardoor volgens
hen iets meer dan 45 procent bij de zuivering betrokken is geweest. Door het op deze manier
berekenen van het aantal gezuiverde politiefunctionarissen ontstaat er mijns inziens een
verkeerd beeld over de politiezuivering, want zoals onder andere uit tabel 15.2 blijkt, is de
personeelssterkte op 1 februari 1944 niet het juiste uitgangspunt. Voor deze datum werd
namelijk nog politiepersoneel ontslagen of nam zelf ontslag, terwijl daarna nog personeel in
dienst genomen is. Hierdoor moet het totale aantal politiefunctionarissen, dat tijdens de
bezetting bij de Nederlandse politie gediend heeft, hoger liggen dan de door Croes, Tammes
en Fijnaut genoemde aantal functionarissen dat op 1 februari 1944 in dienst was.

Aan de hand van gegevens uit tabel 15.2 kan met enige zekerheid geconcludeerd worden
dat uiteindelijk tegen 16,4 procent van de Rotterdamse politieambtenaren een onderzoek
gestart is.72 Indien de berekening gedaan zou zijn met dezelfde uitgangspunten als de andere
onderzoekers, dan zouden op 1 februari 1944 600 (= totaal aantal zuiveringsdossiers) van de
2200 politiefunctionarissen en arbeidscontractanten, die op dat moment bij het Rotterdamse
korps dienden, bij de zuivering betrokken zijn geweest. Het resultaat van deze berekening is
dat het percentage van 16,4 oploopt naar 27,3. Aangezien uitgegaan moet worden van het
totale aantal politiefunctionarissen dat tijdens de bezetting bij de politie gediend heeft, blijkt
dat in de Rotterdamse situatie het verschil tussen de sterkte van 1 februari 1944 en het aantal
gevonden kaarten van politiefunctionarissen en arbeidscontractanten 1450 (= 40%) personeels-
leden bedraagt. Indien deze laatste berekening geprojecteerd zou worden op de sterkte van de



gehele Nederlandse politie, dan zouden er niet 16.511 politiefunctionarissen bij de zuivering
betrokken zijn geweest, maar 23.115. Gelet op de 7500 persoonsdossiers is het dan ook
legitiem om vast te stellen dat niet tegen 45 procent van alle politiefunctionarissen, die
tijdens de bezetting bij de Nederlandse politie gediend hebben een zuiveringonderzoek
gestart is, zoals Fijnaut en zijn onderzoeksgroep berekend heeft, maar tegen 32,5 procent.
Wordt hetzelfde meegenomen in de berekening van Croes en Tammes, dan zou hun uit-
komst gewijzigd moeten worden van 35,1 in 25,1 procent.

Indien alle gegevens met elkaar vergeleken worden, dan maakt het voor het Rotterdamse
korps nauwelijks uit op wat voor moment en met welke cijfers rekening gehouden wordt,
aangezien de uitkomst te allen tijde onder het landelijke gemiddelde blijft.

Met al het cijfermateriaal wordt echter de vraag of de (Rotterdamse) politiezuivering
gefaald heeft nog steeds niet beantwoord en kan mijns inziens ook nooit beantwoord
worden, omdat deze aantallen niets zeggen over ‘goed’ of ‘fout’. In sommige dossiers werden
klachten aangetroffen, die na onderzoek totaal ongegrond bleken. Tegen de betrokken
politieambtenaar werden dan ook geen strafmaatregelen genomen, maar het dossier is wel
opgeslagen en in de telling meegenomen.

Na de voltooiing van de formele zuivering en nadat de lichtere gevallen weer aan het
maatschappelijke leven konden deelnemen, was het tijd om de zwaardere gevallen voor het
Bijzonder Gerechtshof te slepen. De Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof hield
op 24 september 1945 voor de eerste keer zitting aan de Noordsingel en behandelde vijf
ernstige zaken. In vier gevallen werd de doodstraf geëist.

669

Tabel 15.2: diverse cijfers met betrekking tot de sterkte en zuivering van het Rotterdamse politiekorps.68
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De zaak Boelstra

Tijdens de bezetting was Boelstra als gewestelijke politiepresident de hoogste politie-
functionaris in het Staatspolitiegewest Zuid-Holland en Zeeland. Indien de persoon Boelstra
buiten beschouwing gelaten wordt, was deze hoge positie en zijn lidmaatschap van de nsb en
ss voldoende voor een strenge straf. Boelstra werd na de bevrijding dan ook meteen aan-
gehouden en vastgezet. Na enkele maanden werd bij Staal geklaagd over de goede verzorging
van de ex-kolonel. Hij mocht volgens de klager een dame ontvangen die eten voor hem
meebracht.73 Hieruit kan geconcludeerd worden dat Boelstra beter behandeld werd dan de
meeste andere politieke delinquenten. Het onderzoek van de pod moest uitwijzen wat
Boelstra tijdens de bezetting verkeerd gedaan had.

Inspecteur Harp, werkzaam bij de pod, was kort na de bevrijding belast met het verhoor
van Boelstra. Aan het slot van zijn verklaring merkte Boelstra op dat hij steeds gemeend had
naar beste geweten gehandeld te hebben. Doordat hij voor de bezetting langdurig in het
buitenland was geweest had hij zijn vaderland leren waarderen. Met een ruimere blik
teruggekomen, was hij niet blind voor de gebreken van de samenleving. Om daarin ver-
betering te brengen was zijn doel geweest, waarbij ook zijn altruïstisch karakter een rol
speelde. Gebleken was dat hij zich in de weg, welke gevolgd moest worden, vergist had.
Volgens Boelstra had hij misschien minder risico en minder gevaar gelopen, wanneer hij
tijdens zijn ambtsperiode was verdwenen. Maar hij had eenmaal de belangen van het
politiekorps op zich genomen en had steeds met groot fanatisme voor het welzijn van dit korps
gestreden, ook om het te bewaren voor Duitse agressie. Hij meende daarmee te hebben
voldaan aan zijn belofte in zijn openingsrede, waarin hij had geappelleerd aan het wederzijds
vertrouwen en één te zullen zijn met zijn korps. Hij had slechts de Nederlandse belangen
willen behartigen en de Duitsers, voor zover zij niet blind waren, dit wel te verstaan gegeven.
Steeds had hij het verzoek van de Duitsers om opgave te doen van hen, die politiek
onbetrouwbaar geacht moesten worden, genegeerd. Meerderen bewaarde hij voor een zekere
dood, zeer velen voor het concentratiekamp en honderden voor de deportatie-ellende. 
Zelf waagde hij zijn leven zodra de Nederlandse belangen op het spel stonden. Boelstra hoopte
dat men bij de beoordeling van zijn gedragingen niet in de eerste plaats zou letten op zijn
woorden, maar toch ook op zijn daden. Hij was bang dat men hem zou verwijten dat hij
buigingen naar Duitse zijde had gemaakt, maar men moest niet vergeten, dat wanneer hij zich
in alle opzichten tegen de Duitsers verzet had en niet nu en dan ‘Aap, wat heb je mooie jongen’
had gespeeld, hij voor het Rotterdamse korps nooit had kunnen bereiken wat hij bereikt had.74

Harp sloot het proces-verbaal af met de opmerking dat verdachte lid was van de nsb en
de Germaansche-ss en dus een vijandig regiem had gesteund. Hij had daardoor verkeerd
gehandeld en moest dus ook gestraft worden. Werd de mens Boelstra bekeken dan viel niet te
ontkennen dat hij veel op zijn krediet had. Men zag een eerlijk, soms wat kinderlijke man,
die met de beste voornemens bezield en met een groot gevoel voor rechtvaardigheid zijn taak
aanvaard had. Juist dit laatste moest hem in conflict gebracht hebben met zijn partijgenoten,
die de weelde van de hen door de bezetter geschonken macht niet konden verdragen en deze
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macht moesten misbruiken en botvieren. Het zonderlinge verschijnsel deed zich voor, dat
Boelstra van zijn partijgenoten vervreemdde en dat juist zij, die zijn tegenstanders zouden
moeten zijn, zijn beste medewerkers werden. Zijn opzet de politie met zo weinig mogelijk
ongelukken door de moeilijke oorlogstijd te ‘loodsen’, kon als geslaagd worden beschouwd.
Was zijn voorganger Roszbach gebleven, of was hij opgevolgd door de overste Hofman, dan
zouden de gevolgen voor de Rotterdamse politie rampzalig geweest zijn. Hoe deze man
gereageerd zou hebben bij een eventuele Duitse overwinning, bleef een vraag, waarop het
antwoord niet bij enige benadering was te geven, aldus het commentaar van Harp.75

Op 8 april 1946 stond Boelstra terecht voor de Rotterdamse Kamer. In de dagvaarding
was opgenomen dat hij in of omstreeks het tijdvak tussen 10 september 1942 en maart 1944 in
Rotterdam, opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in oorlog was, de vijand hulp had
verleend, althans de staat tegenover de vijand had benadeeld, door opzettelijk in zijn hoe-
danigheid van hoofdcommissaris van politie, later politiepresident, in Rotterdam, na bij nota
No. 298 van 10 september 1942 aan het onder hem staande politiepersoneel bekend had
gemaakt, dat met ingang van 13 september 1942 de id werd opgeheven en het personeel van
die dienst als bijzondere groep, Groep 10 genaamd, werd ingedeeld bij de Recherche, recht-
streeks onder zijn bevelen stond en alleen aan hem verantwoording schuldig was. Hij had
daarbij geen doeltreffende maatregelen genomen om te verhinderen dat leden van die groep,
die werkte voor en met de sd, in strijd met de belangen van het Nederlandse volk en in strijd
met de ook toen nog van kracht zijnde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering,
personen, die de vijand onwelgevallig waren, arresteerden, van hun vrijheid beroofd hielden
en mishandelden en goederen, die ten name van die politieke arrestanten inbeslaggenomen
waren, ten eigen bate aanwendden. Dat hij in of omstreeks het tijdvak tussen 11 juni 1942 en 
5 mei 1945 in Rotterdam, opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in oorlog was,
vijandelijke propaganda bevorderde en verspreidde ten voordele van de vijand. Boelstra zou
het politiepersoneel verplicht hebben filmvoorstellingen en kameraadschapsdagen bij te
wonen en hij had het personeel opgeroepen tot het bezoeken van een nsb-tentoonstelling.76

Boelstra had toegegeven dat er tijdens zijn ambtsperiode enkele films en lezingen
gehouden waren, die als propaganda voor het nationaalsocialisme opgevat zouden kunnen
worden. Hij merkte daarbij echter op, dat het bijwonen hiervan over het algemeen niet
verplicht was. Voor zover verplicht, was dit op last van hogerhand. Boelstra kon zich één
geval herinneren waarin hij zelf het bijwonen van een filmvoorstelling voor het gehele
personeel verplicht stelde, namelijk de mislukte landing in Dieppe, welke overigens reeds 
in de bioscopen was vertoond. Volgens Boelstra moest hij af en toe wel eens iets dergelijks
organiseren, omdat hem meermalen door de Duitsers of nsb’ers verweten werd, dat hij te
weinig bereikte. Hij gaf tevens toe dat het in acht nemen van een ogenblik stilte om de
gevallenen bij Stalingrad te herdenken, een gebaar van hemzelf was geweest. Hij meende 
dit te kunnen doen, omdat reeds voor de oorlog van alle kanten stemmen tegen het
communisme te horen waren. Men wilde in Nederland het communisme niet. Met het
herdenken van de gevallenen bij Stalingrad had Boelstra dan ook niet alleen de Duitsers op
het oog, hoewel deze het volgens hem waarschijnlijk wel als zodanig hadden opgevat, maar
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allen, die in de strijd bij Stalingrad tegen het
communisme waren gevallen.77

Voor de behandeling van de zaak bestond
grote belangstelling. Volgens de procureur-fiscaal was Boelstra politiek absoluut fout, maar
hij had daarnaast heel veel goeds gedaan. De enige getuige à charge, Harp, bevestigde deze
feiten. Volgens hem had verdachte wel getracht de verkeerde handelingen van Groep 10

tegen te gaan. Op de vraag van de raadsman of verdachte als hoofdcommissaris en later als
politiepresident zijn plicht als goed Nederlander had gedaan, antwoordde Harp dat hij dit in
elk geval ten opzichte van het politiepersoneel had gedaan. Na de verklaringen van Harp
kreeg de zitting volgens de nrc welhaast het karakter van een huldiging. Bijna twee uur lang
waren zes getuigen à décharge aan het woord, die het karakter en optreden van verdachte
prezen.78

Daarna verhoorde de president Boelstra. Over de filmvoorstellingen en andere propa-
ganda zei hij, dat enkele voorstellingen verplicht waren gesteld door het DGvP en dat hij
degenen die wegbleven nimmer gestraft had. De tentoonstelling over de nsb was door
niemand bezocht, ook niet door hemzelf. Ophaalacties van joden waren alleen op last van de
bezetter gehouden. Volgens de president had Boelstra moeten begrijpen, dat deze lasten in
strijd met het Volkenrecht waren gegeven. Wat betreft Groep 10 zei Boelstra dat deze alles
met de sd deed en hem er buiten hield. De president zei hierop dat als Boelstra die groep
slecht vond en er niets aan kon doen, hij maar had moeten aftreden. Boelstra verklaarde

Onder grote publieke belangstelling wordt de zaak
van Boelstra in de rechtszaal behandeld.
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hierna dat hij lid van de Germaansche-ss was geworden om zijn positie te handhaven en het
politiekorps daardoor te redden. In het requisitoir gaf de advocaat-fiscaal, mr. J.C. Donker,
toe dat verdachte een eind aan Groep 10 had willen maken, maar daarbij gefaald had. 
De verdachte moest beschouwd worden als een volbloed nsb’er. De tenlastelegging raakte
eigenlijk de kern van de zaak niet en had tot doel de verdachte voor het Hof te brengen,
anders had hij voor een tribunaal moeten verschijnen. Verdachte, zo vervolgde Donker, had
veel goed gedaan, geen enkele positief slechte daad was van hem bekend.79

De eis was vijf jaar gevangenisstraf plus ontzetting uit de kiesrechten. Volgens de raads-
man van Boelstra, mr. Hoek, diende Boelstra vrijgesproken te worden. Het eerste deel van
de dagvaarding achtte hij onjuist, omdat daarin verweten werd, dat Boelstra geen doel-
treffende maatregelen tegen Groep 10 genomen had. Omdat Boelstra nagenoeg geen
zeggenschap had over Groep 10 kon men hem in deze dus geen opzettelijke hulp aan de
vijand verwijten, waardoor alleen de propaganda overbleef. Dat was bedoeld als camouflage.
Er was niet bewezen dat Boelstra opzettelijk de vijand hielp door die propaganda. Dat hij op
zijn post wilde blijven moest als billijk, redelijk en juist worden gezien, omdat hij immers
zijn plicht zo goed mogelijk wilde vervullen. Wanneer hij voor de keuze werd gesteld af te
treden, liet hij hogere belangen gelden en dus, als hij verkeerd deed door te blijven, was er
reden tot beroep op noodtoestand. De verdediger meende dat Boelstra op de dagvaarding
niet kon worden veroordeeld. Dat hij nsb’er werd, was het gevolg van een karakterfout,
namelijk zijn primitieve, kinderlijke geestesgesteldheid, waardoor hij ineens gegrepen werd
door het boekje van Colijn. De uitspraak zou op 15 april 1946 zijn, maar omdat er ander
bewijsmateriaal gevonden was, werd de zaak aangehouden.80

Begin oktober 1946 stond Boelstra opnieuw voor de rechter. Het nieuwe materiaal
bestond uit de door hem uitgevaardigde circulaires, betrekking hebbende op het optreden
van het politiepersoneel in geval van parachutistenlandingen, misdrijven met politieke
inslag en bewaking van distributielokalen tegen overvallen. Boelstra verklaarde deze
circulaires te hebben uitgevaardigd op order van Duitse instanties. Hijzelf was er van over-
tuigd dat het politiepersoneel dat goed was, zijn taak zou begrijpen, hetgeen ook was
gebleken. Donker, zei dat deze zaak veel stof had doen opwaaien, maar dat er termen voor
‘grote’ clementie niet aanwezig waren. Het nader ingestelde onderzoek had geen nieuwe
feiten opgeleverd, zodat hij niet voor strafverzwaring zou pleiten. Hij bleef bij zijn reeds in
april gestelde eis.81

Op 18 oktober 1946 diende de zaak ‘Boelstra’ voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag.
De tenlastelegging luidde hulpverlening aan de vijand. Het beroep op overmacht werd ver-
worpen. De vraag of de verleende hulp effectief was geweest, was zonder belang voor de
vraag of de verrichte handelingen hulpverlening opleverden. Het niet nemen van doeltreffende
maatregelen tegen Groep 10 en het verspreiden en bevorderen van propaganda ten voordele
van de vijand werd Boelstra kwalijk genomen. Het Hof ging in op hetgeen de raadsman had
aangevoerd. Volgens deze raadsman was van de opzet om hulp te verlenen geen sprake.
Boelstra had namelijk niet de bedoeling gehad hulp te verlenen. Daarbij had hij in een zekere
noodtoestand gehandeld, omdat hij de bescherming van de Rotterdamse politie tegen de
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maatregelen van de vijand moest stellen boven het nalaten van het maken van propaganda,
dat niet veel kwaad deed en hij de bescherming niet had kunnen verlenen zonder
propaganda te maken, omdat hij dan door de vijand ontslagen zou zijn. Het Hof was van
mening dat wat het eerste punt betreft de raadsman oogmerk en opzet verwarde. Gebleken
was dat Boelstra welbewust willens en wetens propaganda had gevoerd en de opzet had
gehad dit te doen juist om als hoofd van de politie te kunnen aanblijven. Van noodtoestand
of overmacht zou geen sprake geweest zijn, omdat Boelstra geheel vrijwillig de keuze, waar-
voor hij zich gesteld meende te zien, had gedaan en hij, desnoods door ontslag te nemen of te
aanvaarden, de gevoerde propaganda had kunnen nalaten. In haar overweging hield het Hof
rekening met de verklaringen van de getuigen à décharge en Boelstra’s positieve inzet voor
het Rotterdamse korps. Na afweging van alle feiten was het Hof van oordeel dat de op te
leggen straf in overeenstemming was met de aard van de gepleegde feiten en de ter terecht-
zitting gebleken omstandigheden waaronder zij begaan waren. Het Hof verklaarde Boelstra
schuldig en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van de tijd
welke hij in bewaring had doorgebracht.82 Het recht had gesproken.83

Dat Boelstra werd gestraft voor het verspreiden en bevorderen van propaganda ten
voordele van de vijand is begrijpelijk. Dat hij dit deed om de bezetter tevreden te stellen om
zodoende op zijn post te blijven is ook nog verdedigbaar, maar of de bedoeling van de nota’s,
die betrekking hadden op de vormingsbijeenkomsten of Winterhulpcollecte, voor iedereen
duidelijk waren geweest, valt te betwijfelen. Vooral voor de plichtsgetrouwe politiefunctio-
narissen zal het moeilijk geweest zijn te begrijpen dat zij niet behoefden te voldoen aan de in
de nota’s aangegeven verplichtingen. Tijdens zijn verhoor verklaarde Boelstra dat niemand
van het personeel aan de oproep om een tentoonstelling te bezoeken voldaan had en dat hij
er zelf ook niet geweest was. Hij had ook nooit iemand gestraft die niet aan de oproepen
voldaan had. De vraag kan gesteld worden of zijn ondergeschikten van deze milde
opvattingen op de hoogte waren, de nota’s laten immers een ander beeld zien. Tijdens de
behandeling van de zaak voor de Rotterdamse Kamer werd kort ingegaan op Boelstra’s
lidmaatschap van de nsb en ss. Het lid worden van de nsb zou het gevolg zijn geweest van
een karakterfout, aldus zijn verdediger. Over zijn lidmaatschap van de ss zei Boelstra dat hij
dit had gedaan om zijn positie te kunnen handhaven. In de behandeling van de zaak voor het
Hof had men nog laten meewegen dat Boelstra erkend had dat hij als officier zijn eed van
trouw, afgelegd aan de Koningin, had geschonden door als lid van de Germaansche-ss een eed
op Hitler af te leggen. Niemand had zich echter afgevraagd of Boelstra inderdaad onder druk
lid van de ss geworden was. Deze vraag zou zeker legitiem geweest zijn, want volgens de
officiële stukken was hij al op 25 november 1942 lid van de ss, terwijl hij vanaf juni 1942 als
hoofdcommissaris in functie was. Groep 10 diende half november 1943 een rapport in over 
de slechte verhouding met Boelstra. Daarom kan de vraag gesteld worden of de positie van
Boelstra eind november al zodanig ter discussie stond, dat het lidmaatschap van de ss de
enige mogelijkheid was om zich te kunnen handhaven.84

Door de berechting en de daarop volgende gevangenisstraf was aan de zaak ‘Boelstra’ nog
geen einde gekomen. Het geheel zou nog een staartje krijgen. Op 11 november 1947 mocht
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Boelstra wegens goed gedrag de gevangenis aan de Noordsingel verlaten. De directeur van de
strafgevangenis had de bevoegdheid gevangenen vrij te laten indien zij tweederde van hun
straf hadden uitgezeten. Boelstra was na zijn vrijlating tot 14 mei 1949 onder toezicht gesteld
van de Stichting Politieke Delinquenten. Indien hij zich eventueel zou misdragen, kon de
straf van zes maanden, die hij nog had moeten ondergaan, tot één jaar gevangenisstraf
worden verhoogd.85

Boelstra vond na zijn vrijlating tijdelijk onderdak bij zijn voormalige secretaresse. Hier
was niets op tegen, maar de secretaresse zou wel aan de basis gestaan hebben van de problemen
die daarop volgden. Na Boelstra’s vrijlating had zij een aantal afdelingen telefonisch
benaderd en daarbij ook enkele inspecteurs gesproken. Zij had hen verzocht enige aandacht
te besteden aan de vrijlating van hun gewezen chef. Een aantal van hen had aan het verzoek
voldaan of had zelf actie ondernomen. In het Algemeen Handelsblad van 27 november 1947

verscheen een artikel met de kop: ‘zeven agenten geschorst. Mannen van de Rotterdamse
Motorbrigade hadden ex-politiepresident gehuldigd.’ Volgens het artikel, dat geschreven was
naar aanleiding van een door Staal die ochtend in het hoofdbureau gehouden
persconferentie, hadden de zeven agenten Boelstra na diens vrijlating in de woning van 
de secretaresse bezocht. Zij zouden hem naast felicitaties ook een bloemstuk hebben aan-
geboden, waaraan een kaartje bevestigd was, waarop een motorfiets stond afgebeeld. 
Wat hier gebeurd was achtte Staal zeer ernstig. Men moest echter de zaak zien zoals zij was.
Deze politiefunctionarissen waren geen nsb’ers en hadden ook geen nsb-sympathieën.
Integendeel, het waren stuk voor stuk goede politiemannen. Enkelen van hen waren zelfs
tijdens de bezetting belast geweest met transporten van wapens van het zuiden naar Amster-
dam. Het was dom te achten en onbegrijpelijk, aldus Staal dat deze mensen op het voorstel
van de secretaresse waren ingegaan. Twintig leden van de Motorbrigade zouden daarnaast
nog een kwartje hebben bijgedragen voor het bloemstuk. Onderzoek had uitgewezen dat
superieuren niet aan de huldiging hadden deelgenomen. Wel had Boelstra na zijn vrijlating
met enkele hogere politieambtenaren getelefoneerd. Zij hadden hem tevens een bezoek
gebracht, maar uit het onderzoek was gebleken, dat men had gesproken over zakelijke aan-
gelegenheden, namelijk over de inbeslagneming van het meubilair van Boelstra.86

Volgens de toenmalige hoofdagent J. Pijper klopten de meeste verhalen rond de vrijlating
van Boelstra niet. Toen Boelstra vrij kwam, was hij alleen naar de gevangenis gegaan en had
Boelstra gelukgewenst met zijn vrijlating. De volgende dag stond in Het Parool: ‘ss Kolonel
Boelstra is door een escorte van de Motorbrigade afgehaald met een mand vol bloemen.’ 
Dit klopte niet. Agent D. Wijmer was met de pet rondgegaan om voor Boelstra een bosje
bloemen te kopen. Het geld werd bij Pijper gebracht, waarna P. Oudehand het verzoek kreeg
een bosje bloemen te kopen en dit dan naar Boelstra te brengen. Aan de bos bloemen werd
alleen een kaartje gedaan met een motortje erop. De Motorbrigade had namelijk stempeltjes
van voertuigen om verkeerssituaties na te bootsen en daar zat ook een stempel van een motor
bij. De volgende dag moest Pijper bij de Centrale Controle komen. Een jonge inspecteur van
deze dienst had opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen. Pijper gaf alles toe. 
Hij moest daarna zijn wapen inleveren en werd naar huis gestuurd. Met ongeveer zeven
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andere collega’s moest hij voor de strafcommissie ver-
schijnen. Kort daarop verscheen er een stuk in de krant met
de kop: ‘Zes agenten op hol geslagen en de laan uit.’ Daar
stond ook in dat Pijper overgeplaatst en gestraft was, zonder
dat hij het zelf wist. Pijper belde Müller op en zei wat er in
de krant stond. Hij wist echter ook nog van niets. Müller
kocht een krant en ging direct naar Staal, die zei dat het
onmogelijk was, omdat alles alleen tussen hem en de
burgemeester besproken was. Later bleek dat de secretaris,
die tevens bij de gesprekken aanwezig was geweest, alles aan
de krant had doorgegeven. Pijper was, evenals een paar
andere collega’s, voor een half jaar overgeplaatst en moest
een aantal vrije dagen inleveren. Na drie maanden had
Müller getracht om Pijper terug te halen. Staal gaf toe-
stemming voor de terugplaatsing. Pijper wist dat Boelstra 
na zijn vrijlating bij zijn secretaresse was ingetrokken. 
Daar had hij ’s avonds regelmatig bezoek gehad van een
aantal Rotterdamse inspecteurs, maar daar was nooit gewag
van gemaakt.87

De opmerking van Pijper dat de inspecteurs buiten schot
gebleven waren is niet juist. De inspecteurs Knape en Ardon
werden, evenals de meeste agenten van de Motorbrigade,
bestraft met een schriftelijke berisping. Knape kreeg deze
straf omdat hij misplaatste belangstelling had getoond bij
het ontslag uit de gevangenis van de gewezen nsb-politie-
president Boelstra en daardoor blijk had gegeven van gemis
aan inzicht in het bepalen van zijn houding. Ardon had
weliswaar niet meegedaan met de andere inspecteurs, maar
hij had een telegram naar Boelstra gezonden, waarin hij
blijk had gegeven van bijzondere waardering. Hanegraaf en
Harp, notabene de enige getuige à charge in het proces tegen Boelstra, werden eveneens
bestraft met een schriftelijke berisping. Zij hadden als leidinggevende functionarissen niet
ingezien dat zij een zakelijk onderhoud met een uit bewaring ontslagen nsb’er niet in diens
woning, doch op het bureau hadden moeten houden en zij hadden verzuimd van dit contact
direct kennis te geven. Pijper kreeg de zwaarste straf. Hem werd verweten dat hij initiatief
genomen had tot het houden van een geldinzameling onder het personeel van de Motor-
brigade voor het zenden van bloemen bij het ontslag uit de gevangenis van Boelstra en deze
actie na aanzegging van zijn inspecteurchef uit onnadenkendheid niet had beëindigd,
benevens zeer af te keuren belangstelling had getoond door hem aan de gevangenispoort te
complimenteren.88

De voorganger van Boelstra, Roszbach, kwam er bij de zuivering minder goed vanaf. 

J.P. Roszbach tijdens de behandeling
van zijn zaak door het Bijzonder
Gerechtshof.
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Na de bevrijding kreeg een inspecteur eerste klas opdracht een onderzoek in te stellen naar
de gedragingen van Roszbach. In het proces-verbaal werd Roszbach gekarakteriseerd als een
impulsieve man, die dikwijls onbesuisd en onbekookt in zijn oordeel was. Hij gold als
onbetrouwbaar en de inspecteur was ervan overtuigd dat Roszbach bij zijn verhoor niet 
meer toegaf dan bewezen kon worden. Voor alle tenlasteleggingen had hij een uitvlucht. 
De inspecteur, die hem vanuit de bezetting kende, was van mening dat, Roszbach hoewel hij
dit ontkende, er alles aan deed de Duitsers van dienst te zijn.89 Roszbach werd vooral het
verspreiden van de nationaalsocialistische gedachte onder het politiepersoneel ten laste
gelegd. De eis luidde tien jaar, maar werd uiteindelijk omgezet in vijf jaar gevangenisstraf.90

Onderzoek naar de rol van de Rotterdamse politie bij de jodenvervolging

Zowel Roszbach als Boelstra werden na de bevrijding gehoord over hun rol bij het ophalen
en wegvoeren van de Rotterdamse joden. Onderzoek had uitgewezen dat de arrestaties en 
het wegvoeren van de joden buiten de ambtsperiode van Roszbach vielen. Hij had wel
straten en plantsoenen aangewezen die voor joden verboden waren. Volgens Roszbach waren
er tijdens zijn ambtsperiode inderdaad nog maar weinig verstrekkende maatregelen genomen.
De lastgeving tot het aanwijzen van de verboden plaatsen waren niet van hem uitgegaan,
maar van de Duitse autoriteiten.91

De ophaalacties hadden plaatsgevonden tijdens de periode waarin Boelstra verantwoordelijk
was voor het korps. Volgens zijn verklaring had de jodenvervolging niet zijn sympathie en
stond hij hier afkerig tegenover. Wanneer op last van de sd joden bij ophaalacties moesten
worden aangehouden, had Boelstra tegen het personeel gezegd, dat zij een opdracht hadden,
welke hen niet sympathiek was, althans hij gebruikte woorden van gelijke strekking.
Boelstra had het personeel tevens opgedragen de joden, zoveel als maar in hun vermogen
was, menselijk te behandelen. Boelstra had de bezetter er in een gesprek nog wel op gewezen
dat, hoewel de Nederlanders over het algemeen geen bijzondere jodenvrienden waren, deze
behandeling hen toch tegen de borst stuitte. Te ontkomen aan de Duitse opdrachten viel er
niet. Boelstra verklaarde dat hij natuurlijk had kunnen onderduiken, zoals ook wel sommige
korpsleden hadden gedaan, maar het lot van de jood zou er geenszins door verzacht zijn.
Voor hem was er zeer zeker, zoals ook in de andere gevallen, een ander gekomen, die zich er
wel voor geleend had en misschien zouden de joden dan nog veel hardhandiger behandeld
zijn geweest. De Duitsers hielden daarbij nog voor, dat de behandeling van de joden in Polen
en Duitsland heel goed zou zijn. Volgens Boelstra had niemand (kunnen) voorzien, dat de
joden op een zo intens gemene wijze behandeld of beter gezegd, mishandeld, zouden
worden. Alle maatregelen, welke tegen de joden werden voorgeschreven, kwamen van Duitse
zijde. Geen enkele maatregel was door Boelstra op eigen initiatief genomen. Overigens werd
hem van Duitse zijde tot tweemaal toe een te vriendelijke houding tegenover de joden ver-
weten. Uit een na de bevrijding ingesteld onderzoek kon niet vastgesteld worden of er op
initiatief van Boelstra maatregelen tegen de joden genomen waren.92
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Naast de korpsleiding werden na de bevrijding ook een aantal topambtenaren van de
bezettingsautoriteiten gehoord over hun rol bij de vervolging van de joden. Siemon was, in
zijn hoedanigheid als leider van het Referat iv-b4 bij de Aussenstelle Rotterdam, degene die alle
joodse aangelegenheden moest behandelen. Hij verklaarde dat de grote ophaalacties van
joden in Rotterdam georganiseerd waren door de Zentralle für jüdische Auswanderung uit
Amsterdam en dat hij alleen voor administratieve aangelegenheden in Loods 24 aanwezig
was geweest. Zijn bijnaam ‘Juden Siemon’ had hij volgens eigen zeggen te danken aan het feit
dat het algemeen bekend was, dat hij alles wat in zijn macht lag, deed om de joden te helpen
en onder andere altijd bereid was om toestemming te geven tot bezoek door familieleden.
Buiten de grote ophaalacties had volgens hem de Rotterdamse politie en dan vooral Groep 10

een prominente rol gespeeld bij het oppakken en wegvoeren van de (‘straffällige’) joden.
Wölk bevestigde het verhaal van Siemon, maar moest één week later zijn verklaring weer
intrekken, omdat hij pas eind 1942 in Rotterdam werd aangesteld en de meeste grote ophaal-
acties toen al hadden plaatsgevonden. Hij gaf toe zijn verhaal gebaseerd te hebben op ver-
klaringen en rapporten. Via oproepen in de dagbladen werden getuigen verzocht inlich-
tingen te verschaffen over de handelwijze van bepaalde sd’ers. Over Siemon kwam slechts
één klacht binnen. Een andere manier om informatie te vergaren was het verhoren van
direct betrokkenen. In de zaak ‘Siemon’ legde de secretaris van de Joodse Raad, J. Slijper, een
verklaring af. Tot zijn spijt kon hij niets bezwarends over Siemon verklaren. Siemon had zich
tegenover hem steeds correct gedragen. Reis- en verblijfsvergunningen, die de Joodse Raad
nodig had, zouden door Siemon op ruime schaal verleend zijn, ook in gevallen waar
dringende noodzaak niet aanwezig was.93

Volgens de Duitse autoriteiten was dus hoofdzakelijk de Rotterdamse politie betrokken
bij het ophalen en wegvoeren van de joden. Hoewel de Duitse autoriteiten de regie hadden
bij de ophaalacties, blijkt uit de verklaringen van Moerman dat een groot gedeelte van het
Rotterdamse politiekorps tijdens de grote ophaalacties mee moest doen met het ophalen van
de joden. Groep 10 had vervolgens de meeste ‘straffällige’ joden opgespoord en gearresteerd,
terwijl de Transportendienst voor het vervoer verantwoordelijk was.94

Aan de medewerking van de Rotterdamse politie bij de jodenvervolging werd door de
Algemene Zuiveringscommissie in het eindverslag extra aandacht besteed. Het argument van
de korpsleiding dat zij het niet had aangedurfd om het personeel op te dragen de mede-
werking te weigeren, uit angst voor terreur, werd verworpen. Volgens Van der Pauw was de
commissie wel van mening dat het gehele Nederlandse volk zich tegen de jodenvervolging
teweer had moeten stellen en dat men die verantwoordelijkheid niet uitsluitend op de politie
mocht afwentelen. Deze mening was als volgt in het verslag verwoord:

De Algemeene Zuiveringscommissie (…) overwoog, dat het Nederlandsche volk zich
met een zwaren blaam beladen heeft, doordat een groep uit zijn midden met medewer-
king van eigen landgenooten is opgehaald en aan de vernietiging prijsgegeven. Zij meent
dat op het Rotterdamsche politiecorps niet de verantwoording drukte om de joden
zoo mogelijk voor erger te sparen en de burgerij voor een directe terreur te behoeden.



679

Mede hierdoor was er binnen de Algemene Zuiveringscommissie verdeeldheid ontstaan over
de te nemen zuiveringsmaatregelen tegen politiefunctionarissen die aan de ophaalacties
hadden meegewerkt. De ene helft was voor het nemen van disciplinaire maatregelen tegen
de leidinggevenden, terwijl de andere helft voor schorsing had gestemd. Deze verdeeldheid
had tot gevolg dat er in verband met de jodenvervolging aanvankelijk tegen geen enkele
leidinggevende zuiveringsmaatregelen genomen werden.95

Uiteindelijk werd er toch nog een ‘slachtoffer’ gevonden, want hoewel tegen Moerman
in eerste instantie geen maatregelen genomen werden, werd zijn rol bij de ophaalacties hem
in toenemende mate kwalijk genomen. Inspecteur Juch dreigde zelfs, dat als de zaak niet
opnieuw zou worden bezien, de minister van Justitie en H.M. de Koningin door hem van
een en ander in kennis zouden worden gesteld. Mede hierdoor stelde de Algemene Zuiverings-
commissie van Rotterdam een onderzoek in. Samen met Kwast en Hanegraaf, respectievelijk
plaatsvervangend commandeur van de Ordepolitie en commandant van de derde afdeling
kreeg Moerman van de Zuiveringscommissie bericht dat zij alsnog verantwoordelijk
gehouden werden voor het ophalen en wegvoeren van de joden en dat men ten aanzien van
hen een maatregel van zeer verstrekkende aard (schorsing) aan de Provinciale Militaire
Commissaris voor Zuid-Holland geadviseerd had. De drie (hoofd)inspecteurs stelden hierna
gezamenlijk een achttien pagina tellend verweerschrift op, waaruit duidelijk blijkt op welke
manier zij betrokken waren geweest bij de ophaalacties van joden. (Zie bijlage 11) In het
verweerschrift brachten ze naar voren dat de uitvoering van de maatregelen als een loden
last, niet alleen op hen, doch op het gehele Rotterdamse politieapparaat had gedrukt. Niet
alleen zij, maar iedere politieman had de meest ernstige gewetensconflicten uit moeten
vechten. Uiteraard had niemand destijds kunnen voorzien aan welk een ontzettend lot de
joden zouden worden blootgesteld. Hierna brachten ze nog naar voren wat er had kunnen
gebeuren als het korps en bloc had geweigerd.96

Of de drie zich door middel van dit verweerschrift op alle punten konden indekken, valt
te betwijfelen. Natuurlijk was niet alleen de politie betrokken bij het ophalen en op transport
stellen van de joden. In een door Moerman na de bevrijding afgelegde verklaring geeft hij
aan dat de politie niet klakkeloos alle door de bezetter opgelegde maatregelen uitvoerde. 
Om afbrokkeling van het korps te voorkomen moest er voor sommige maatregelen gezwicht
worden. Dit betekende niet dat de leiding van de geüniformeerde politie van plan was
geweest aan iedere maatregel haar medewerking te verlenen. Aan de hand van de dagelijkse
gebeurtenissen moest voortdurend onderzocht worden wanneer het moment was aan-
gebroken om opdrachten te weigeren. Moerman achtte dit tijdstip aangebroken toen in 1943

Nederlandse militairen werden opgeroepen om in krijgsgevangenschap te worden weg-
gevoerd. Zonder dat de bezetter de politie op dit gebied opdracht had gegeven, was Moerman
naar Boelstra gegaan met de mededeling dat de bezetter van de politie geen enkele mede-
werking had te verwachten en dat zij desnoods en bloc hun functie zouden neerleggen,
indien de politie opdracht zou krijgen niet opgekomen militairen te arresteren.97

Volgens Moerman zou men zich terecht kunnen afvragen waarom toen wel een dergelijk
standpunt werd ingenomen en waarom niet bij de wegvoering van de joden. Hij gaf zelf het
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antwoord. In de eerste plaats was er sinds de wegvoering van de joden tot aan het tijdstip van
de oproeping van de krijgsgevangenen ongeveer een jaar verlopen. De bezetter had zeer
scherp zijn ware karakter aan de dag gelegd, waardoor het Nederlandse volk en dus ook de
politie, het nodige van zijn methodes geleerd had. Hierna noemde Moerman een zestal
redenen waarom het niet wenselijk was geweest dat de leiding van de Rotterdamse politie
zou onderduiken. De bevolking en de politie zouden onder andere overgeleverd zijn aan de
nationaalsocialisten en de Duitse politie. Daarnaast zouden alleen landelijke acties effect
sorteren. In dit verband noemde Moerman de spoorwegstaking van 1944. Deze staking was
een succes geworden, omdat hij landelijk was opgezet en de regering in Londen duidelijke
instructies had gegeven. De roem die de spoorwegmannen hiervoor geoogst hadden, gunde
Moerman hen van harte. Hij vond het alleen merkwaardig dat iedereen vergeten scheen te
zijn dat diezelfde spoorwegmannen tot september 1944 een zeer belangrijke schakel waren in
het oorlogsbedrijf van de Duitsers. Zij vervoerden troepen, munitie, oorlogstuig en andere
voor de oorlogsvoering belangrijke zaken. Zij voerden uit het gehele land Nederlandse
groente, voedsel en geroofde eigendommen van Nederlanders naar Duitsland en verzorgden
het gehele transport van de joden. De spoorwegmannen was niets te verwijten, omdat zij
eveneens onder pressie hadden gehandeld.98

Moerman’s opmerking was begrijpelijk, want het ophalen en wegvoeren van de joden
was immers een samenspel tussen verschillende organisaties en beroepsgroepen. Volgens het
door de drie (hoofd)inspecteurs opgemaakte verweerschrift had de Rotterdamse politie
alleen bemoeienis met het transport naar de verzamelplaats aan de linker Maasoever.
Daarnaast waren vele andere overheidsdiensten bij de wegvoering van de joden betrokken.
Ze noemden de bevolkingsambtenaren, die onder dwang gegevens voor de registratie aan de
Duitsers hadden verstrekt en persoonsbewijzen met een ‘J’ hadden afgegeven. Verder waren
er nog de ambtenaren van de gg en gd, die met ziekenauto’s zieke of zwakke joden naar de
verzamelplaats brachten, taxi- en trambedrijven, die hun vervoermiddelen beschikbaar
stelden, het gemeentelijk entrepot, dat zijn loodsen afstond en als laatste de spoorwegen. 
Ze vroegen zich af waarom nu juist de politie na de bezetting werd aangevallen en andere
partijen buiten schot bleven. Ondanks het feit dat de leden van de Rotterdamse afdeling van
de Joodse Raad niet anders konden, waren ze in de ogen van de drie misschien wel een van
de beste medewerkers van de bezetter. Hoewel uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken
dat de politie meer gedaan heeft dan alleen het transport van de joden naar de verzamel-
plaats, hebben de drie heren gelijk als ze schrijven dat niet alleen de politie verantwoordelijk
gesteld kan worden voor het ophalen en wegvoeren van de joden.99

Op het moment dat het verweerschrift door de drie (hoofd)inspecteurs werd opgemaakt
ondertekenden achttien Rotterdamse inspecteurs een verklaring, waarin zij aan de orde
stelden dat zij zich collectief verantwoordelijk voelden voor hetgeen destijds geschied was.
Tevens brachten zij naar voren dat zij dezelfde zuiveringsmaatregel verdienden als Moerman,
Kwast en Hanegraaf en het bovendien niet meer dan billijk was dat ook de Recherche, die
eveneens met haar leiding en inspecteurs bij de jodenmaatregelen waren ingeschakeld, het-
zelfde lot moest treffen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er bij de Rotter-
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damse politie eenheid bestond voor wat betreft de rol bij de vervolging van de joden. Toch is
dat niet zo. Juch was van mening dat er bij de eerste keer van een overrompeling geen sprake
was. Hij had daarom bezwaar tegen enkele passages uit het verweerschrift. Toen de eerste
ophaalactie in Rotterdam werd aangekondigd was Juch commandant van het bureau Boezem-
singel. Hij merkte nadrukkelijk op dat op 2 oktober 1942, dus bij de eerste jodenarrestaties
door de Rotterdamse politie, Moerman, Kwast, Hanegraaf en Stroomberg in de middag bij
de sd aan de Heemraadssingel waren ontboden en daar opdracht hadden gekregen om 
’s avonds tot arrestatie van jodenfamilies over te gaan. Toen Juch die avond om 20.00 uur op
zijn bureau moest terugkomen wist hij en het personeel van zijn afdeling daar nog niets van,
doch Hanegraaf kwam met de aanhoudingsbevelen gelijktijdig met hem aan het bureau
Boezemsingel. Volgens Juch wisten het commando en de afdelingscommandeurs wat er ging
gebeuren. Hanegraaf, aan wie Juch zijn bezwaren te kennen gaf en die hij nog waarschuwde
dat hij dat niet mocht doen zei, dat hij het met Moerman had besproken en dat zij er geen
bezwaar in zagen.100 Samen met Inspecteur De Jong weigerde Juch de opdracht uit te voeren
en beiden moesten enkele dagen na de eerste ophaalactie onderduiken. 

Nadat het hoofd van de Afdeling Politie van het ministerie van Justitie alle dossiers
bestudeerd had, trok hij dezelfde conclusie als Juch. Moerman had namelijk verklaard dat de
Rotterdamse politie in totaal vier maal bij een ophaalactie betrokken was. De eerste maal was
hij, naar zijn zeggen, door de gang van zaken volkomen overrompeld, doch hij erkende, dat
hij de daarop volgende keren had kunnen begrijpen, waarover het ging. Moerman had dus in
elk geval de laatste drie keren bewust en weloverwogen zijn medewerking verleend en het
hem ondergeschikte personeel ingeschakeld. De motieven, weergegeven in het verweer-
schrift, waren naar de mening van het hoofd van de Afdeling Politie vrij zwak en weinig
overtuigend. Zij kwamen in het kort hierop neer, dat het aanblijven van de ‘goede’ politie-
ambtenaren onder de gegeven tijdsomstandigheden in het algemeen belang zou zijn geweest.
Het hoofd wilde er de aandacht op vestigen dat de belangrijkste beweegreden, welke vóór
een gevolggeven aan de opdracht zou kunnen pleiten, namelijk de mogelijkheid tot
saboteren, hier door de wijze waarop de ophaalacties werden uitgevoerd, niet kon gelden. 
De door de politie te verlenen medewerking kon dus onmogelijk in enigerlei opzicht in het
belang van de joden zijn geweest. Tevens wilde hij nog vermelden dat de verklaring van
Moerman, dat hij de eerste keer volkomen overrompeld werd, daar hij van tevoren niet wist,
waarover het ging, hem niet aannemelijk voorkwam. In het dossier Hanegraaf bevond zich
namelijk een door deze in de bezettingstijd opgemaakt rapport van 7 oktober 1942, waarin hij
onder meer verklaarde, dat hij op 2 oktober 1942 als commandeur van de derde afdeling
opdracht had gekregen om te 18.00 uur die dag aanwezig te zijn in het kantoor van de sd aan
de Heemraadssingel. Daar werd hem, na overhandiging van een dossier, opgedragen om een
aantal in de door hem beheerde afdeling wonende joodse gezinnen, waarvan de man reeds in
een arbeidskamp was tewerkgesteld, op te halen en naar Loods 24 over te brengen. Hieruit
bleek dus dat de onder Moerman dienende afdelingscommandanten ook de eerste maal wel
degelijk van tevoren wisten, waarover het ging en zelfs enige uren voordat de ophaalactie
begon, in het bezit werden gesteld van de namen en adressen van de te arresteren joden. 
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Op grond hiervan achtte het hoofd het absoluut onaannemelijk dat Moerman hiervan
tevoren niets afgeweten zou hebben.101

Hoewel het overgrote deel van Moerman’s dossier te maken had met zijn rol bij het
ophalen en wegvoeren van de Rotterdamse joden, had een andere bezwarende omstandig-
heid betrekking op de orders van het commando Ordepolitie, die door Moerman onder-
tekend waren. De orders waren door Moerman zelf of door Kwast gemaakt. Er waren
bepaalde orders, die op last van de bezetter moesten worden doorgegeven. Wanneer er,
volgens Moerman, in een order stond, dat ernstige gevallen aan de sd moesten worden door-
gegeven, was dit voor zijn mensen een vingerwijzing er voor te zorgen, dat zulke ernstige
gevallen niet geconstateerd werden. Juist door de orders overdreven en aan de bezetter
ontleende terminologie op te stellen, meende Moerman dat men voldoende zou begrijpen,
dat hij er zelf niet achterstond. Hij dacht dat hij hiermee misschien het intellect van een deel
van het personeel overschat had, waardoor dit deel de orders voor ernst opgevat had. Of deze
veronderstelling juist is valt te betwijfelen. Waarschijnlijk had Moerman geen rekening
gehouden met bepaalde factoren. In het begin van de bezetting waren de orders nog zodanig
dat ze zonder gewetensbezwaren door het merendeels plichtsgetrouwe personeel konden
worden uitgevoerd. Later veranderde dit, waardoor het uitvoeren van bepaalde orders, met
de wijsheid achteraf, als collaboratie beschouwd kan worden. Moerman maakte kort na zijn
benoeming tot commandeur van de Ordepolitie via zijn eerste achttien punten tellend
bericht bekend wat hij van zijn ondergeschikten verlangde. Hierna spoorde hij zijn personeel
geregeld aan tot het plichtsgetrouw uitvoeren van de orders. Op de vraag aan Moerman
waarom het korps niet en bloc was ondergedoken, antwoordde hij dat men dit enkele malen
serieus overwogen had, maar om bepaalde redenen en in het belang van de bevolking dit niet
uitvoerbaar was. De burgerij zou dan overgeleverd zijn aan de willekeur van de bezetter en
hun handlangers. Er zou een periode van terreur en onderdrukking begonnen zijn, in een
stadium van de oorlog, waarin naar de mening van de bezetter de kans op een overwinning
nog aan hun zijde stond. Na verloop van tijd vertrouwde de bezetter Moerman niet meer. 
Dit leidde uiteindelijk tot zijn overplaatsing naar de Amsterdamse politie. Hoewel Moerman
door zijn positie onder streng toezicht stond van de bezetter, had hij toch contact met het
verzet.102

De Nationale Documentatiedienst der Illegaliteit, gevestigd Burgemeester Meineszlaan
110 in Rotterdam, mengde zich in de zaak door het sturen van brieven aan de daarvoor
bestemde instanties, zoals het Centraal Orgaan voor de Zuivering van Overheidspersoneel
in Den Haag. Eén van de brieven begon met de zin: ‘Dit is zijn schuld: dat hij het vaandel

zakken liet toen hij het heffen moest.’ Door deze druk kon de minister van Justitie niet
anders dan zijn eerder genomen maatregel te herzien en strafte Moerman eind april 1949 met
de maatregel: ‘uitsluiting bevordering voor de duur van vijf jaar’.103
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Handlangers voor de rechter

De berechting van deze groep ‘oorlogsmisdadigers’ had een sterk individueel karakter. 
Geen enkele zaak was hetzelfde. Daarom is hier een onderverdeling gemaakt in drie groepen.
Allereerst worden de zaken bekeken van degenen die wegens hulpverlening aan de vijand
voor het Bijzonder Gerechtshof moesten verschijnen. Hieronder vielen de meeste rechercheurs
en hulpagenten, van de politieke dienst (id, Groep 10 en/of het Fahndungskommando).
Daarna volgen de Nederlanders, die tijdens de bezetting in Duitse staatsdienst waren getreden
en als laatsten de Duitsers zelf.

Een groot aantal leden van Groep 10 kon niet meer voor het Bijzonder Gerechtshof
gedaagd worden, omdat zij tijdens de bezetting door het verzet ‘berecht’ waren. De geëiste
doodstraf was meestal direct na het vonnis voltrokken. Tijdens de behandeling van de zaak
van degenen die de bezetting hadden overleefd, werd gekeken in hoeverre zij hulp verleend
hadden aan de vijand. Dit was belangrijk voor de strafmaat, die varieerde van de doodstraf
tot enkele jaren gevangenisstraf. Hoewel een enkele keer de doodstraf werd geëist, is slechts
één voormalig lid van Groep 10 tot deze straf veroordeeld en is later ook daadwerkelijk
terechtgesteld. Dit betrof M. Jansen. Na een aanslag was Jansen half juni 1944 naar Arnhem
overgeplaatst. In september 1944 vluchtte Jansen met een groep Duitsers naar Lunteren. In
een gebouw met de naam Wormshoef werd een groot aantal tegenstanders van het Duitse
regime gemarteld en doodgeschoten. Jansen was bedreven in het doden en kreeg daarom de
bijnaam ‘nekschotspecialist’. Hij kreeg de doodstraf dan ook niet voor zijn werkzaamheden
bij Groep 10, maar voor zijn misdaden in Lunteren.104

Op 18 februari 1946 stond J.C. van Wijk terecht voor de Rotterdamse Kamer van het
Bijzonder Gerechthof. Van Wijk was begin december 1941 bij de id geplaatst en had na de
aanslag op Breugem tijdelijk de leiding van hem overgenomen. Na één jaar werd Van Wijk
naar een andere politiedienst overgeplaatst. Het Hof was van oordeel dat het reeds enkel
dienst doen bij de id handelen ten voordele van de vijand was, omdat de bij deze dienst
dienstdoende beambten uitsluitend of vrijwel uitsluitend in het belang van de Duitse
bezetter en tegen de vaderlandse belangen optraden. Van Wijk werd daarom schuldig ver-
klaard en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, met verlof tot cassatie.105 Dit laatste hield
in dat de verdachte bij de Bijzondere Raad van Cassatie (brc) in beroep kon gaan. De brc

kon sententies van de Bijzondere Gerechtshoven vernietigen die in strijd waren met de wet,
of indien zij van mening was dat de opgelegde straf niet juist was. De brc was dan bevoegd
zelf een straf op te leggen en de sententie van het Bijzonder Gerechtshof te vernietigen, of
kon de zaak naar een ander Bijzonder Gerechtshof verwijzen.106

Van Wijk maakte gebruik van zijn rechten en ging bij de brc in cassatie tegen de sententie
van het Bijzonder Gerechtshof. De Raad kwam tot de conclusie dat zij in deze zaak alleen
mocht oordelen op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bestreden
sententie, en het bewijs van een werkzaamheid van de id, die praktisch tot de belangen van
de vijand beperkt was gebleven, daaruit niet kon worden afgeleid. Hoewel uit de feiten kon
worden afgeleid dat het personeel van de id in vele gevallen hulp aan de vijand had verleend,
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was de Raad van mening dat hiermee niet bewezen was dat deze dienst van de Rotterdamse
politie uitsluitend of vrijwel uitsluitend in het belang van de vijand werkzaam was geweest.
De raad vernietigde de bestreden sententie en verwees de zaak naar het Bijzonder Gerechtshof
in Amsterdam, ten einde haar op de bestaande dagvaarding te berechten en af te doen.107

Het gevolg hiervan was dat het Hof tijdens de behandeling van de overige zaken
rekening moest houden met ieders individuele gedragingen, omdat alleen het werkzaam zijn
bij de id, Groep 10 en/of het Fahndungskommando niet voldoende was. Toen hoofdrechercheur
J.H. van Kampen op 4 november 1946 terechtstond, had het Hof aan deze voorwaarde vol-
daan. In de tenlasteleggingen stonden voortaan de strafbare feiten opgesomd. In de dag-
vaarding van Van Kampen stond dat hij opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in
oorlog was, ten voordele en ten behoeve van de vijand, als lid van Groep 10, later Fahndungs-
kommando, zijnde een afdeling van de Rotterdamse politie, die werkte voor en met de sd,
althans voor en met het vijandig militair en burgerlijk gezag, in of omstreeks de maand mei
1944 tezamen en in vereniging met enige collega’s een overval, althans een inval had gedaan
in perceel Oostzeedijk 130, alwaar zij enige illegale werkers hadden gearresteerd; te IJssel-
monde in of omstreeks de maand juni 1944 tezamen en in vereniging met enige collega’s en
enige Duitsers een inval had gedaan in perceel Bovenstraat 132, waar bij huiszoeking radio-
toestellen en wapens waren aangetroffen; te Rotterdam in of omstreeks de maand april 1943

tezamen en in vereniging met enige collega’s joden had gearresteerd, althans bij ophaalacties
van joden behulpzaam was geweest en dat hij tezamen en in vereniging met zijn collega 
J. van Velzen op of omstreeks 1 mei 1942 in Rotterdam een zekere De Haan, die
communistische, althans anti-Duitse pamfletten bij zich droeg en op straat aanplakte, had
gearresteerd en vervolgens had overgeleverd aan Breugem, hetgeen tot gevolg had gehad, dat
De Haan door of vanwege het vijandig burgerlijk of militair gezag ter dood was gebracht.
Hoewel Van Kampen erkende door zijn handelingen hulp aan de vijand te hebben verleend,
voerde zijn raadsman aan dat de verdachte desondanks niet strafbaar was, omdat hij
gehandeld zou hebben ter uitvoering van een wettelijk voorschrift en een ambtelijk bevel,
dat verdachte te goeder trouw als bevoegd gegeven mocht beschouwen. De door Van Kampen
ondernomen handelingen tegen joden had hij op bevel van zijn superieuren verricht.
Volgens de raadsman mocht hij deze bevelen onder de toen bestaande omstandigheden als
bevoegd gegeven beschouwen. Het Bijzonder Gerechtshof verwierp het verweer en was van
mening dat niet het wettelijk voorschrift noch het ambtelijk bevel de oorzaak van de
handelingen van verdachte waren geweest, doch het feit, dat hij zich vrijwillig in een positie
had geplaatst en daarin was gebleven, waarin hij wist dat hij dergelijke handelingen moest
verrichten. Ofschoon verdachte als politieambtenaar wel belast was geweest met het
opsporen van strafbare feiten, had geen enkel wettelijk voorschrift hem verplicht om tot
arrestatie over te gaan, huizen binnen te dringen en voorwerpen in beslag te nemen. 
Het Hof oordeelde dat de verdachte deswege strafbaar was en dat er geen omstandigheden
aanwezig waren die de strafbaarheid van de verdachte zouden opheffen of uitsluiten. Vooral
het feit dat verdachte meer dan drie jaar bij Groep 10, later Fahndungskommando, dienst had
gedaan en in die tijd herhaaldelijk actief was opgetreden bij het arresteren van illegale
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werkers en joden, het doen van invallen in woningen, het inbeslagnemen van radio’s en
wapens en daardoor de vijand langdurig en krachtdadig had geholpen bij zijn terreurdaden
tegen de Nederlandse bevolking, terwijl mede tengevolge van zijn optreden in ieder geval
één slachtoffer het leven had verloren, woog voor het Hof het zwaarst en veroordeelde hem
tot tien jaar gevangenisstraf en verlof tot cassatie.108

Bij de behandeling van de zaak tegen G. van Huis, ruim één week later, werd tevens
rekening gehouden met zijn positieve daden. Van Huis werd ten laste gelegd dat hij in of
omstreeks het tijdvak van augustus 1941 tot maart 1944, illegale werkers en gijzelaars had
gearresteerd en huiszoekingen had verricht. De raadsman van verdachte had eveneens
betoogd dat de verdachte in bepaalde gevallen gehandeld had ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift en krachtens bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Het Hof deelde de mening van de
raadsman niet, omdat bij de beoordeling van deze middelen voorop gesteld moest worden,
dat volgens de regels van het Volkenrecht een bezettende macht geen wettelijk doch slechts
een tijdelijk en feitelijk gezag uitoefende en dat derhalve de wetgevende maatregelen van een
bezettende macht als zodanig in het algemeen voor de bewoners van het bezette gebied geen
rechtsplichten opleverden en in geweten niet bindend waren. Gezien de feiten verwierp het
Hof het beroep op wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel. Het Hof had wel speciaal
rekening gehouden met de gunstige informatie, waaruit bleek dat verdachte meerdere malen
mensen had geholpen om uit de klauwen van de bezetter te komen en veroordeelde hem tot
drie jaar gevangenisstraf met aftrek en verlof tot cassatie.109

Over het algemeen werd er in de dagbladen uitgebreid aandacht besteed aan de straf-
zaken. Zowel feit, hoogte van de straf als de naam van de verdachte werden in het artikel
genoemd. Hieronder volgen enkele typerende voorbeelden.

- Wegens hulpverlening aan de vijand en wederrechtelijk optreden tegen leden van de 
Rotterdamse burgerij. H. Bulten, hulpagent -15 jaar; P. Erwich, rechercheur - 8 jaar;
C.C. de Geus, wachtmeester - 4 jaar; F.R. Groen, hulpagent - 3 jaar.110

- ‘Satellieten van sd veroordeeld’. Rotterdamse kamer van Bijzonder Gerechtshof heeft 
uitspraak gedaan tegen J.G. Pot, 32 jaar en J. van Kassen, 24 jaar twee Nederlanders die
behorende tot groep 10 der Rotterdamse politie, handlangers in dienst van de vijand.
Op 3 mei 1944 schoten zij arrestant Kesselaar, wegens poging tot ontvluchten, van
enkele meters afstand neer. Kesselaar overleed. Van Kassen arresteerde o.a. Aäron
Cijfer, een jood uit een gemengd huwelijk, omdat hij Hitler en Mussert beledigd zou
hebben. Cijfer overleed in een concentratiekamp in Duitsland. Pot 20 jaar, Van Kassen
levenslang, eis was doodstraf.111

- Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof veroordeelt hoofdrechercheur van 
politie C. Belder tot 15 jaar. Hij had als lid van groep 10 verschillende joden en vrouwen
van illegalen gearresteerd of laten arresteren.112

- Rotterdamse kamer Bijzonder Gerechtshof veroordeelt H.J. Buunk voormalig H.i.v.p. 
van Groep 10 tot 15 jaar.113

- Lid van groep 10 beruchte naam in Rotterdam sadist van ernstigste soort, eis 20 jaar, 
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47 jaar oud, belangen vijand gediend. Behorende tot speciale 
‘jodenploeg’ joden en begunstigers opsporen en overgegeven 
aan sd. Velen omgekomen in martelkampen in Duitsland. 
Heeft ook ene Dörr met gummiknuppel mishandeld.114

De straffen voor de Nederlanders, die tijdens de bezetting in Duitse
staatsdienst waren getreden, lagen aanmerkelijk hoger. Vooral 
de politieambtenaren die in september 1944 voor de Orpo hadden
gekozen, hoorden de hoogste straf tegen zich eisen. In eerste
instantie werden ze allemaal tot de doodstraf veroordeeld. 
Op 3 juni 1946 moest Eppo O. zich voor het Bijzonder Gerechtshof
verantwoorden, omdat hij in of omstreeks september 1944 vrij-
willig in Duitse krijgs-, staats-, of publieke dienst was toegetreden
tot de Orpo, wetende dat Duitsland met Nederland in oorlog was
en omdat hij in of omstreeks het tijdvak tussen oktober 1944 en
mei 1945 in Rotterdam ten voordele van de vijand, als wacht-
meester bij de Orpo, deel uitmakend van een vuurpeloton, op het
Hofplein, de Pleinweg, de Hoflaan en op de schietbaan Kralingen,
tezamen en in vereniging met een aantal collega’s, Nederlanders,
die door of vanwege het vijandig burgerlijk of militair gezag waren
gearresteerd, zonder vorm van proces, had doodgeschoten. Volgens de raadsman had O. uit
angst voor de Orpo gekozen en kon zich derhalve op overmacht beroepen, omdat hij geen
weerstand had kunnen bieden aan de uit die angst resulterende drang, die de vrije wils-
vorming, het rustig en redelijk overleg had verstoord of belemmerd. Ook het deelnemen aan
de executies had te maken met deze angst. Het Hof oordeelde dat O. zich niet op overmacht
kon beroepen, omdat hij zich vrijwillig in die positie had geplaatst. Rekening houdend met
het feit dat verdachte, toen hij de eerste keer aan een executie had moeten meedoen, niet
geweten had hoe hij zich daaraan had moeten onttrekken, werd vastgesteld dat hij dat in
ieder geval, toen hij opnieuw bij het aantreden vernam wat van hem verlangd werd, dienst
had behoren te weigeren. Het Hof ging er niet aan voorbij dat een en ander voor verdachte
ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch oordeelde, dat hij de onzekere kans op eigen,
wellicht hoogst ernstige moeilijkheden, had behoren te verkiezen boven het deelnemen aan
de executie van onschuldige Nederlanders. Het Hof oordeelde verder, dat ondanks de
jeugdige leeftijd van de verdachte, de door hem verrichte hulpverleningshandelingen een
zodanig ernstig karakter droegen, dat slechts de zwaarste straf daarmee in overeenstemming
was en veroordeelde hem met eenparigheid van stemmen en met verlof tot cassatie tot de
doodstraf.115 Eppo O. ging in cassatie. Uit het rapport van de brc bleek dat het Hof terecht
het beroep op overmacht had verworpen, maar de Raad ging dieper in op de jeugdige leeftijd
van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de
doodstraf werd omgezet in een gevangenisstraf van twintig jaar.

Degenen die tegelijk met O. naar de Orpo waren overgestapt werden in eerste instantie

Jan van Kassen, geb. 14 augustus 1922

in Rotterdam.
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eveneens tot de doodstraf veroordeeld, maar ook van hen werd deze straf, nadat ze gebruik
gemaakt hadden van het recht op cassatie, omgezet in een gevangenisstraf van twintig jaar.116

Vertegenwoordigers van de bezetter gestraft?

De berechting van de Duitse delinquenten, die tijdens de bezetting het Nederlandse volk
hadden onderdrukt, leek in eerste instantie goed georganiseerd en voorbereid te zijn. Begin
1942 hadden de Geallieerden in Londen reeds een verdrag gesloten, waarin zij besloten
hadden na de oorlog hulp te verlenen bij de opsporing en berechting van de Duitse oorlogs-
misdadigers. In de daarop volgende periode werd het verdrag verder uitgewerkt, waardoor
onder andere de eerder genoemde United Nations War Crimes Commission werd opgericht. In
augustus 1945 werd besloten de Duitse leiders te laten berechten door een nog op te richten
Internationaal Tribunaal. In Nederland kwam alleen Seyss-Inquart hiervoor in aanmerking.
Hij werd door het Tribunaal, dat in het Duitse Neurenberg zetelde, ter dood veroordeeld. 
De overige Duitse delinquenten konden door de speciale rechtbanken van de bezette landen
zelf berecht worden. Zodoende was de Nederlandse regering in Londen begonnen met het
ontwerpen van regels, die de berechting van zowel Nederlanders als leden van de Duitse
bezettingsmacht mogelijk moest maken. Nadat de Duitsers gecapituleerd hadden dacht de
Nederlandse regering voldoende regelgeving te hebben om de Duitsers met goed gevolg door
de bijzondere rechtsprekende organen berecht te krijgen. De brc oordeelde in een arrest van
17 februari 1947 echter anders. Volgens de Raad was de Nederlandse rechter, gezien de toen
geldende regels, niet bevoegd om oorlogsmisdrijven van Duitsers te berechten.117

Wijziging van het Besluit Buitengewoon Strafrecht was noodzakelijk om de rechter die
rechtsmacht wel toe te kennen. Omdat deze wijziging pas op 10 juli 1947 plaatsvond, liep de
berechting van de Duitsers een behoorlijke vertraging op. Het grootste gedeelte van de
Duitsers werd daarom na 1947 berecht, wat voor henzelf juist geen nadelige gevolgen
opleverde, omdat door verschillende oorzaken de straffen milder werden. Onder andere 
het groeiende gebrek aan belangstelling voor de Bijzondere Gerechtshoven en betere cassatie-
mogelijkheden hadden hiermee te maken.118

Uiteindelijk werden in Nederland 242 Duitsers berecht. Hiervan kregen er achttien de
doodstraf, zes levenslange gevangenisstraf en 179 werden veroordeeld tot gevangenisstraffen,
variërend van vijf maanden tot twintig jaar. Van de achttien ter dood veroordeelden werden
er vijf ook daadwerkelijk geëxecuteerd. De overigen kregen gevangenisstraf opgelegd.119

Geconcludeerd kan worden dat er van de ongeveer 66.000 personen die door de
Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen berecht werden slechts een gering aantal tot de
Duitse bezettingsmacht hebben behoord. Daarbij komt nog dat van deze laatste groep de
lagere functionarissen hogere straffen hadden gekregen dan hun superieuren, terwijl die de
bevelen hadden gegeven. Tegen deze schrijnende rechtsongelijkheid was, volgens dr. L. de
Jong, door Wölk het duidelijkst geprotesteerd. Degenen die aan het front stonden, moesten
voor alle tegenstanders duidelijk zichtbaar optreden en werden na de bezetting ter verantwoor-
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ding geroepen. De verantwoording lag niet bij hen, maar bij de
personen die de methoden van oorlogvoeren hadden bepaald, aldus
Wölk. Op de vraag of Wölk onschuldig was, antwoordde De Jong
dat dit geenszins het geval was, want hij had immers misdadige
bevelen uitgevoerd. De klacht van Wölk dat anderen die een hogere
verantwoordelijkheid voor die bevelen gedragen hadden, door grove
nalatigheid aan Nederlandse kant in het geheel niet vervolgd waren,
was volgens De Jong terecht geuit en in feite was dat ook zo. 
In eerste instantie werd Wölk ter dood veroordeeld, terwijl een van
zijn directe chefs, de BdS Harster, twaalf jaar kreeg.120

Wölk stond op 10 juni 1949 terecht voor de Rotterdamse Kamer
van het Haagse Bijzonder Gerechtshof. Hem werd onder andere ten
laste gelegd dat op zijn bevel in Rotterdam 74 mensen lafhartig
waren neergeschoten. Volgens de pers waren in het dossier echter
159 gevallen opgenomen en noemde men hem daarom een Duitse
massamoordenaar. In de aanklacht kwamen meermalen de woor-
den ernstige misdadiger, moordenaar, maar ook die van aarts-
leugenaar en aartsschurk voor. Van Doorn noemde de komst van
Wölk naar Rotterdam een ramp en eiste na een buitengewoon
scherp requisitoir de doodstraf. Volgens de krantenberichten barstte
Wölk bij het aanhoren van deze eis in tranen uit en hield toen een
lange pathetische en sentimentele toespraak. Hierin bagatelliseerde
hij de executies en als kleine politieman had hij niets begrepen van
de wil van zijn superieuren in Den Haag. Hij had slechts hun
opdrachten uitgevoerd. Wölk verklaarde dat. voordat hij zelf met
represailles in aanraking kwam, op last van Christiansen in 1942

Ruys, Van Limburg Stirum, Schimmelpenninck van der Oye, Baelde
en Bennekers, als represaille waren gefusilleerd, hetgeen naar zijn
mening internationaal toelaatbaar was, indien het door de hoogste
instanties, de Rijkscommissaris en de Generalkommissat für Verwal-
tunmg und Justiz bevolen werd. Toen hij later opdrachten kreeg om
represailles uit te voeren meende hij dat ook deze geoorloofd waren,
temeer omdat het hier ter dood veroordeelden betrof. In zijn jeugd had Wölk tijdens de
Franse bezetting van het Rijnland meegemaakt dat de Fransen ook gijzelaars hadden
genomen en doodgeschoten. Hij had de opdrachten tot executie niet uitgelokt en hij voelde
zich in geen geval verantwoordelijk voor het nemen van de represailles. Hij was politieman,
kreeg een bevel en moest gehoorzamen. Hij had ook niet geweten dat het doodschieten van
gijzelaars tegen de menselijkheid was.121

Tijdens een verhoor had Wölk al een keer verklaard dat hij een groot gedeelte van zijn tijd
beschikbaar had gesteld voor de bescherming van de bevolking, vooral wat betreft het
bestrijden van plunderen. Hij had bij represailleacties zoveel mogelijk getracht om plunderaars

H.J. Wölk werd na de bevrijding
opgesloten in de strafgevangenis
Rotterdam aan de Noordsingel.
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daarvoor aan te wijzen en illegalen te sparen.122 Uit bijlage 3 blijkt
het tegenovergestelde. De meeste van de 155 gefusilleerde personen
hadden namelijk iets met de illegaliteit te maken. Van ongeveer
vijftien slachtoffers kon worden vastgesteld dat zij gefusilleerd
waren, omdat zij tijdens de bezetting overvallen hadden gepleegd
voor eigen gewin en die dus niets met het verzet te maken hadden.
Wölk werd in juni 1949 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf
met aftrek. Eind oktober 1950 veroordeelde de brc hem tot dezelfde
straf. Wölk was niet de enige van de Aussenstelle Rotterdam, die in
eerste instantie de doodstraf tegen zich hoorde eisen. Tijdens de
behandeling van de zaken tegen Kohlen, Bläse en Hoffmann werd
dezelfde straf geëist. Uiteindelijk werd geen enkele medewerker van
de Aussenstelle Rotterdam veroordeeld tot de doodstraf, maar zij
kregen allemaal meerdere jaren gevangenisstraf. Hoffmann werd
tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In 1960 behoorde hij
bij de laatste zes Duitse oorlogsmisdadigers, die nog in de straf-
gevangenis van Breda vastzaten. Dit bewijst dat men overtuigd was
van zijn schuld.123

De berechting van de Duitse beambten van de Orpo liep anders.
In september 1948 had een Nederlandse politieambtenaar proces-
verbaal opgemaakt betreffende de rol van Rivierleutnant der Orpo Rest
bij het executeren van een groot aantal Nederlanders. De executies
waarbij Rest de commandant van het vuurpeloton was geweest,
waren hem opgedragen door zijn superieuren Scholz en/of Wölk.
Het was niet gebleken dat hij op eigen gezag had gehandeld. 
De verantwoordelijkheid berustte dus bij Scholz of Wölk. Over het
voorgevallene op het Hofplein, waarbij na het salvo een veroor-
deelde was blijven staan, die klaarblijkelijk niet direct dodelijk was
getroffen en daarna door Rest eigenhandig was gedood, waren de
Duitsers Burghoff, Richter en Arlt gehoord, die deze aangelegenheid

niet hadden kunnen oplossen. Hierna was het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht
geraadpleegd. Over de kwestie werd het volgende vermeld: ‘Indien na het vuren de veroor-
deelde nog tekenen van leven geeft, doet de genoemde commandant hem onmiddellijk door
de onderofficier van het peloton het genadeschot toebrengen, waarbij de loop van het vuur-
wapen tegen het hoofd boven het oor van de veroordeelde gehouden wordt.’ De Nederlandse
politieambtenaar, die met het onderzoek belast was, was van mening dat hierdoor Rest niets
ten laste gelegd kon worden. Toen het Bijzonder Gerechthof in Den Haag de zaak van Rest
op 11 juli 1949 behandelde, besloot de procureur-fiscaal hem onvoorwaardelijk buiten ver-
volging te stellen. Rest zat toen nog op de ziekenafdeling in Vught vast, op verdenking van
het plegen van oorlogsmisdrijven tegen de menselijkheid, omdat hij als commandant van
het vuurpeloton in minstens zestien gevallen zonder vorm van proces, Nederlanders ten

J.W. Hoffmann als gevangene.
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gevolge van represaillemaatregelen had neergeschoten. Hoewel Rest
deswege meermalen ernstig ten nadele van het Nederlandse volk was
opgetreden, was niet gebleken dat hij uit eigen initiatief gehandeld
had. Daarbij kwam nog dat betrokkene geruime tijd in bewaring
had doorgebracht, zodat zijn verdere bestraffing niet meer volstrekt
noodzakelijk geacht werd. Gelet op het Besluit Politieke Delinquenten
1945 werd besloten om Rest onvoorwaardelijk buiten vervolging te
stellen.124

Rest’s meerdere, Scholz, werd na de capitulatie van het Duitse
leger gearresteerd en had tot begin april 1948 vastgezeten. Hierna
keerde hij naar Duitsland terug. Evenals een groot aantal voor-
malige hooggeplaatste militairen en politieambtenaren kon Scholz
spoedig zijn werkzaamheden hervatten. Hij werd in 1949 aangesteld
als chef van de stadspolitie Neuötting en ging in 1966 als Polizeirat
(commissaris) met pensioen.125 De vroege vrijlating van Scholz had
mogelijk te maken met de positieve berichten en verklaringen van
ondergeschikten, die tijdens de bezetting in Nederland onder hem
gediend hadden. Volgens zo’n verklaring, welke op 22 april 1947 in
het gevangenkamp Sandbostel is opgemaakt, was Scholz loyaal en
menselijk voor de burgerbevolking. Tegen de voorschriften van de
militaire autoriteiten in, zou hij ervoor gezorgd hebben dat vrouwen
en kinderen vanuit het westen naar het noorden gestuurd werden,
waar de voedselpositie beter was. Daarnaast zou hij ervoor gezorgd
hebben dat met voertuigen levensmiddelen naar het westen getrans-
porteerd werden en dat burgers veelvuldig toestemming hadden
gekregen om het spergebied te betreden. Als Dienststelleleiter werd
Scholz door het personeel vereerd en hij was voor hen een voor-
beeld. Dat hij mede verantwoordelijk was voor het doodschieten
van een groot aantal Nederlanders werd niet vermeld.126 De reden
waarom Scholz pas in 1979 verhoord werd had te maken met de
verjaringstermijn. Een door leden van de bezettingsmacht tijdens de
bezetting gepleegde moord zou volgens de Duitse strafwetgeving in
1965 verjaren. De Duitse regering had de termijn twee keer ver-
schoven. De laatste keer tot 1979.127

In verband met de verjaringstermijn kreeg de Nederlandse
regering eind 1964 vanuit Duitsland het verzoek om gegevens aan te leveren van Duitsers en
in Duitsland ondergedoken personen, die zich in Nederland tijdens de bezetting schuldig

hadden gemaakt aan moord. Na overleg tussen het departement van Justitie en het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie werd besloten om B.A. Sijes, die als wetenschappelijk
mede-werker verbonden was aan het instituut, te belasten met het onderzoek. Voor het
samen-stellen van een lijst maakte Sijes hoofdzakelijk gebruik van het archief van het boom.

A. Rest in de strafgevangenis aan
de Noordsingel.
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In 1967 werd het resultaat van het onderzoek, beter bekend als de lijst-Sijes, aan Justitie over-
handigd. De lijst bevatte ruim driehonderd namen van gezochte Duitse oorlogsmisdadigers.128

Scholz was een van hen.129

De Bijzondere Gerechtshoven hadden meer dan vijf jaar nodig om in totaal zo’n 65.000

politieke delinquenten te berechten.130 Terwijl ze hier nog mee bezig waren, zorgde het
gratiebeleid ervoor dat grote groepen gevangenen door collectieve gratieverlening onder-
tussen alweer in de maatschappij terugkeerden. Het vrijlaten van de ‘foute’ Nederlanders
zorgde in eerste instantie voor opschudding, maar naarmate de tijd verstreek verstomden de
protesten. Onder begeleiding van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten kon men weer
aan het maatschappelijke leven deelnemen. Een andere groep die moeite had om een plaats
te vinden in de sterk veranderde samenleving, waren de voormalige verzetsstrijders.131

15.4 nasleep

Een aantal voormalige (burger)verzetsstrijders kon de gebeurtenissen uit de bezettingstijd
niet vergeten en had problemen hun plaats in de maatschappij weer in te nemen. Soms
gingen ze door met werkzaamheden die tijdens de bezetting verzetsdaden werden genoemd,
maar in een bevrijd land onder de gewone strafwetten vielen.

De moord op Kitty van der Have

Eén van de geruchtmakendste naoorlogse zaken waarmee de Rotterdamse politie te maken
kreeg was de moord op Kitty van der Have. Nederland was nauwelijks één maand bevrijd,
toen op 11 juni 1945 twee aan elkaar genaaide gonjezakken drijvend in het Boerengat werden
aangetroffen, waarin vermoedelijk een lijk zat. De zakken werden door de politieboot r.p.7
van de politie te water uit het water gevist. Na onderzoek bleek dat er in de zakken het
naakte lijk van een vrouw zat, waarvan het hoofd kaalgeknipt was. Het stoffelijk overschot
werd overgebracht naar het Bergwegziekenhuis. Inspecteur A. Starrenburg en brigadier L. de
Klerk, beiden werkzaam bij de Recherche, werden met het onderzoek belast. Aan de carrière
van De Klerk kwam kort daarop een einde, omdat hij ingevolge het Zuiveringsbesluit op 
3 augustus 1945 gestaakt werd en op grond van hetzelfde besluit volgde op 10 september 1948

ontslag. De Klerk werd ontslagen vanwege zijn rol bij het oprollen van de verzetsgroep de
nvm.132

Het lijk van de onbekende vrouw werd door de negentienjarige Johannes van der Have
ingeschreven, die daarna in opdracht van de bs het Bergwegziekenhuis moest bewaken. 
Hij wist toen nog niet dat het zijn eigen zus betrof. Dit werd pas duidelijk nadat het gebit van
de vrouw door tandarts Smeekes herkend werd als dat van Christina Adriana van der Have,
geboren 5 april 1920 in Rotterdam en gewoond hebbende aan de Schieweg 242. Enkele dagen
later werd Johannes als getuige gehoord. Volgens zijn verklaring had Kitty op 5 juni de
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woning verlaten en daarna had hij haar niet meer gezien. Kitty was bij het verzet betrokken
en zou zich verdienstelijk hebben gemaakt bij een overval door het verzet op 5 april 1945 op
het kantoor van de Gestapo aan de Lambertusweg. Zij had het vertrouwen van de Gestapo
weten te winnen en was in dat pand aanwezig. De overval mislukte, waarna Kitty door de 
sd gearresteerd was. Zij had daarna bij de Duitsers veel vijanden gemaakt. De Duitse marine-
officier U.J.W. Schwartz had haar uit handen van de sd weten te krijgen. Samen met hem
was ze naar Den Helder gegaan en daarna naar Amsterdam, waar ze tot 1 juni 1945 waren
ondergedoken. Volgens haar broer voelde Kitty zich niet veilig voor de nog rondlopende
Duitsers en vermoedde daarom dat zij door Duitsers in de val was gelokt en vermoord. In
eerste instantie leek het onderzoek ook die kant op te gaan.133

Op 18 juni 1945 werd Schwartz verhoord. Hij was tijdens de bezetting reserve Oberleutnant
en sinds 29 maart 1945 als Abwehr-officier in Rotterdam werkzaam. Door de Nederlander
Tresfon, wonende Westersingel 165, was Schwartz in contact gekomen met Kitty. Op 5 april
1945 was Schwartz bij Tresfon om daar gezamenlijk de verjaardag van Kitty te vieren. Twee of
drie dagen daarvoor had Schwartz afgesproken dat ze de verjaardag verder zouden vieren in
zijn dienstgebouw aan de Ouddorpweg. ’s Middags, omstreeks 16.00 uur, kwam de Duitse
Obergefreiter H. Grill aan de Westersingel om Kitty te feliciteren. Hij deelde Schwartz kort
daarna mede dat hij van Kitty had gehoord dat die avond, wanneer zij allen aan de Ouddorp-
weg zouden zijn, door de od een overval gepleegd zou worden. Waarom Kitty dit gezegd had,
wist Schwartz niet. Toen de overvallers die avond verschenen waren de Duitsers hierop
voorbereid. Schwartz had van de Duitse havencommandant zes man tot zijn beschikking
gekregen. Er ontstond een schietpartij, waarbij de leider van de kp, M. van der Stoep, werd
neergeschoten en gewond naar het marinelazaret gebracht werd. Daar overleed hij enkele
dagen later aan zijn verwondingen.134

Kitty zat nu tussen twee vuren. Aan de ene kant het verzet, dat haar niet meer ver-
trouwde en aan de andere kant de Duitsers. Samen met Schwartz, die haar bescherming had
aangeboden, vertrok ze naar eerder genoemde plaatsen. Op de dag dat Schwartz gehoord
werd, legde ook de commandant Vliegende Brigade van de pod, W.E. Mooij, een verklaring
af. Ongeveer drie weken daarvoor had hij op verzoek van een luitenant van de pod Amster-
dam, Schwartz, samen met Kitty, overgebracht naar Rotterdam. Zij waren kort daarvoor op
het Waterlooplein gearresteerd door de Marechaussee. Na onderzoek bleek dat Schwartz
Oberleutnant van de Kriegsmarine was en dat Kitty met hem samenleefde. Schwartz werd door
Mooij naar het Haagseveer gebracht. Met Kitty ging hij naar de woning van K. van Roon
(verzetsnaam Kees West en een van de overvallers van het dienstgebouw aan de Ouddorp-
weg). Tijdens een langdurig gesprek kwam de overval in Kralingen ter sprake, waarna Mooij
met Kitty naar het hotel ‘Centraal’ aan de Kruiskade ging. Daar had Mooij wederom met
Kitty op een kamer zitten praten, omdat hij wilde weten waarom Kitty met Schwartz naar
Den Helder was gegaan. Nadat Mooij proces-verbaal had opgemaakt en Schwartz in het
Haagseveer had overgedragen aan Kees West, had hij Kitty in ‘Centraal’ opgehaald en naar
huis gebracht.135 Daar bleef ze tot maandag 5 juni toen ze het huis verliet om zogenaamd
naar de tandarts te gaan. Verschillende getuigen hadden haar onder begeleiding van twee
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mannen op straat zien lopen. Deze twee mannen waren leden van de bs, die Kitty meenamen
naar een pand aan de Oostmaaslaan. In opdracht van C. Scheffer (Rooie Chris) werd Kitty
wederom aan de tand gevoeld. Omdat men ervan overtuigd was dat Kitty schuldig was aan
verraad, moest de dood van Van der Stoep op haar gewroken worden. Kitty werd eerst
bedwelmd en vervolgens in de badkuip verdronken. Om herkenning te voorkomen werden
haar haren afgeschoren. Haar naakte lichaam werd in gonjezakken gestopt en daarna in het
Boerengat gedumpt.136

Het onderzoek van Starrenburg wees spoedig in de richting van het voormalig verzet. 
Dit zelfde verzet verlangde van Starrenburg dat hij zijn onderzoek staakte. Na overleg met
officier van Justitie, mr. J.C. Donker, werd het onderzoek ook daadwerkelijk gestopt.137

Het verzet had wel moeten beloven dat zij zoiets niet nogmaals zouden herhalen.138 Hierna
verdween het dossier in een kast om vergeten te worden. In 1950 werd de zaak weer aan het
rollen gebracht, omdat een van de hoofdrolspelers aan de liquidatie (‘Jos de Killer’), die voor
een andere zaak was opgepakt, een verklaring aflegde. Het onderzoek werd heropend en
verliep zeer voorspoedig, omdat de daders tijdens de verhoren de moord onmiddellijk
bekenden. De verdachten moesten voor de krijgsraad verschijnen, omdat zij tijdens het
plegen van het feit in dienst waren bij het mg. Hoewel er gevangenisstraffen geëist werden,
luidde de uitspraak anders. Alle verdachten kregen een voorwaardelijke straf opgelegd.139

Het verzet had Kitty na de ‘arrestatie’ moeten overdragen aan de daarvoor speciaal na de
bevrijding opgerichte instanties, waarna ze ingevolge de bijzondere rechtspleging berecht had
kunnen worden. De groep had hier waarschijnlijk niet op willen wachten en speelde voor
eigen rechter. Het plegen van aanslagen was voor hen overigens niet vreemd, want volgens
een ‘geheime’ lijst waren zij tijdens de bezetting verantwoordelijk geweest voor een groot
aantal liquidaties van ‘foute’ Nederlanders.

Onverwerkt verleden

Niet alleen voor verzetsmensen was het moeilijk om de bezetting achter zich te laten, ook
politiemensen hadden hier moeite mee. In het naoorlogse Rotterdamse politiekorps was er
bijvoorbeeld geen begrip voor personeelsleden, die vanwege hun verzetsdaden psychisch
beschadigd waren geraakt. Volgens de dochter van Staal had haar vader veel meer rekening
moeten houden met mannen zoals Van den Ende en Ridderikhoff, die als het ware
getraumatiseerd uit de oorlog gekomen waren. Haar vader had daar geen last van en miste de
fantasie om te begrijpen dat een ander daar wel last van kon hebben. Hij vond dat het maar
afgelopen moest zijn. Dat heeft hier en daar kwaad bloed gezet. Staal en politieagent Van den
Ende waren daardoor water en vuur.140

Tegen zijn (verzets-)vrienden had Van den Ende nooit iets losgelaten over zijn kamp-
ervaringen. Een van de weinige keren dat hij dit wel deed was in een verklaring naar aan-
leiding van een onderzoek naar de gedragingen van een kampbewaker uit Sachsenhausen.
Hieruit bleek dat hij eind oktober 1941 op transport werd gesteld naar Sachsenhausen waar
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hij, voor zover hij zich nog kon herinneren, op 31 oktober 1941 aankwam. Van den Ende
kwam in Sachsenhausen terecht in block 37, waar hij praktisch steeds verbleef. De naam van
de bewaker, O. Kaiser, kon hij zich heel goed herinneren. Hij was Oberscharführer en had in
het bijzonder de leiding van het Russische gedeelte. Ook kwam hij heel veel in het gedeelte
van de Jehovah’s Getuigen. Kaiser was een van de grootste beulen van het gehele kamp
Sachsenhausen. Hij was een onmens, die kennelijk behagen schiep in het mishandelen van
gevangenen en het doden van weerloze mensen. Van den Ende had meermalen vanaf de
appèlplaats gezien, dat Kaiser Russische krijgsgevangenen en Jehovah’s Getuigen mis-
handelde, dikwijls zodanig dat zij ten gevolge daarvan overleden. Hij bezat een stok, een
soort knuppel, waarmee hij naar hartelust gevangenen neerknuppelde. Hij sloeg de weerloze
wrakken zuiver uit sadistisch oogpunt. Als zij neervielen, dan trapte hij ze met de laarzen
tegen het hoofd, waardoor enkelen zijn gestorven. Van den Ende had meermalen gezien dat
Kaiser Russische gevangenen, die net een tinnen schotel met een soort watersoep hadden
bemachtigd, met zijn stok die schotel zonder meer uit de betrokkenen hun handen sloeg.
Verschillende Russen gingen dan op de grond liggen om te proberen nog iets van dat eten te
bemachtigen. Zij gingen dan met hun mond over de grond. Van den Ende zag meermalen
dat Kaiser dan met zijn laarzen op het hoofd van de een of andere Rus ging staan en dat
hoofd in de koolas drukte. Onder zijn leiding gebeurde het herhaaldelijk dat er halfdronken
ss’ers het Russische block binnengingen en dan hoorde men vanuit dat block het gekerm en
geschreeuw van de Russen die mishandeld werden. Ook hoorde Van den Ende dikwijls
schieten en de volgende dag lagen dan weer een groot aantal Russen dood buiten. Hij had
een keer gezien dat Kaiser een Jehovah’s Getuige naakt liet aantreden en toen met een koude
waterstraal nat liet spuiten. Het vroor toen ongeveer twintig graden, waardoor deze man
zonder meer bevroor. Toen eens een Duitse Jehovah’s Getuige tegen Kaiser zei, dat dit alles
niet gaf, maar dat Jehovah het gehele Duitse volk zou straffen en dat Berlijn vernietigd zou
worden liet hij deze man zijn neus dichtknijpen en werd op zijn bevel de straalpijp van de
waterslang in de mond van deze man geplaatst. Hij zei hierbij: ‘Nu moet Jehovah je maar
redden.’ Hij liet toen de volle druk op die waterslang zetten en liet zo deze man vollopen met
water. Dit had de dood ten gevolg.141

Nadat Van den Ende en Ridderikhoff uit gevangenschap waren teruggekeerd, werden ze
een dag later door burgemeester Oud op het stadhuis ontboden. Na een lang gesprek werden
ze voor de afhandeling van een aantal zaken doorgezonden naar Staal. Deze deelde hen in
een gesprek van circa drie minuten mee dat ze de volgende dag in dienst moesten komen en
voor een uniform terecht konden bij de chef van het kledingmagazijn. Dat ze met betrekking
tot hun gezondheid niet in staat waren dienst te doen, werd door Staal genegeerd. Omdat
Ridderikhoff en Van den Ende ervan overtuigd waren dat hun verrader, Van der Waals, nog
in leven was en zij nog dagelijks worstelden met de gevolgen van hun gevangenschap, was
het begrijpelijk dat ze er op gebrand waren deze verrader op te sporen. De korpsleiding
begreep hen echter niet en ze kregen geen toestemming voor het onderzoek. Van den Ende
en Ridderikhoff lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan en meldden zich bij de Opsporings-
dienst van de bs aan de ’s-Gravendijkwal.142 Door deze actie lag ontslag bij de politie in het
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verschiet, maar door ingrijpen van burgemeester Oud, werd dit voorkomen en werden beide
politiemannen met ingang van 28 juni 1945 bij de pod gedetacheerd. Uiteindelijk lukte het
toch Van der Waals in Duitsland op te sporen. Van der Waals ontliep zijn straf niet. Hij werd
ter dood veroordeeld en op 26 januari 1950 terechtgesteld. Met de detachering van de beide
politiefunctionarissen bij de pod waren de problemen nog niet opgelost, want de verhouding
tussen de pod en de politieleiding werd steeds slechter. Dit kwam onder andere naar voren
toen Van den Ende, nadat Van der Waals was opgespoord, bij de afdeling Bijzondere Wetten
geplaatst werd. De chef van deze afdeling zou tijdens de bezetting bij de Ortskommandant
feestjes gevierd hebben, terwijl Van den Ende vier jaar in een kamp had gezeten. Dit was nog
niet voldoende, want de chef vernederde Van den Ende. Hij kreeg als goed rechercheur de
meest eenvoudige opdrachten. Zowel Van den Ende als Ridderikhoff konden deze situatie
niet langer verdragen en namen ontslag.143

Zij waren niet de enige, want onbegrip en wantrouwen tussen politiemensen onderling
zorgden, vooral de eerste jaren na de bevrijding, voor spanning. Deze spanning werd na
verloop van tijd minder, maar bleef op kleine schaal bestaan totdat de laatste politiefunctionaris,
die de bezetting had meegemaakt, met pensioen was gegaan. Vergeten en vergeven was
moeilijk. Wederopbouw van de verwoeste stad en de toekomst waren in eerste instantie
belangrijker dan het verleden. Vijf jaar bezetting en onderdrukking kon men echter zomaar
niet vergeten.

Eind 1946 leverde Staal de benodigde gegevens voor de nieuwjaarsrede van de burge-
meester. Wilde de veiligheid van de burgerij en de openbare orde in de nog altijd abnormale
tijd gewaarborgd blijven, dan diende de gemeente te beschikken over een sterk en behoorlijk
geoutilleerd politiekorps, waarin bovendien een gezonde geest heerste, aldus Staal. Door
toepassing van moderne en frisse propagandamethoden, werd voet voor voet terrein
gewonnen op de misdadigheid. De criminaliteit daalde, terwijl de resultaten van het
opsporingswerk stegen. De verhouding tussen politie en publiek werd bevorderd door het
organiseren van een verkeersweek en het houden van demonstraties.144 Of deze pogingen
succes hebben gehad, is nog maar de vraag, want het imago van de politie had een flinke
deuk opgelopen. Daarnaast had de Tweede Wereldoorlog diepe wonden achtergelaten, die
bij veel Rotterdamse politieambtenaren nooit geheel zouden genezen.
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een toonaangevend korps met een
geschonden imago: 

samenvatting en conclusie 

De geschiedenis van de politie tijdens de bezettingsjaren is geen
opwekkend verhaal; hoe kan het anders als men bedenkt, dat zij
haar taak moest uitoefenen temidden van een kokende zee van
onrecht en verleiding. 
Geen wonder, dat enkelen de woorden uit de Ambtsinstructie om te
zijn: ‘strikt eerlijk, waarheidlievend en onomkoopbaar’, als doode
letters hebben beschouwd. 
De ervaring heeft geleerd, dat het groote publiek de gewoonte heeft om
te generaliseeren en voor de feilen van enkelen het geheele apparaat
verantwoordelijk te stellen. 
Het overgroote gedeelte van het Korps heeft zijn taak in den
moeilijken oorlogstijd, zonder zichzelf te sparen, ten bate van de
gemeenschap verricht. Al mogen zij dan niet in grooten getale hebben
behoord tot de illegale strijders, dit neemt niet weg, dat zij in hun
verzet tegen de maatregelen van den bezetter hebben volhard en
daardoor nog iets voor de bevolking hebben kunnen verrichten.

(H.M.C.A. Staal, De Rotterdamsche politie tijdens de bezettingsjaren 1940-1945,
Verzameling Tweede Wereldoorlog, nr. 20, gar)



De geschiedenis van het Rotterdamse politiekorps tijdens de bezettingsjaren is geen
opwekkend verhaal geweest. Dat wordt bevestigd door dit onderzoek. Jarenlang stopten
politiefunctionarissen de gebeurtenissen in hun geheugen weg en lagen de gegevens in
moeilijk toegankelijke archieven. Na de bevrijding was er geen tijd voor een uitgebreide
analyse of voor het verwerken van schokkende ervaringen. Het korps moest zo snel mogelijk
worden opgebouwd, terwijl men van elk korpslid verwachtte dat hij meehielp met het
oppoetsen van het geschonden imago. Dit was geen eenvoudige opgave. Desondanks wilde
het Rotterdamse korps, net zoals voor de bezetting, uitgroeien tot een van de meest toon-
aangevende korpsen.

korps in wording

De geschiedenis van het Rotterdamse korps begint in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Daarvoor was er nauwelijks sprake van een korps. Rotterdam groeide van een
vissersdorp aan de Rotte uit tot een vooraanstaande (wereld) havenstad. Deze explosieve
groei ging geregeld gepaard met conflicten tussen de overheid en de bevolking, want door de
snelle uitbreiding van haven en stad was er minder aandacht voor de sociale omstandig-
heden, waardoor de ‘spontane’ ordeverstoringen door burgers na verloop van tijd ver-
anderden in goed georganiseerde havenstakingen. Aangezien Rotterdam naast werk- en
havenstad ook een woonstad moest worden, verrezen op beide oevers van de Maas nieuwe
stadswijken. Omdat door de uitbreiding de criminaliteit steeg, was er behoefte aan een
moderne en slagvaardige politieorganisatie.

Eind negentiende eeuw zorgde een uitgebreide reorganisatie ervoor dat op het gebied van
mobiliteit en sociale omstandigheden in een hoog tempo veranderingen werden aan-
gebracht. Het gevolg was dat het Rotterdamse korps als eerste in Nederland kon beschikken
over een Bereden Brigade, een Rivierdienst en een Recherche, waardoor het in Europa en
vooral in Nederland een van de meest moderne korpsen werd. Het korps moest deze
ingezette koers volhouden. Anders bestond het risico dat het wederom achter de feiten aan
zou gaan lopen.

Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat er niet voldoende op de maatschappelijke ver-
anderingen was geanticipeerd. De plannen van de toenmalige hoofdcommissaris Sirks voor
modernisering en uitbreiding van het korps werden vanwege versobering van de overheids-
uitgaven niet gerealiseerd. Alleen door de oprichting van de Motorbrigade verbeterde de
mobiliteit van het korps enigszins. Het gevolg was dat de ontwikkeling van het korps
eigenlijk achterbleef en zoals in het verleden vaker was voorgevallen, uitte zich vooral bij
stakingen en andere ordeverstoringen dat de organisatie van de politie niet voldeed. Tijdens
de huurstakingen van 1931 bleek dat de mobiliteit en de stootkracht verbeterd moesten
worden. Hoewel dit laatste door de oprichting van de Karabijnbrigade toenam, bleef het
voor de politieorganisatie moeilijk om de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet te
blijven volgen.
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Einthoven bewees dat het vroegtijdig inspelen op veranderingen belangrijk was, want
nadat hij in 1934 de leiding van het Rotterdamse korps op zich genomen had, werd de politie
opnieuw op de proef gesteld. Vanwege de economische crisis had de regering besloten de
steun te verlagen, waarna burgers begin juli 1934 de barricaden beklommen. Omdat de
Inlichtingendienst en de Karabijnbrigade al in een eerder stadium door Einthoven waren
uitgebreid, kon de politie de plannen van politieke groeperingen vroegtijdig onderscheppen,
terwijl door welbewust en doortastend politieoptreden de ongeregeldheden na korte tijd in
de kiem gesmoord konden worden.1

In Amsterdam had het Jordaanoproer wel ingrijpendere gevolgen voor het plaatselijk
politiekorps. Het oproer zou tot de vier crises behoren die het Amsterdamse politiekorps
schoksgewijs uit het politieke bestel lichtten, en tijdens de bezetting naar Duitse doeleinden
richtte.2 Het politiebestel en de Amsterdamse korpsleiding, de organisatie van het korps, het
optreden van het personeel op straat en de band met het publiek veranderden ten gevolge
van het oproer ingrijpend.3 Agenten moesten in het vervolg op straat strenger optreden,
terwijl een speciale afdeling dit optreden en de discipline scherp in de gaten hield. Op
overtredingen stonden strenge straffen. Hierdoor nam vooral voor het lager personeel de
druk toe.4

Omdat de ongeregeldheden in Rotterdam beperkt bleven, waren er binnen de politie-
organisatie geen ingrijpende maatregelen nodig, waardoor er geen crisis ontstond en de druk
op het politiepersoneel niet toenam. Einthoven kon, ondanks zijn conflict met burgemeester
Oud en andere gemeentelijke gezagsdragers, het korps uitbouwen tot een moderne organisatie.
Werkdruk, onzekerheid en verwarring namen, evenals elders, enkele jaren later wel toe
vanwege de instabiele buitenlandse politieke situatie en de daaraan verbonden mobilisatie
van het Nederlandse leger. Juist in deze periode verruilde Einthoven zijn functie voor een
tijdelijke functie binnen het leger. Deze wisseling was niet onbelangrijk, want tijdens de
Eerste Wereldoorlog was gebleken dat verveling en gebrek aan discipline bij de gemobi-
liseerde militairen tot ongewenste toestanden hadden geleid. De mening van sommige
korpsleden dat Einthoven het korps in de steek gelaten heeft, is niet terecht. Hij had immers
een modern en goed functionerend korps achtergelaten. Het is zelfs nog maar de vraag of hij
meer voor het korps had kunnen betekenen indien hij op zijn post gebleven was.

Nadat de internationale spanning in april 1940 opnieuw was toegenomen, nam Eint-
hoven de leiding van het korps weer op zich. Eén maand later viel het Duitse leger Neder-
land binnen. In tegenstelling tot Den Haag en Amsterdam en tegen de verwachtingen in was
Rotterdam al vanaf de eerste dag intensief bij de oorlog betrokken. Dit zorgde voor angst,
verwarring, onbegrip en totale chaos onder de politiemensen. Niemand was er op voor-
bereid.

Omdat het Nederlandse leger feller tegenstand bood dan de Duitsers hadden verwacht,
moest een bombardement op Rotterdam de capitulatie forceren. Bommen en brand ver-
woesten het hart van de stad, waarbij vele doden en gewonden te betreuren waren. Tijdens
de oorlogsdagen en het bombardement verloren achttien Rotterdamse politiemensen het
leven, meer dan elk ander korps.
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loyaal tot (w)elke prijs?

Ondanks de bezetting bleef voor veel Nederlanders het dagelijks leven in het begin in grote
lijnen zoals daarvoor.5 Maar dit gold zeker niet voor de Rotterdamse bevolking en de politie-
agenten. Zij waren vooral bezig met het blussen van branden, het beveiligen van het
getroffen gebied, het begraven van de doden en het toezicht houden bij het ruimen van puin.6

Welke positie de Nederlandse politie in het bezette land zou gaan innemen, was aan-
vankelijk volslagen onduidelijk. Volgens de berichten van het nieuwe gezag bleef de politie,
indien nodig geholpen door de Duitse politie, belast met de aan haar opgedragen taken. Voor
de politieman zelf was dit antwoord niet voldoende. Hij wist namelijk niet wat men van
hem verwachtte en vroeg zich af of en op welke manier hij zich moest aanpassen aan de
nieuwe situatie. De bezetter verwachtte vergaande medewerking, terwijl de bevolking het
tegenovergestelde leek te verlangen. Hierdoor was het voor de politieman nauwelijks te
bepalen wanneer hij de grens van het toelaatbare had overschreden.

De door de regering in 1937 vastgestelde richtlijnen, de zogenaamde ‘Aanwijzingen’,
konden velen niet als leidraad gebruiken, omdat ze onvoldoende verspreid waren. Alhoewel
de politie deze richtlijnen niet of nauwelijks kende, had de conclusie kunnen zijn dat de
doorsnee politieman, evenals andere ambtenaren, zijn werk is blijven doen om ‘erger te
voorkomen’.7 Volgens de regering in ballingschap in Londen was deze redenering niet
legitiem. De chef van de Regeringsvoorlichtingsdienst, dr. A. Pelt, maakte in november 1942

via Radio Oranje bekend dat het uitvoeren van maatregelen direct in strijd was met het
belang van land en volk.8 Enkele maanden later reageerde oud-burgemeester J.A.H.J.S.
Bruins Slot in Trouw op de rede van minister Gerbrandy van 4 februari 1943, waarin Gerbrandy
nogmaals naar voren bracht dat voor ambtenaren iedere medewerking aan de overdracht van
macht aan de NSB verboden was. Bruins Slot was het hiermee eens en concludeerde dat voor
ambtenaren en politiefunctionarissen de tijd was aangebroken om in verzet te komen en hun
post te verlaten. Degenen die bleven en meewerkte met de bezetter ‘om erger te voorkomen’
mochten dit niet als verontschuldiging aanvoeren, omdat ‘erger’ niet denkbaar was. 
De daden van deze ambtenaren moesten zelfs gekwalificeerd worden als misdaden.9

Het is nog maar de vraag of de meerderheid van de politiefunctionarissen op de hoogte
was van hetgeen de regering in Londen van hen verwachtte. Aannemelijker is dat dit door
gebrek aan communicatiemiddelen niet het geval was en dat ze in dienst bleven omdat er
nauwelijks andere mogelijkheden waren. Zodoende hielpen zij de bezetter en voldeden dan
ook al snel niet meer aan de in de ‘Aanwijzingen’ aangegeven richtlijnen.

Volgens prof. dr. P. van de Laar had de politieambtenaar het in het begin van de bezetting
zelfs moeilijker dan de meeste landgenoten, want terwijl burgers zich relatief eenvoudig
konden distantiëren van wat er in het bezette land gebeurde, kregen politieambtenaren meteen
en rechtstreeks met het Duitse repressieve bewind te maken. Van de Laar merkte verder nog op
dat de meeste politieambtenaren niet uit lafheid op hun post bleven, maar uit loyaliteit. 
Dit hadden ze volgens hem gemeen met de ambtenaren van andere overheidsdiensten.10

Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut verwijst in zijn uitgebreide studie over de geschiedenis van de
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Nederlandse politie naar de publicatie van C. van der Heijden,11 waarin deze volgens hem 
op treffende wijze beschrijft dat iedereen, elke beroepsgroep, zich aan moest passen. Van der
Heijden had hier, volgens Fijnaut, terecht aan toegevoegd dat in het geval van de politie
meegaandheid ‘pijnlijker’ was voor de bevolking dan in andere gevallen. Fijnaut merkt
hierbij op dat de politie, indien nodig, met gebruikmaking van ingrijpende bevoegdheden
en/of middelen midden in de samenleving de orde handhaaft en daarom gezien kan worden
als een frontlijnorganisatie. Mede hierdoor is het moeilijk om de politie te vergelijken met
andere staatsinstellingen, maar is het wel verklaarbaar waarom een bezettende macht direct
pogingen onderneemt om de politie, desnoods onder dreiging of met gebruikmaking van
zware sancties, aan haar kant te krijgen.12

De bezetter maakte al in een vroeg stadium duidelijk wat zij van de Nederlandse politie-
man verlangde. Alle politiefunctionarissen moesten daarom al voor november 1940 de
loyaliteitsverklaring ondertekend hebben. Het ondertekenen van deze verklaring was
volgens de ‘Aanwijzingen’ geoorloofd, want hoewel een ambtenaar die tijdens de bezetting in
functie bleef niet gedwongen kon worden trouw te zweren of te beloven aan de vijandelijke
mogendheid, was het niet in strijd met het volkenrecht indien het vijandelijk bestuur het in
functie blijven van de Nederlandse ambtenaar slechts toestond op voorwaarde dat deze zich,
zolang hij in functie was, onthield van elke opzettelijke benadeling van de bezetter. Daarbij
kwam nog dat op verschillende manieren gedreigd werd dat politiemensen, die niet wilden
meewerken of niet gehoorzaamden, ontslagen zouden worden of zelf ontslag moesten nemen.

Naast loyaliteit was discipline belangrijk voor een goed functionerend politiekorps. 
In Rotterdam was voor de agenten die minder gedisciplineerd waren een Tuchtklasse
ingesteld. Daar werden ze in groepsverband en onder een streng regime heropgevoed. 
In Amsterdam oefende de gevreesde afdeling Centrale Controle het intern toezicht uit. 
Toen hoofd-commissaris  Tulp deze dienst ophief had hij hiermee volgens zijn personeel een
goede daad verricht. Men wist echter nog niet dat Tulp de controlerende werkzaamheden
had overgedragen aan de Politieke Recherche.13 De politieke dienst van het Rotterdamse
korps trachtte door het screenen van nieuw personeel, het houden van toezicht en het
opzetten van vallen eveneens het politiepersoneel onder controle te krijgen. Deze opzet
mislukte grotendeels, omdat de plannen uitlekten en de korpsleiding de aanbevelingen
meestal naast zich neer legde.

korps onder leiding van een nationaalsocialist

Aanvankelijk hield de bevolking zich rustig. Zelfs het criminaliteitsbeeld zag er rooskleuriger
uit dan voor de bezetting. Aan deze relatieve rust kwam enkele maanden na de capitulatie
van het Nederlandse leger in Amsterdam en Den Haag een einde. Op de verjaardag van Prins
Bernhard (Anjerdag) was de Amsterdamse bevolking opgetogen en zocht elkaar op straat op.
De stemming sloeg om nadat de Orpo onverwacht hard optrad tegen een optocht van
matrozen en gedemobiliseerde militairen. Het politiekorps van Den Haag en de Orpo
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kwamen in actie nadat een bloemenhulde bij het paleis Noordeinde was uitgegroeid tot een
massale volksoploop. De hoofdcommissaris van Den Haag kon met veel moeite zijn functie
behouden, terwijl zijn Amsterdamse collega overwogen had om op te stappen.14 In Rotter-
dam droeg de bevolking op Anjerdag alleen de toegestane oranjeattributen en hoewel het
nergens uit de hand liep, was het functioneren van zowel de korpsleiding als voor het politie-
personeel er niet eenvoudiger op geworden. Een van de oorzaken was het groeiende conflict
tussen nationaalsocialisten en andere burgers.

Einthoven voelde in eerste instantie de druk van de bezetter nog niet. Hij gaf zelfs zijn
mensen opdracht de nsb’ers van straat te verwijderen omdat zij, ondanks het uniformverbod,
geüniformeerd de straat op waren gegaan. De burgers van de zwaar getroffen stad waar-
deerden het machtsvertoon van de nationaalsocialisten evenmin, waardoor regelmatig scher-
mutselingen tussen nsb, politie en burgers plaatsvonden. In verband met deze ongeregeld-
heden kreeg de politie opdracht om de nationaalsocialisten te beschermen. Einthoven
klaagde dat hierdoor een onduidelijke situatie ontstond, omdat de politie de wetsovertreders
moest beschermen tegen de burgers, inplaats van andersom.15 Omdat het in de rest van het
land aanvankelijk nog wel relatief rustig was, verweten de Duitse autoriteiten Einthoven dat
hij niet in staat was de orde te handhaven. Ondanks kritiek van bovenaf en het verzoek om
anders tegen de nsb op te treden, gaf Einthoven niet toe, waardoor zijn positie ter discussie
kwam te staan. Deze situatie duurde tot 1 september 1940, want met ingang van die datum
kreeg Einthoven verlof in verband met zijn functie binnen de Nederlandse Unie. Einthoven
is dus niet als gevolg van een conflict met de bezetter ontslagen.

Dit gebeurde een week later wel met zijn collega in Den Haag, want toen op 7 september
1940 wa-man P. Ton door een politiekogel gedood werd, was voor de bezetter de maat vol.
Hoofdcommissaris Van der Mey werd mede aansprakelijk gesteld en moest zijn functie neer-
leggen.16 Vooraanstaande nsb’ers, onder wie Mussert, hadden liever gezien dat in plaats van
Hamer bijvoorbeeld de Haagse WA-heerbanleider J.E. Feenstra benoemd was, maar hier had
Rauter een stokje voor gestoken. Om de tegenstanders enigszins tegemoet te komen was
Hamer op voorstel van Seyss-Inquart lid geworden van de nsb. Doordat Hamer in het begin
op bepaalde punten te vooruitstrevend was, moest hij door de bezetter worden afgeremd.
Daarnaast kwam hij regelmatig in conflict met de burgemeester, maar vanwege zijn goede
contacten met leden van de bezettingsmacht kwam zijn positie niet in gevaar. Nadat het
verzet in februari 1943 in Den Haag H. Reydon en H.A. Seyffart, twee kopstukken van de
nsb, had doodgeschoten en maanden later elders in het land enkele hoge politiefunctio-
narissen, onder wie de Utrechtse korpschef, G.J. Kerlen, eveneens geliquideerd waren, was
Hamer bang geworden. Een poging om zich op medische gronden af te laten keuren mis-
lukte. Mede naar aanleiding van drankzucht en het beëindigen van het nsb-lidmaatschap
ontsloeg Rauter Hamer eind oktober 1943.17

In tegenstelling tot Den Haag kon in Rotterdam na het min of meer vrijwillige vertrek
van Einthoven zonder bemoeienis van de bezetter vanuit het eigen korps een opvolger
worden aangesteld. Roszbach werd niet benoemd vanwege zijn politieke voorkeur. Tijdens
de meidagen van 1940 was hij zelfs fel anti-Duits in zijn uitspraken en gaf agenten opdracht
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om tegen Duitse militairen op te treden, terwijl dit verboden was. Hoewel zijn sympathie
voor het nationaalsocialisme gestaag groeide, meldde Roszbach zich pas medio oktober 1941,
ruim een jaar na zijn aanstelling als waarnemend hoofdcommissaris, aan als lid van de nsb.

Evenals Einthoven kreeg ook Roszbach regelmatig te maken met problemen tussen
burgers en nsb’ers. Om de rust te herstellen moest hij, al dan niet in opdracht van de
bezetter, handelend optreden tegen de Rotterdamse bevolking. Hoewel Roszbach zodoende
de nsb in bescherming nam en probeerde meer nationaalsocialisten binnen het korps te
krijgen, bleek al snel dat hij zuiver uit idealisme en niet onder druk van de bezetter of om
‘den broode’ voor het lidmaatschap van de nsb gekozen had, want uit teleurstelling gaf hij
ruim een half jaar later het lidmaatschap op. Kort daarop gaf Roszbach aan dat hij vanwege
zijn slechte gezondheid niet meer in staat was de functie van waarnemend hoofdcommissaris
te vervullen en vroeg ontslag.

Inmiddels had de Februaristaking in Amsterdam geleid tot een tweede crisis, want naast
het voltallig college van b&w en de leiding van de Sipo und sd was ook hoofdcommissaris
Versteeg aan de kant gezet. Omdat een geschikte opvolger nog even op zich liet wachten,
kreeg de politiepresident van Lübeck tijdelijk de leiding over het Amsterdamse korps. Deze
Duitse functionaris begon direct met de omvorming ervan. In zijn opdracht moest onder
andere een politieke Recherche worden opgericht.18 Een maand later werd de oud-knil-
officier S. Tulp met de leiding van het Amsterdamse korps belast. Evenals zijn Haagse collega
Hamer had Tulp geen politionele achtergrond of ervaring in het leiden van een politiekorps.
Hij kreeg de opdracht mee om de anti-Duitse stemming binnen het Amsterdamse korps tegen
te gaan. Hij pakte dit voorzichtig aan, waardoor hij het vertrouwen van zijn korpsleden won.
Het gevolg hiervan was dat het Amsterdamse politiepersoneel, meestal zonder weerstand, de
opdrachten van de bezetter begon uit te voeren.

Evenals de eerste crisis had de tweede crisis, de Februaristaking, in tegenstelling tot
Amsterdam geen gevolgen voor de organisatie van het Rotterdamse korps, want daar was er
niet gestaakt. Daarom kon de opvolger van Roszbach, Boelstra, zonder opdracht en zonder
druk van de bezetter worden aangesteld, maar omdat hij wel vanuit de nsb naar voren
geschoven was, verwachtte men van hem dat hij het Rotterdamse korps in nationaal-
socialistische geest zou opbouwen; hij had immers enige tijd bij Tulp stage gelopen.

In tegenstelling tot Hamer, die een goed contact onderhield met enkele vooraanstaande
Duitsers, zoals de chef van de Sipo-afdelingen en het hoofd van de Kriminalpolizei19 en Tulp,
die zelfs een min of meer persoonlijke band had aangeknoopt met Rauter,20 lag Boelstra
regelmatig in de clinch met de Duitse autoriteiten in Rotterdam. Desondanks bleef Boelstra
tot enkele maanden voor de bevrijding belast met de hoogste functie binnen het Rotterdamse
korps. Deels was dit het gevolg van zijn manier van leidinggeven, want hiermee creëerde hij
een zekere rust binnen het korps, terwijl zijn ondergeschikten tijdens de eerste helft van de
bezetting in het algemeen toch alle opdrachten van de bezetter uitvoerden.
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gelijkschakeling en nazificatie grotendeels mislukt 

Volgens Fijnaut is op vijf manieren geprobeerd de ideologische nazificatie van de politie te
versterken. (Re)organisatie van de politieopleiding in nationaalsocialistische geest, overname
van het vakbondswezen, het bedrijven van propaganda, het actief werven van politiemensen
voor de ss en de zuivering van de politie tijdens de bezetting waren deze manieren.21

Door degenen die tijdens de bezetting voor een baan bij de politie kozen, in nationaal-
socialistische geest en naar Duits model op te leiden moesten de korpsen naar verloop van
tijd genazificeerd worden. Alle nieuwe rekruten moesten naar Schalkhaar waar de opleiding
onder toezicht van de Duitse politie plaatsvond. Het was de bedoeling om de ‘gevormde’
agenten na hun opleiding eerst in een bataljon te plaatsen. Alle grote korpsen zouden de
beschikking krijgen over één of meerdere politiebataljons, die als gesloten eenheden konden
optreden. Deze opzet leek te slagen, want de eerste agenten die na hun opleiding in Schalk-
haar naar Amsterdam vertrokken en daar het reeds bestaande pba vervingen, voldeden
volledig aan het ideaalbeeld en de wensen van de bezetter. Nagenoeg alle manschappen
waren lid van de nsb of aanverwante organisaties, terwijl ze de opdrachten, zoals het
ophalen van joden, nauwgezet uitvoerden.22 Zij behoorden tot de meest brute collaborateurs
die Nederland gekend heeft. Voor de latere in Schalkhaar opgeleidde manschappen lag dit
anders. Veel jonge mannen kozen vrijwillig voor de gecentraliseerde politieopleiding omdat
dit de enige mogelijkheid was om ontheffing te krijgen voor de arbeidsinzet. Zij gingen dus
niet uit politieke overtuiging naar Schalkhaar, waardoor het nationaalsocialistisch gehalte
van de latere bataljons aanzienlijk afnam.23

De bezetter vertrouwde de manschappen van de politiebataljons op den duur niet meer,
zodat zij de bataljons van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven omstreeks september 1944

ontbonden. Van deze bataljons werden ongeveer tweehonderd mannen gearresteerd. De
gevangenen gingen via kamp Amersfoort naar Neuengamme, waar de meesten van hen om
het leven kwamen.24

Rotterdam kreeg pas in februari 1944 de beschikking over een Politiecompagnie. Waarom
de compagnie niet eerder kwam is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk had het te maken
met de aanwezigheid van de Mobiele Brigade, waardoor het korps in feite al vanaf 1941 kon
beschikken over een Gesloten Eenheid.25 Daarnaast zou Boelstra de komst van een
politiecompagnie bewust tegengehouden hebben. Met uitzondering van één of meerdere
fietsvorderingen heeft de Rotterdamse bevolking weinig last gehad van de aanwezigheid van
de compagnie, want na een half jaar werd deze al weer ontbonden. De manschappen konden
kiezen voor overplaatsing naar het Rotterdamse korps of de Orpo. De meesten kozen voor de
eerste mogelijkheid.

De opleiding van leidinggevenden vond eveneens centraal plaats. Degenen die vanuit
Schalkhaar geschikt bevonden waren voor een leidinggevende functie mochten naar de
Politie-Officiersschool in Apeldoorn. Omdat de oudere politiefunctionarissen eveneens
kennis moesten nemen van de nieuwe politieopleiding, kregen de korpsen opdracht om
geschikte kandidaten voor een bijscholingscursus naar Schalkhaar en Apeldoorn te sturen. 
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In Den Haag wees Hamer enkele slappe of anti-nationaalsocialistische politiefunctionarissen
aan voor een bijscholingscursus in Schalkhaar. Na terugkomst was hij tevreden over het
resultaat, waarna hij de hervormde agenten bij de Uitrukdienst plaatste.26 In Rotterdam
wilde men het tegenovergestelde bereiken. Vanuit het korps werden twintig politiemannen
geselecteerd, waarvan men wist dat zij niet gevoelig waren voor de Nieuwe Orde en daardoor
in Apeldoorn niet gevormd of veranderd zouden worden. Mede hierdoor bleven de meeste
leidinggevende functies in Rotterdam lange tijd in handen van niet-nationaalsocialisten.

Omdat de grote korpsen zelf geen eigen opleiding mochten verzorgen nam het personeels-
tekort toe. Het aanstellen van arbeidscontractanten (hulpagenten, telefonistes en bewakers)
moest dit probleem gedeeltelijk oplossen. Het Rotterdamse korps maakte, in tegenstelling
tot de meeste andere korpsen, dankbaar gebruik van deze mogelijkheid, want tijdens de
bezetting werden niet minder dan zestienhonderd mannen en vrouwen voor kortere of
langere periode als arbeidscontractant in dienst genomen.

Twee andere manieren waarmee getracht werd de nazificatie tot stand te brengen, waren
het verplicht bijwonen van filmvoorstellingen en andere nationaalsocialistisch getinte bijeen-
komsten en de gelijkschakeling van de politiebonden. Over het algemeen hadden deze
pogingen niet het gewenste resultaat.

De gelijkschakeling verliep eveneens niet soepel. Reorganisatie van het gehele politie-
apparaat was een belangrijke en noodzakelijke stap, want na de capitulatie van het Neder-
landse leger had de bezetter een sterk versnipperde en verzuilde politieorganisatie aan-
getroffen. Het uiteindelijke doel van de bezetter was de vorming van een Staatspolitie, maar
zover was men in 1941 nog niet. Uniformiteit, centralisatie en gelijkschakeling waren de
belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast moest de politie zoveel mogelijk naar het Duitse
model georganiseerd worden.

De reorganisatie van 1941, die onder andere geleid had tot de gelijkschakeling van de
opleiding en bonden, kreeg in 1943 een vervolg. Hoewel de vorming van een Staatspolitie
tijdens de bezetting niet voltooid zou worden, waren invoering van militaire rangen,
standaardisering van de uniformen en het gelijktrekken van de salarissen enkele nieuwe
maatregelen, die voor de gehele Nederlandse politie golden. Behoudens organisatorische
veranderingen kreeg de politie vergaande bevoegdheden, zoals het uitreiken van straf-
beschikkingen voor kleine overtredingen.

Door reorganisaties en bemoeienis van de bezetter werd de Nederlandse politie in toe-
nemende mate centraal aangestuurd. De hoofdcommissarissen van acht grote gemeenten,
waaronder Rotterdam, kregen tengevolge van de reorganisatie van 1943 de titel van politie-
president en in plaats van de burgemeesters kregen zij de formele zeggenschap over de plaat-
selijke politie.27 De politiepresidenten van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en
Groningen namen bovendien de functie van gewestelijk politiepresident waar. Zij kregen
ieder de politiële bevoegdheid in een aantal provincies en hadden hiermee de taak van de pg

overgenomen. De beslissingsbevoegdheid van Boelstra als gewestelijk politiepresident was
overigens zeer beperkt. Hij moest ervoor zorgen dat de maatregelen en opdrachten van de
bezetter werden doorgegeven aan alle gezagsdagers (burgemeesters) in zijn gewest, waardoor



705

hij in feite niets meer was dan een doorgeefluik. Het inperken van de bevoegdheden gold
niet alleen voor de politiepresidenten, maar ook voor de Nederlandse politieautoriteiten. 
Zij zouden gedegradeerd zijn tot uitvoerders van Rauters dictaten.28

Tulp verzwaarde in Amsterdam de leiding van het korps aanzienlijk door kort na zijn
installatie het Kabinet van de Hoofdcommissaris op te richten. Daarnaast stelde hij ook nog
een Staf der Ordepolitie in, die bestond uit een commissaris, een adjudant, een plaats-
vervanger en elf inspecteurs. Van zowel Kabinet als Staf hadden enkele medewerkers
sympathie voor het nationaalsocialisme.29 Na de dood van Tulp ontstond er binnen het
Amsterdamse korps een gezagsvacuüm en verschil van mening binnen de top. Ook hieruit
bleek dat Tulp leiding stevig in handen had gehad.30 Het ophalen van joden lag zelfs enige
tijd stil. Commissaris H. Krenning, belast met de leiding van de Ordepolitie, tevens lid van
de nsb en ss, nam als waarnemend hoofdcommissaris het stokje van Tulp over.

Direct al bij de eerste grote ‘actie’ ging het mis. Begin februari 1943 had Krenning
opdracht gekregen om achthonderdvijftig korpsleden beschikbaar te stellen voor het ophalen
van joden, terwijl de onder zijn leiding staande vhp tezelfdertijd een razzia op jonge mannen
hield. Na een aantal uren moesten beide ‘acties’ worden stop gezet, omdat Krenning was
ingestort. Enkele weken later werd hij vanwege zijn psychische toestand ontslagen. Nadat
een poging van Rauter om Feldmeijer met de dubbelfunctie (politiepresident en gewestelijk
politiepresident) in Amsterdam te belasten op niets uitliep, kreeg procureur-generaal J.
Feitsma beide functies. Korte tijd later droeg Feitsma de functie van politiepresident over aan
burgemeester E.J. Vôute.31 De dagelijkse leiding van het politiekorps legde Vôute in handen
van het Kabinet Politiepresident. Dit Kabinet herstelde volgens Meershoek niet alleen de
oude verhoudingen, maar drong tevens de invloed van de nsb’ers terug. Het opheffen van
het bureau Documentatiedienst was het gevolg hiervan.32 In december 1943 werd de
politiepresident van Eindhoven, H.A. van Hilten, belast met de dubbelfunctie in Amster-
dam. Dat de benoeming van Van Hilten eerder al in Eindhoven had plaatsgevonden was
merkwaardig, aangezien hij voor de bezetting als inspecteur vanwege overspel en alcoholisme
ontslagen was. Tijdens zijn Amsterdamse periode bleven deze tekortkomingen hem parten
spelen.33 Kennelijk waren er onvoldoende gekwalificeerde politieleiders. Van Hilten kreeg
aan het einde van de bezetting nog wel een mogelijkheid om op enkele belangrijke posten
nationaalsocialisten te plaatsen, want toen begin 1945 acht Duitgezinde ambtenaren van het
Gewestelijk Arbeidsbureau waren doodgeschoten, liet Rauter door de Orpo honderddertig
Amsterdamse politiemensen oppakken, waaronder een commissaris en een inspecteur.34

Hamer ondernam in Den Haag eveneens pogingen om het korps te nazificeren, maar
vanwege het geringe aantal nationaalsocialisten lukte dit in eerste instantie niet. Toen Rauter
Hamer in oktober 1943 ontsloeg, kregen nationaalsocialisten de leiding over de Ordepolitie
en Bestuurspolitie. Dit had verder weinig gevolgen, want het overgrote deel van het Haagse
korps bleef neutraal.35

Roszbach poogde het Rotterdamse korps of gedeelten daarvan te ‘vernationaalsocialiseren’.
Vrijwel alle pogingen daartoe mislukten. Alleen de politieke dienst stond onder leiding van
een nationaalsocialist. Boelstra had tijdens zijn installatiespeech aangegeven dat hij het
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nationaalsocialisme niet aan zijn korpsleden wilde opdringen. Aanvankelijk had het nationaal-
socialisme inderdaad nauwelijks vat op het korps. Tijdens de reorganisatie van 1943 leek hier
verandering in te komen, want Boelstra moest voor de drie takken van dienst leidende
personen aanwijzen en gezien het benoemingsbeleid was het haast vanzelfsprekend dat
nationaalsocialisten deze belangrijke functies in zouden vullen. De opmerking van Boelstra
dat hij niet kon beschikken over ervaren nationaalsocialistische officieren werd in eerste
instantie geaccepteerd, maar begin 1944 greep de bezetter alsnog in. Vanwege wantrouwen
werd de commandeur van de Ordepolitie, Moerman, overgeplaatst en vervangen door de
nsb’er Wonink. De bezetter had gehoopt dat door deze benoeming het een en ander zou
veranderen binnen de Rotterdamse korpsleiding, maar niets was minder waar, want Wonink
bleek het eens te zijn met de manier waarop Boelstra het korps bestuurde. Toen de Duitse
politie kort voor de novemberrazzia alle wapens van de Rotterdamse politie innam, terwijl
ze beloofd had dit niet te doen, was voor Wonink de maat vol en diende hij zijn ontslag in.
Voor de bezetter lag nu de weg open om een commandeur aan te stellen, die wel aan hun ver-
wachtingen voldeed. Dit werd de fanatieke nsb’er Tetenburg. Lang duurde deze situatie niet,
want toen bleek dat Tetenburg het verzet te dicht op de hielen zat, werd hij geliquideerd.

Eind juli 1944 werd de met de leiding van de Recherchehoofdafdeling Rotterdam belaste
commissaris eveneens vervangen door een nationaalsocialist. Ook aan zijn carrière kwam
vroegtijdig een einde, want toen hij tijdens de septemberdagen van 1944 voor de vermeende
oprukkende geallieerde legers op de vlucht was, schoot het verzet hem in de omgeving van
Staphorst dood. Hierdoor was een van de belangrijkste onderdelen van de reorganisatie, het
nazificeren van de politietop, in Rotterdam volledig mislukt. In ’t Veld vroeg zich af of de
nazificatie van de politie tenslotte gelukt zou zijn. Volgens hem was dit een kwestie van
speculatie.36 Gelet op het bovenstaande denk ik dat de nazificatie van het gehele Rotter-
damse korps, maar ook van de andere korpsen, volledig mislukt is. Slechts een zeer kleine
minderheid voelde zich aangetrokken tot de Nieuwe Orde. Deze kleine minderheid ging
overigens wel vér met het dienen van de bezetter.

meewerken en collaboratie

Voordat het vertrouwen in de politie in de tweede helft van de bezetting afnam, kon de
bezetter rekenen op de medewerking van nagenoeg het gehele Rotterdamse politieapparaat.
Na de bevrijding werd onder andere naar aanleiding van binnengekomen klachten onder-
zocht in hoeverre de individuele politiefunctionaris daadwerkelijk had meegewerkt met de
bezetter. Tijdens en na de zuivering maakte men vooral onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’ of
tussen verzet en collaboratie. Ging men bij het laatste uit van de letterlijke betekenis van het
woord dan zou geconcludeerd kunnen worden dat nagenoeg alle (Rotterdamse) politie-
functionarissen met de bezetter gecollaboreerd hebben, omdat iemand die in oorlogstijd
opzettelijk met de bezetter meegewerkt heeft volgens de definitie een collaborateur is.37

Prof. dr. P. Romijn stelde naar aanleiding van zijn uitgebreide studie over de burgemeesters
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in oorlogstijd vast, dat degenen die te lang in functie gebleven waren niet hadden kunnen
ontkomen aan collaboratie met de vijand.38 Daarnaast was volgens hem de politietaak
verschoven van handhaving van de openbare orde naar inschakeling van de politie bij
arrestatie van vervolgde groepen.39

Hierbij is het wel noodzakelijk om een scheiding aan te brengen tussen de agenten van
de reguliere politie en de leden van de politieke dienst, omdat na verloop van tijd vooral de
politieke dienst de arrestatieopdrachten van de gewone agenten overnam. Voordat de
politieke dienst begon met het arresteren van politieke tegenstanders had de bezetter vooral
behoefte aan informatie over deze tegenstanders, waardoor de heroprichting van de id een
logische stap was. De medewerkers moesten opnieuw beginnen, omdat het hoofd van de
dienst tijdens de meidagen van 1940 nagenoeg alle gegevens vernietigd had. Voor het
vergaren van informatie waren ‘betrouwbare’ en loyale personeelsleden nodig, daarom
kwamen vooral fanatieke nationaalsocialistische politiefunctionarissen in aanmerking voor
een functie bij de politieke dienst.

De Haagse hoofdcommissaris Hamer had eind november 1940 al een nationaalsocialistisch
georiënteerde afdeling opgericht. Onder de naam Documentatiedienst werd deze afdeling de
politieke dienst van het Haagse korps.40 De taken waren vergelijkbaar met die van de
Rotterdamse en Amsterdamse afdelingen. Het verschil was dat de Haagse dienst bij de
Bestuurspolitie (administratie) was ingedeeld41 en tot augustus 1944 bleef bestaan, waarna
het personeel werd overgeheveld naar de Aussenstelle Den Haag.42

Het Amsterdamse korps moest na de Februaristaking in opdracht van de bezetter een
politieke Recherche oprichten. In tegenstelling tot Boelstra had Tulp meer contact en waar-
schijnlijk ook een betere band met zijn politieke dienst. Elke twee weken vond er tussen hem
en de chef van de dienst een bespreking plaats. Dat het Amsterdamse Bureau Inlichtingen-
dienst beter presteerde dan de Aussenstelle, was ook bij de politieleiding in Berlijn bekend
geworden. Tijdens een bezoek van Himmler aan Amsterdam moest Lages bij hem op het
matje komen, terwijl hij en zijn ondergeschikten één SS-rang moesten inleveren.43

Het politiek foute deel van het Rotterdamse korps werd bewust in een aparte groep
geplaatst en door de rest van het korps geïsoleerd. Om op deze manier de foute kant in de
gaten te kunnen houden was een slechte keuze want dit mislukte volledig. Juist door deze
afzondering dreef men de politieke dienst in de richting van de bezetter, die er dankbaar
gebruik van maakte. Hierdoor werd de politieke dienst, evenals soortgelijke diensten van de
andere korpsen, een gevreesd en gevaarlijk instituut. Zelfs de pogingen van het Rotterdamse
verzet om de saamhorigheid binnen de plaatselijke politieke dienst te verstoren, door het
liquideren van de fanatiekste rechercheurs, leverden niet of nauwelijks het gewenste resultaat
op.

Dr. D.M. de Jaeger stelde in zijn dissertatie vast dat de politieke politie grote invloed
heeft gehad op de beeldvorming van de politie. Vooral de medewerkers van deze diensten
zouden door hun onvaderlands gedrag een smet geworpen hebben op het imago van de
politie. Dat zij voor het overgrote deel pas tijdens de bezetting bij de politie waren aangesteld,
was volgens De Jaeger bij de oordeelsvorming door het publiek nauwelijks van invloed
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geweest. Zij maakten immers net als de anderen deel uit van een apparaat, dat volkomen ten
onrechte de rekening gepresenteerd kreeg.44 Of het presenteren van de rekening inderdaad
volkomen onterecht was, valt te betwijfelen, want omdat de Duitse (politie)-instanties vooral
in het begin van de bezetting over onvoldoende eigen personeel kon beschikken, waren zij,
voordat de politieke dienst actief werd, in veel gevallen afhankelijk van de medewerking van
politiemensen die werkzaam waren bij diverse korpsonderdelen. Het is daarom niet terecht
om de rechercheurs en hulpagenten van de politieke dienst voor dit alles verantwoordelijk te
stellen.

Na de bevrijding stelde men Roszbach en Boelstra in hoge mate verantwoordelijk voor
het optreden van de politieke dienst. De oprichting van deze collaborerende dienst hadden
zowel Roszbach als Boelstra niet tegen kunnen houden, omdat de bezetter op een bepaald
moment eiste dat elk korps de beschikking moest hebben over een politieke afdeling.
Hoewel Roszbach in theorie met de leiding van de id belast was, verloor hij langzaam het
gezag over deze dienst, zodat de bezetter te allen tijde en zonder overleg met de korpsleiding
over de medewerkers kon beschikken. Roszbach werd wel verweten dat hij de id had
genazificeerd of had laten nazificeren. Boelstra kreeg te horen dat hij geen doeltreffende
maatregelen genomen zou hebben om te verhinderen dat leden van die groep personen, die
de vijand onwelgevallig waren, arresteerden, van hun vrijheid beroofden en mishandelden.
De politieke dienst paste dezelfde verhoormethoden toe die de sd ook gebruikte om hun
arrestanten tot een bekentenis te dwingen. Ook het stelen van goederen zorgde ervoor dat de
politieke dienst een slechte naam kreeg. Boelstra had het mishandelen van de arrestanten
verboden, maar zijn maatregelen tegen de politieke dienst waren over het algemeen niet
doeltreffend, omdat de bezetter de zeggenschap over de politieke dienst overnam en er tussen
Boelstra en de politieke dienst een onoplosbaar conflict was ontstaan.

Nadat Amsterdamse rechercheurs zich eveneens schuldig hadden gemaakt aan wan-
gedrag en corruptie, werd het bureau Inlichtingendienst, evenals de Rotterdamse id, in de
eerste helft van september 1942 opgeheven.45 Een aantal rechercheurs ging over naar het
Bureau Joodsche Zaken, terwijl 23 rechercheurs rechtstreeks bij de Sipo und sd gedetacheerd
werden.46 In Rotterdam was de opheffing van de politieke dienst een zuiver administratieve
aangelegenheid, want binnen de Recherche kon Groep 10 als een aparte dienst doorgaan met
haar wrede praktijken. Mogelijk had het reorganiseren van de politieke diensten iets te
maken met de maatregelen tegen de joden, want voor het opsporen van (ondergedoken)
joden had de bezetter in toenemende mate behoefte aan ‘betrouwbare’ politieambtenaren.

jodenvervolging als dieptepunt

Voordat de reguliere politiekorpsen de joden thuis ophaalden, waren zij al via de verplichte
registratie uit het openbare leven verbannen. Bij openbare gelegenheden, zoals cafés, parken
en markten werden bordjes aangebracht, waaruit bleek dat zij daar niet gewenst waren.
Enkele maanden later veranderde de tekst in ‘Voor Joden verboden’. Hoewel de plaatselijke
politie dit verbod zeer regelmatig moest controleren, troffen de Rotterdamse politie-
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functionarissen nauwelijks joden op verboden plaatsen aan. Waarschijnlijk traden de
agenten tijdens de controles niet energiek genoeg op, want in samenwerking met de Sipo
begon de id medio 1941 met het controleren van deze bepalingen. Tijdens de tweede golf
anti-joodse maatregelen namen de rechercheurs van de politieke dienst de controles
nagenoeg in zijn geheel van hun geüniformeerde collega’s over.

In Amsterdam hadden de agenten eveneens weinig ijver tentoongespreid bij het contro-
leren van de maatregelen tegen de joden. Tulp had zijn personeel diverse malen aangespoord
om actiever op te treden. Hij had zelfs gedreigd met ontslag. Daarnaast controleerde de
Duitse politie het optreden van de Amsterdamse agenten, waardoor tijdens de tweede golf
maatregelen hun medewerking zichtbaar verbeterd was.47 De Amsterdamse agenten
moesten ook de aanzeggingen voor - naar het heette - de onder politioneel toezicht staande
tewerkstelling in Duitsland rondbrengen, maar omdat steeds minder joden aan de oproep
voldeden, werd het Amsterdamse korps vanaf half augustus ingeschakeld bij het uit huis
halen van joden.48

Nadat de totale isolatie van de joden voltooid was, kregen eind juli, begin augustus 1942,
zesduizend Rotterdamse joden een oproep. Verspreid over drie dagen moesten zij zich
melden bij het centrale verzamelpunt, Loods 24. Aangezien de bereidheid om zich te melden
met de dag afnam, werden nieuwe maatregelen afgekondigd. De joodse mannen uit
Rotterdam moesten verplicht naar werkkampen. Dit was een sluwe zet van de bezetter, want
op deze manier was gedwongen hereniging met de achtergebleven gezinsleden een stuk
gemakkelijker geworden. Deze opzet slaagde volledig, want in de avond en nacht van 2 op 3
oktober 1942 werden de achtergebleven gezinsleden tijdens een grote ‘actie’ opgehaald. Voor
het eerst moest de Rotterdamse politie, onder toezicht van Duitse functionarissen, bij deze
ophaalactie assistentie verlenen. Zonder opgaaf van reden kregen driehonderd manschappen
bericht dat zij zich ’s avonds om 20.00 uur moesten melden. Op het aangegeven tijdstip
kregen de opgeroepen agenten, waarvan velen dachten dat het om een alarmoefening ging,
te horen dat ze die avond joden van huis moesten halen. Of deze opdracht anders uitgevoerd
zou zijn indien het voltallige korps vooraf op de hoogte geweest zou zijn, valt te betwijfelen,
omdat de saamhorigheid, die voor een collectieve weigering een belangrijke voorwaarde is, 
al enige tijd ontbrak. Een vergadering van inspecteurs, die kort na de eerste ophaalactie
plaatsvond, illustreert dit, want slechts acht van de zeventig inspecteurs toonden zich bereid
om bij een volgende opdracht te weigeren. Die volgende opdracht kwam al binnen één week
na de eerste.

Deze tweede actie was anders opgezet. In plaats van bij een centraal meldpunt moesten
de deelnemende politiefunctionarissen zich melden aan hun eigen afdeling, waar ze de
instructies kregen om die avond vooral de oudere joden op te halen. Deze keer assisteerden
leden van het pba de Rotterdamse agenten. Tijdens de actie bleek dat het bataljon zich in
Amsterdam niet alleen bekwaamd had in het ophalen van de joden, maar ook in het weg-
nemen van hun goederen.

Hoewel na oktober 1942 de arrestatieopdrachten steeds vaker aan Groep 10 gegeven
werden, bleven ook de overige onderdelen van het korps hiervan niet gevrijwaard. Begin
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april 1943 moest de politie voor de laatste keer assistentie verlenen tijdens een actie waarbij
de nog legaal in Rotterdam verblijvende joden opgehaald moesten worden.

In Amsterdam was het ‘gewone’ politiepersoneel een maand lang ingezet bij het uit huis
halen van joden. Tulp bemoeide zich actief met de acties en hij zou zelfs iedere avond
aanwezig geweest zijn. Aangezien Tulp het korps naar zijn hand gezet had, was het voor hem
noch voor de bezetter noodzakelijk om medewerking af te dwingen.49 Nadat Tulp begin
oktober 1942 wegens ziekte was weggevallen en enkele weken later overleed, kwam het
ophalen van de joden vier weken stil te liggen. Het pba kon daarom elders worden ingezet,
zoals op 8 oktober in Rotterdam.50 Toen de acties weer hervat werden, schakelde Lages
vooral de manschappen van het pba en het Bureau Joodsche Zaken in.

Na de bevrijding werd onderzocht in hoeverre Boelstra verantwoordelijk was voor het
ophalen en wegvoeren van de joden. Hij had namelijk de leiding van het Rotterdamse korps
overgenomen voordat de politie actief mee ging doen met de ophaalacties. Het onderzoek
wees uit dat zijn feitelijke rol marginaal was geweest. Boelstra verklaarde dat hij natuurlijk
ook had kunnen onderduiken, maar het lot van de joden zou er naar zijn mening geenszins
door verzacht zijn. Voor hem was er zeer zeker, zoals ook in de andere gevallen, een ander
gekomen. Misschien waren de joden dan veel hardhandiger behandeld. De Duitsers hielden
daarbij nog voor, dat de behandeling van de joden in Duitsland heel goed zou zijn. Volgens
Boelstra had niemand (kunnen) voorzien, dat de joden op een zo intens gemene wijze
behandeld, of beter gezegd vermoord zouden worden.51

De informatieverstrekking over het lot van de joden –  dat geheim was – was inderdaad
op zijn zachtst gezegd verre van optimaal, zodat lang niet iedereen wist wat er verder met de
opgehaalde joden ging gebeuren. De (illegale) pers besteedde nauwelijks aandacht aan de
Endlösung der Judenfrage,52 terwijl men niet zo massaal naar Radio Oranje luisterde als later
verondersteld werd.53 Zelfs toen de bbc en Radio Oranje op 17 december 1942 de ‘Verklaring
der Geallieerde Regeringen inzake de uitroeiing der Joden’ uitzonden,54 geloofden velen niet
dat de Duitsers tot zoiets gruwelijks in staat waren.

De rechercheurs van de politieke dienst waren verantwoordelijk voor de arrestatie van
ten minste tien procent van de Rotterdamse joden. Bij de beoordeling moet rekening
gehouden worden met het feit dat voor eind 1942 ook en vooral de overige onderdelen van
het Rotterdamse korps betrokken zijn geweest bij het ophalen en transporteren van joden en
andere al dan niet veronderstelde (politieke) tegenstanders van het Nazi-regime. Zonder de
rol van de politie op enigerlei wijze te bagatelliseren mag echter niet vergeten worden dat het
vervolgen van de joden een samenspel was tussen verschillende ambtelijke instanties en
organisaties. De Joodse Raad gaf de bedreigingen van diezelfde bezetter door via het Joodsche
Weekblad. De door de politie opgehaalde joden werden met behulp van personeel en
materieel van de ret naar de verzamelplaats gebracht. Daarvandaan vervoerde de Neder-
landse Spoorwegen de joden naar onder andere Westerbork.

De politieambtenaar kreeg door de associatie met de jodenvervolging een stempel
opgedrukt die moeilijk te verwijderen was. Deze associatie kwam pas tijdens de zestiger jaren
tot stand, want volgens Van der Pauw was de Algemene Zuiveringscommissie direct na de
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bevrijding nog van mening geweest dat het gehele Nederlandse volk zich tegen de joden-
vervolging teweer had moeten stellen en dat men die verantwoordelijkheid niet uitsluitend
op de politie mocht afwentelen. Deze mening was als volgt in het verslag verwoord:

De Algemeene Zuiveringscommissie […] overwoog, dat het Nederlandsche volk zich
met een zwaren blaam beladen heeft, doordat een groep uit zijn midden met mede-
werking van eigen landgenooten is opgehaald en aan de vernietiging prijsgegeven. 
Zij meent dat op het Rotterdamsche politiecorps niet de verantwoording drukte om
de joden zoo mogelijk voor erger te sparen en de burgerij voor een directe terreur te
behoeden.55

In zijn boek had Presser aangetoond dat het Nederlandse volk zich, vooral ten opzichte van
de joodse landgenoten, helemaal niet onbuigzaam had opgesteld. Door deze harde con-
frontatie met de werkelijkheid werd Nederland opgezadeld met een collectief schuldgevoel.
Om de aandacht hiervan af te leiden wees men vooral in de richting van de politie.56 Dat de
politie werd gezien als een van de belangrijkste schakels is begrijpelijk, maar zonder de
andere instanties had de jodenvervolging in Nederland nooit zo succesvol kunnen zijn.

Wat hierbij tevens niet vergeten mag worden is dat een onbekend aantal politie-
functionarissen joden in hun huis liet onderduiken en ondergedoken joden op allerlei
manieren hielp. Veel van deze daden waren vormen van verzet. Fijnaut stelt terecht vast dat
het politieverzet vanwege gebrek aan schriftelijke bronnen niet meetbaar is. De reconstructie
hiervan had volgens hem direct na de bevrijding moeten plaatsvinden.57

tegenwerken en verzet

Uit de schaarse bronnen blijkt dat politiefunctionarissen in toenemende mate hebben
deelgenomen aan verzetsactiviteiten. Deze veranderde houding zou veroorzaakt zijn door de
April-Meistaking in 1943, omdat deze staking een katalyserende uitwerking op veel politie-
mensen zou hebben gehad.58 Daarnaast zou het aantal ondergedoken politiefunctionarissen
sterk gestegen zijn.59 De conclusie dat vooral na de staking het aantal ondergedoken politie-
mensen fors toenam, was mogelijk gebaseerd op de landelijke cijfers, omdat de Rotterdamse
politiefunctionarissen, die op dat moment de dienst heimelijk verlaten hadden, op twee
handen te tellen waren. De bezetter probeerde door het gevangennemen van vrouwen,
kinderen en familieleden en het confisqueren van inboedels het onderduiken te ont-
moedigen. Zij namen deze maatregelen, omdat veel politiemensen hun dienstwapen mee-
namen, die het verzet vervolgens gebruikte. Rauter rapporteerde in augustus 1943 aan
Himmler dat de acties van het ondergrondse verzet in de zomer van 1943 duidelijk het
stempel droegen van ‘professionelen’ met ‘goede verbindingen met de politie’. Dit konden
volgens hem alleen ondergedoken politiemensen zijn.60

In december 1943 werden de gevangengenomen familieleden van ondergedoken
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politiefunctionarissen op last van Rauter vrijgelaten. Deze ‘verzoeningspoging’ leverde niet
het gewenste resultaat op, omdat onderduiken eerder toe dan afnam. Pas vanaf juni 1944 is er
een forse stijging waarneembaar en dus niet, zoals beweerd wordt, in mei 1943. De oorzaak
van deze stijging was de geallieerde landingen in Normandië. Velen dachten dat de Duitse
legers snel verslagen zouden zijn.

De jurist F.R. Mijnlieff concludeerde na de bevrijding aan de hand van de gegevens, die
de Algemeen Inspecteur van de Rijkspolitie en vrijwel alle chefs van de gemeentelijke
korpsen welwillend aan hem verstrekt hadden, dat het politieverzet vrijwel steeds niet het
verzet van de politie was, maar het verzet van individuen.61 Het is nog maar de vraag of
Mijnlieff voor deze conclusie over voldoende gegevens kon beschikken, want over verzet en
verzetsdaden werd niet of nauwelijks geschreven en gesproken, terwijl over het algemeen
niet duidelijk is wat men onder verzet verstaat. 

Volgens Smeets valt verzet grofweg te verdelen in een actief en een passief deel. Het deel-
nemen aan acties om de bezetter doelbewust nadeel te berokkenen zag hij als actief verzet,
terwijl het zo slecht mogelijk uitvoeren van bevelen passief verzet zou zijn.62 Voor de bezetter
maakte het overigens niets uit of iemand georganiseerd of ongeorganiseerd, dan wel actief of
passief aan het verzet deelnam, want het rondbrengen van een illegale krant en het negeren
van bevelen kon immers dezelfde gevolgen hebben als het uit naam van het verzet plegen
van een gewapende overval.

Het dreigen met strenge straffen weerhield het verzet er niet van om door te gaan met
hun acties. Als represaillemaatregelen nam de bezetter bijvoorbeeld vooraanstaande mannen
in gijzeling, onder wie diverse politieofficieren. Na een aanslag op een spoorwegviaduct in
Rotterdam stonden voor het eerst vijf prominente Rotterdamse gijzelaars voor een vuur-
peloton. Deze maatregel zorgde voor veel commotie en onrust, want een van de slachtoffers
was een gewaardeerd politieofficier van het Rotterdamse korps.

Ondanks de zware straffen hebben Rotterdamse politiefunctionarissen deelgenomen aan
zowel actieve als passieve verzetsdaden. Van ongeveer honderd Rotterdamse politie-
functionarissen is bekend dat zij zich vroeg of laat bij een verzetsorganisatie hebben aan-
gesloten.63 Voorbeelden tonen aan dat er in Rotterdam eveneens sprake was van georgani-
seerd politieverzet, maar op welke schaal dit plaatsvond zal in verband met gebrek aan
betrouwbare bronnen nooit achterhaald kunnen worden.

Door het toenemende verzet werd de opsporingstaak van de politie steeds moeilijker,
aangezien op den duur niet meer te onderscheiden was of bepaalde daden, zoals overvallen
en moorden, door verzetsstrijders of door criminelen gepleegd waren. Daarbij kwam nog dat
de bezetter de opgepakte criminelen steeds vaker selecteerde voor represaillemaatregelen,
waardoor op ‘normale’ misdrijven de doodstraf kwam te staan. De politiefunctionaris die de
crimineel had opgepakt of de rechercheur die het onderzoek verricht had, werd daardoor
opgezadeld met een schuldcomplex.



duitse politie(instanties) grijpen de macht

Direct nadat het Nederlandse leger gecapituleerd had, waren vertegenwoordigers van de
bezetter naar Nederland gekomen om toezicht te houden en bestuurstaken over te nemen.
De manier waarop deze functionarissen optraden kon door bepaalde factoren, zoals
plaatselijke omstandigheden, ervaring en karakter nogal verschillen. De Rotterdamse
Beauftragte bemoeide zich in tegenstelling tot zijn Amsterdamse ambtsgenoot niet of
nauwelijks met de ordehandhaving en anti-joodse maatregelen. De antisemitische Beauftragte
van Amsterdam was mede verantwoordelijk voor het uitbreken van de Februaristaking.64

De bezetter greep direct hard in om te staking neer te slaan. Het Amsterdamse korps zag
waartoe de bezetter in staat was.

Vanwege de kerende oorlogskansen, toename van de verzetsactiviteiten en afnemende
medewerking van de Nederlandse politie traden de Duitse politie-instanties steeds meer op
de voorgrond. Dr. G. von Frijtag Drabbe Künzel schreef dat de Nederlandse politie in
politieke zaken na verloop van tijd slechts een informerende en assisterende taak toebedeeld
had gekregen. De opsporing van politieke opposanten zou in Nederland dan ook al snel het
werkterrein van de Duitse politieke Recherche zijn geworden.65 Volgens procureur-fiscaal
mr. J. Zaaijer was het in Nederland gestationeerd personeel niet in staat geweest tot veel
beters dan schreeuwen en slaan, omdat het in doorsnee van laag allooi was. Toen de com-
mandanten in Duitsland opdracht kregen om personeel voor de bezette gebieden af te staan,
wezen ze niet hun beste krachten aan.66 Uit de dossiers van de Bijzondere Rechtspleging
blijkt dat dit ook gold voor de leden van de Rotterdamse Aussenstelle, want het merendeel had
pas na de machtsovername in Duitland bij de sd of een politie-instantie dienst genomen.

Het bolwerk van de Rotterdamse Aussenstelle aan de Heemraadssingel werd al snel een
gevreesd en gehaat instituut. Onder leiding van Wölk traden de medewerkers, met
gebruikmaking van verklikkers en in samenwerking met hun Nederlandse handlangers,
meedogenloos op tegen degenen die niet wilden meewerken aan de opbouw van een nieuw
Europa of tot de groepen behoorden waarop continue jacht gemaakt werd.

Om het groeiende verzet te breken kregen de medewerkers van de Aussenstelle steeds
meer bevoegdheden. Verscherpt verhoor was bijvoorbeeld een toegestane manier om ver-
dachten aan het praten te krijgen. Daarnaast kregen de leiders van de Aussenstelle vanaf juli
1944 de bevoegdheid om buiten de rechtbank om en zonder onderzoek doodvonnissen op te
leggen. In vergelijking met andere steden paste de Rotterdamse Aussenstelle deze maatregel
veelvuldig toe, terwijl er over het algemeen toch al strenger opgetreden werd, want naarmate
de bevrijding dichterbij kwam, werden in Den Haag en Amsterdam tussen de Aussenstelle en
de verzetsorganisaties afspraken gemaakt.

Nadat de BdS in de zomer van 1944 uit Den Haag vertrokken was, kreeg die stad vanaf dat
moment een afzonderlijke Aussenstelle. Deze dienst stond onder leiding van de gematigde
J.H.L. Munt, die door zijn collega’s ook wel eens ‘der Weiche’ genoemd werd. Munt had zelfs
enige sympathie voor verzetsmensen, waardoor hij in de zomer van 1944 een groep Haagse
verzetsmensen uitnodigde voor een gesprek. Hoewel Munt evenals Wölk kon beslissen over
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represaillemaatregelen, heeft hij door zijn milde optreden enkele tientallen levens gespaard.67

In Amsterdam sloten na Dolle Dinsdag de Sipo en het gewapend verzet een stilzwijgend
bestand. Het verzet gebruikte geen geweld tegen de bezetter en de leider van de Aussenstelle
Amsterdam, Lages, zag af van standrechtelijke executies van verzetstrijders. Alleen bij enkele
individuele acties werden represaillemaatregelen genomen.68 In Rotterdam vonden pas kort
voor de bevrijding besprekingen plaats tussen het verzet en de bezetter, waardoor in de
laatste zeven maanden tenminste 155 personen bij vergeldingsacties om het leven kwamen.

Behoudens burgers waren ook politiefunctionarissen slachtoffer van het sterk verharde
beleid van de bezetter, want in tegenstelling tot de Aussenstelle bemoeide de Orpo zich in
toenemende mate met de organisatie van het Rotterdamse korps. Vooral de Verbindungs-
offizier des BdO und Kommandeur der Ordnungspolizei Südholland en Zeeland, majoor Scholz, 
gaf het Rotterdamse korps opdrachten, hield toezicht en bemoeide zich met bevorderingen. 
Niet alleen de bemoeizucht van Scholz verhoogde de druk op het politiepersoneel, ook de
razzia van november 1944 betekende veel voor het Rotterdamse korps. De dagelijkse dienst
werd ontwricht omdat politiefunctionarissen naar Duitsland werden afgevoerd. Vanwege de
hongerwinter die hierop volgde brak voor veel achtergebleven gezinnen en politiemensen
een moeilijke tijd aan. De bevrijders waren dichtbij, maar de bevrijding was nog ver weg.

het rotterdamse korps voldoende gezuiverd

Van de politiezuivering zijn veel documenten bewaard, maar de vraag of de politie ver-
geleken met andere overheidsorganen voldoende gezuiverd is, is niettemin moeilijk te
beantwoorden. Van der Pauw durfde het in zijn slotbeschouwingen aan om de gehele
Rotterdamse bevolking kritisch onder de loep te nemen. De in 1948 door de Koningin toe-
gekende toevoeging aan het wapen van Rotterdam, ‘Sterker door Strijd’, hoorde volgens 
hem thuis in een vitrine met het opschrift ‘collectieve mythe’, waar men beter langzaam 
aan voorbij kon lopen dan er te lang bij stil te blijven staan. De toevoeging was toegekend 
ter herinnering aan de moed en de kracht waarmee de bevolking van Rotterdam alle
beproevingen van de oorlog gedragen had en daarnaast een belangrijk aandeel had gehad in
de bevrijding van het vaderland, aldus het telegram van de Koningin aan burgemeester Oud.
Van der Pauw was het hier niet mee eens en bracht naar voren dat de Rotterdamse bevolking
helemaal niet zó strijdvaardig was geweest. Indien er ook naar de keerzijden en schaduw-
kanten van de geschiedenis gekeken zou worden en er tevens rekening gehouden werd met
de fouten en zwakheden, dan zou de werkelijkheid genuanceerder, eerlijker en waarheids-
getrouwer zijn weergegeven.69

De bevolking van Rotterdam had zich tijdens Anjerdag en bij de stakingen in februari
1941 en april/mei 1943 inderdaad minder strijdvaardig opgesteld dan de bevolking van
Amsterdam en Den Haag. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de
Rotterdamse politiefunctionaris niet meer of minder gefaald heeft dan de gemiddelde
Rotterdamse burger. Smeets en De Jaeger waren nagenoeg tot dezelfde conclusie gekomen.



715

Volgens Smeets gedroeg de gemiddelde (Utrechtse) politieman zich niet anders dan de
gemiddelde Nederlander,70 terwijl De Jaeger concludeerde dat de politie in de Brabantse
steden tijdens de bezetting niet (veel) beter, maar ook niet (veel) slechter heeft gefunctio-
neerd dan andere instellingen of beroepsgroepen, maar dit wel heeft moeten doen onder
aanzienlijk moeilijkere omstandigheden.71

Dr. L. de Jong had zich in zijn lijvige standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog minder positief uitgelaten over het optreden en de zuivering van het
politieapparaat. Hij concludeerde dat, wanneer de Nederlandse politie tijdens de bezetting
uitsluitend belast was geweest met de normale ordehandhaving en het tegengaan van de
normale criminaliteit, er geen zuiveringsprobleem zou zijn ontstaan, maar volgens hem
hadden de zaken zo niet gelegen. Het Amsterdamse politiekorps was bijvoorbeeld mede een
hulporgaan van de bezetter geworden. De door het Militair Gezag ingestelde zuiverings-
adviescommissies zouden niet gelet hebben op de diensten die talrijke ‘niet-foute’ politie-
mannen, bijvoorbeeld bij het ophalen van joden, aan de bezetter hadden verleend, terwijl 
de gegevens die uit het korps zelf aan die commissies waren verstrekt, kennelijk hoogst
onvolledig waren. Voor talrijke politiefunctionarissen die in dienst waren gebleven, gold dat
zij tijdens de bezetting daden hadden verricht op grond waarvan zij op zijn minst na de
bevrijding gestaakt hadden moeten worden. Superieuren voor wie hetzelfde gold, hielden 
de minderen de hand boven het hoofd en de minderen zwegen over zaken die hun van die
superieuren bekend waren. Er was dus sprake van een conspiration de silence, aldus De Jong.
Het tegenovergestelde, een conspiration de parler, deed zich volgens hem voor in het
Rotterdamse korps.72

De Jong schreef dit in de in 1988 verschenen epiloog van zijn veel besproken en geprezen,
maar ook bekritiseerde werk. Vooral het feit dat hij het te overwegend vanuit een perspectief
van ‘goed’ en ‘fout’ geschreven zou hebben, werd hem verweten. De historicus Blom, 
die De Jong veel later opvolgde als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, het huidige Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), 
typeerde De Jong als ‘de man van het goed en het kwaad’.73 Hoewel De Jong de beoordeling
van personen en gebeurtenissen in veel gevallen inderdaad gebaseerd heeft op collaboratie 
en verzet, moet hierbij wel rekening gehouden worden met het gegeven dat toen hij met
schrijven begon het in de inleiding kort gememoreerde generatieconflict nog maar net
geluwd was.

Na de bevrijding werd direct door hoofdcommissaris Staal via een nota bekend gemaakt
dat de houding van het politiepersoneel grondig gewijzigd moest worden, want tijdens de
bezetting en de daaruit voortvloeiende slechte voedselpositie was door het politiepersoneel
(te) veel door de vingers gezien, waardoor het prestige van de politie bij de burgerij veel
geleden had. In de nota werd ook opgeroepen om alle onderlinge vetes opzij te zetten en alle
min of meer ongunstige daden, die door superieuren of lagere politiefunctionarissen waren
begaan, te vergeten, zodat men weer met een schone lei kon beginnen.74 Het verzoek om
daden van collega’s te vergeten stond haaks op de Zuiveringsnota, want daarin stond vermeld
dat het lagere politiepersoneel klachten moest indienen over het gedrag van hun superieuren
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tijdens de bezetting. Daarnaast verschenen in de dagbladen oproepen waarin aan der burgers
gevraagd werd om klachten in te dienen over optreden van zowel Nederlandse als Duitse
politiefunctionarissen.

In Amsterdam zullen dergelijke klachten niet binnengekomen zijn. Hoofdcommissaris
J.L. Posthuma had er bij de Zuiveringscommissie op aangedrongen om af te zien van het
opstellen van een bekendmaking, waarin de burgers opgeroepen zouden worden om
klachten in te dienen. Hierdoor was de commissie aangewezen op intern bewijsmateriaal.
De Amsterdamse korpsleiding bepaalde dus in feite de grenzen van de zuivering.75 Dit
bevestigt de conclusie van De Jong dat er sprake was van een conspiration de silence. In Utrecht
had men juist voorgesteld om het korps niet van binnenuit te zuiveren, maar door het
publiek. Hiervoor zouden foto’s van agenten met nummer in de etalage van een grootwinkel-
bedrijf gehangen worden. Van dit plan werd echter afgezien.76

In Rotterdam wekte het samenstellen van een politiezuiveringscommissie, waarvan de
leden uit het korps kwamen, de suggestie dat de politie zichzelf zuiverde. Deze zienswijze
werd zelfs door de commissieleden ondersteund, waardoor zij al snel alleen een informatieve
rol kregen. Toch verliep ook na deze omschakeling de zuivering van het Rotterdamse korps
niet soepel, omdat het korps gebukt ging onder een collectief schuldgevoel. Hierdoor was het
beoordelen van individuele zaken nauwelijks mogelijk, omdat veelal meerdere politie-
functionarissen zich kwamen melden als medeschuldigen. De Jong had dus wederom gelijk
met te zeggen dat zich in het Rotterdamse korps een conspiration de parler had voorgedaan.

Toch heb ik na bestudering van de Rotterdamse zuiveringsdossiers geconcludeerd dat het
korps wel degelijk gezuiverd is, want elke klacht die na de bevrijding binnenkwam, hoe
gering ook, werd grondig onderzocht. Dat niet alle onderzoeken resulteerde in een straf,
accepteerde de klager meestal niet. Zuiveren wordt al snel geassocieerd met ontslag, maar dat
er voor kleinere tekortkomingen ook straffen zoals degradatie, overplaatsing of een schrifte-
lijke berisping konden worden opgelegd, zagen buitenstaanders over het algemeen niet als
een zuiveringsmaatregel.

De politiemensen die op grote schaal met de vijand hadden geheuld, zoals de recher-
cheurs van de politieke dienst, de Nederlandse leden van de executiepelotons en degenen die
lid geweest waren van de nsb, werden per direct uit de dienst ontslagen. Voor de ongeveer
tweehonderd Rotterdamse politiefunctionarissen die hun opleiding in Schalkhaar of aan de
pos in Apeldoorn gevolgd hadden, lag het anders. Degenen die gediend hadden bij de
Politiecompagnie Rotterdam werden geschorst. Nadat zij een schriftelijke verklaring hadden
opgemaakt, waarin zij moesten aangeven waarom zij voor een op Duitse leest geschoeide
opleiding gekozen hadden, en het onderzoek was afgerond, kon de meerderheid hun dienst
zonder zuiveringsmaatregelen hervatten. Hoewel ze hierdoor in feite gerehabiliteerd waren,
deelde niet iedereen deze mening, want als Schalkhaarder werden ze door zowel burgers als
collega’s gewantrouwd en buitengesloten. ‘Eens Schalkhaarder, Altijd Schalkhaarder’ werd
binnen het korps een gevleugelde uitspraak. Het onderlinge wantrouwen bleef bestaan,
letterlijk totdat de laatste in Schalkhaar opgeleide agent met pensioen was gegaan. 

De voornaamste deuk in het imago van het korps was de betrokkenheid bij het ophalen
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van de joodse Rotterdammers. Van het Rotterdamse korps werd, behoudens de leden van de
politieke dienst, alleen de commandeur van de Ordepolitie, Moerman, verantwoordelijk
gesteld voor de deportatie. Aanvankelijk was Moerman niet bij de zuivering betrokken, maar
vanwege binnengekomen klachten over zijn rol bij de jodenvervolging volgde er alsnog een
onderzoek. Omdat Moerman in het verdere verloop van de bezetting verdienstelijk was
geweest voor het verzet, kreeg hij in tweede instantie een lichte zuiveringsmaatregel
opgelegd. De beide kopstukken van het Rotterdamse korps, Roszbach en Boelstra, werden na
een ingesteld onderzoek in het geheel niet verantwoordelijk gesteld voor de medewerking
van het korps aan het ophalen van de joden. Behoudens deze overeenkomst waren er hoofd-
zakelijk verschillen tussen beide korpschefs.

De pogingen van Roszbach om het korps te ‘vernationaalsocialiseren’ werden hem na de
bevrijding zeer kwalijk genomen. Van de geëiste tien jaar gevangenisstraf bleef vijf jaar over.
Dat was nog altijd twee jaar meer dan de straf die zijn opvolger Boelstra werd opgelegd,
ondanks het feit dat hij in een moeilijkere periode met de leiding belast was en vanwege het
lidmaatschap van de ss in politiek opzicht fouter was dan zijn voorganger. In tegenstelling tot
Roszbach had Boelstra echter geen opportunistische trekjes. Mede hierdoor kon hem
nauwelijks meer verweten worden dan het maken van propaganda voor de bezetter.
Hiermee had hij de bezetter eerder op het verkeerde been willen zetten dan dat het als een
politieke daad bedoeld was. Dit bleek ook uit het proces-verbaal dat na de bevrijding door
inspecteur Harp was opgemaakt. Volgens Harp moest Boelstra gestraft worden, omdat hij
vanwege het lidmaatschap van de nsb en ss tijdens de bezetting een vijandig regiem steunde
en daardoor verkeerd gehandeld had. Uit de aan Boelstra opgelegde straf kan geconcludeerd
worden dat hij minder verkeerde handelingen verricht heeft dan de korpschefs/politie-
presidenten van de andere grote korpsen. Hij werd althans lichter gestraft. Hamer hoorde
namelijk vijftien jaar tegen zich eisen,77 terwijl de opvolgers van de overleden Tulp, Voûte en
Van Hilten ieder vier jaar gevangenisstraf kregen.78

Wat verder niet vergeten mag worden is, dat door de verminderde belangstelling voor de
Bijzondere Rechtspleging en de verruimde cassatiemogelijkheden de straffen steeds milder
werden. Dit gold zeker voor de in Nederland gestationeerde vertegenwoordigers van de
bezetter, want hoewel sommige leden van de Aussenstelle Rotterdam ruw en gewelddadig
hadden opgetreden en betrokken waren geweest bij verschillende represaillemaatregelen,
werd geen enkele Duitser ter dood veroordeeld.

De Duitse Ordnungspolizisten, die aan de executiepelotons hadden deelgenomen, konden
na de bevrijding straffeloos naar Duitsland terugkeren en werden in staat gesteld om daar
een carrière op te bouwen, omdat zij alleen de bevelen van hun meerderen hadden uit-
gevoerd. De commandant van het executiepeloton, Rest, werd na vier jaar voorarrest onvoor-
waardelijk buiten vervolging gesteld. Zijn superieur, Scholz, die de executieopdrachten gaf,
werd niet voor het Bijzonder Gerechtshof gedaagd, omdat hij na de bevrijding zonder veel
moeite naar Duitsland teruggekeerd was, waar hij snel carrière gemaakt had.

Scholz moest in 1979 alsnog verantwoording afleggen voor zijn daden in Nederland, maar
dit had verder geen gevolgen. Binnen de familie Scholz heerste de overtuiging dat hun vader
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goed geweest was voor de bevolking van Rotterdam. Dit beeld was mede ontstaan aan de
hand van schriftelijke verklaringen van ondergeschikten, die na de bevrijding waren
opgemaakt. Eén van de ondergeschikten schreef dat Scholz zich ten opzichte van de burger-
bevolking loyaal en menslievend had opgesteld. Verder kon de zoon van Scholz zich nog
herinneren dat zijn vader verteld had dat hij de Rotterdamse haven bewaard had voor
verdere vernielingen.79 Dat zijn vader executieopdrachten had gegeven en daardoor ver-
antwoordelijk was voor het doodschieten van een groot aantal Nederlanders, wist hij niet.
Deze informatie was na zoveel jaren een schok voor de zoon.

De Nederlandse leden van de Orpo, die overigens ten onrechte als oorlogsmisdadigers80

gekwalificeerd werden, probeerden op dezelfde gronden hun straf te ontlopen. Omdat dit
niet kansrijk was, wilden ze in ieder geval voor strafvermindering in aanmerking komen.
Het Bijzonder Gerechthof oordeelde anders. Volgens het Hof hadden de verdachten kunnen
weten dat zij door hun vrijwillige aanmelding opdrachten konden krijgen die strijdig waren
met het Nederlandse belang en hoewel weigeren ernstige gevolgen had kunnen hebben,
hadden zij in plaats van deelname aan de executies moeten kiezen voor deze gevolgen.
Verschillende raadsmannen brachten naar voren dat er bij het oordeel rekening gehouden
moest worden met de omstandigheden, achtergronden en afkomst van de verdachten. Het
Hof deed dat niet en veroordeelde de mannen in eerste instantie tot de doodstraf.81 Later
werd deze straf omgezet in twintig jaar gevangenisstraf en na twaalf jaar detentie konden de
voormalige Nederlandse Ordnungspolizisten terugkeren in de maatschappij.

Na analyse van de beschikbare gegevens blijkt dat tegen ongeveer zestien procent van het
Rotterdamse politiepersoneel een zuiveringsonderzoek gestart is. Onder deze zuiverings-
zaken vallen ook onbeduidende klachten over individuele politiemensen, die aan de hand
van feiten snel weerlegd konden worden. Uiteindelijk wezen de onderzoeken uit dat tegen
acht procent van alle politiefunctionarissen een zuiveringsmaatregel genomen moest worden.

Het vergelijken van deze resultaten met andere korpsen blijkt nauwelijks mogelijk,
omdat verschillende onderzoekers verschillende cijfers en uitgangspunten hebben gebruikt.
Een gedegen onderzoek naar de zuivering van de Nederlandse politie zou overigens wenselijk
zijn, want de zuivering was al vanaf de bevrijding een van de meest bekritiseerde onder-
werpen van de Nederlandse politiegeschiedenis. De politiezuivering zou zelfs een debacle
geweest zijn. Dit negatieve beeld was ontstaan omdat er bij de zuivering van de Nederlandse
politie een lichtere norm gehanteerd zou zijn dan bij de zuivering van de overige ambte-
naren.82 Er was voor deze aanpak gekozen, omdat men rekening hield met de moeilijke
positie van de politie tijdens de bezetting en er anders buiten de echte verzetsmensen te
weinig politiefunctionarissen overgebleven zouden zijn.

Indien men wel dezelfde normen gehanteerd had, zou dit zeker voor een aantal Rotter-
damse politiefunctionarissen nadelige gevolgen gehad hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan M. de Blok, die bij het ophalen van de joden verder ging dan de oorspronkelijke
opdracht, of aan K.F. van der Wilt, die de bezetter assisteerde bij het oppakken en verhoren
van een aantal leden van de nvm en daarvoor zelfs een beloning kreeg. Ofschoon tegen
beiden na de bevrijding een zuiveringsonderzoek gestart werd, pakte het uiteindelijke
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oordeel voor hen positief uit, zodat ze bij de politie in dienst konden blijven. Dat mede
hierdoor de politiezuivering als een debacle gezien werd, is bijna vanzelfsprekend. Toch was
het hanteren van een lichtere norm verdedigbaar, aangezien de functie van politieambtenaar
in vergelijking met die van andere ambtenaren tijdens de bezetting steeds zwaarder
geworden was. De collectieve zuivering van het politieapparaat, die oorspronkelijk in de
bedoeling lag, was dan ook niet de juiste werkwijze, want bij elke afweging moest rekening
gehouden worden met de prestaties en tekortkomingen van de individuele politie-
functionaris.

gewone politiefunctionarissen onder ongewone omstandigheden

In zijn studie over het Amsterdamse politiekorps beantwoordde Meershoek de centrale
vraag, waarom gewone agenten onder leiding van gewone inspecteurs een maand lang
samen met het pba joden uit huis haalden en aan de bezetter uitleverden. Met de resultaten
uit het onderzoek toonde Meershoek zeer uitvoerig aan op welke schaal het hoofdstedelijk
politiekorps was ingezet bij de jodenvervolging. Wellicht kon hij daardoor minder aandacht
besteden aan bijvoorbeeld het verzet en de zuivering. Ook de persoonlijke omstandigheden
en achtergronden van de gewone politiefunctionarissen bleven naar mijn mening in zijn
boek onderbelicht. Door gebruikmaking van gegevens uit interviews en (persoons)dossiers
wordt deze, in mijn ogen belangrijke openstaande vraag, in dit boek ruimschoots
beantwoordt. Tijdens de bezetting bestond de grootste groep immers niet uit collaborateurs
of verzetslieden, maar uit gewone politiefunctionarissen, die evenals de burgers te maken
konden krijgen met terreur, schaarste, honger en vervolging.

In het begin van de bezetting bestonden er nog steeds verschillen tussen de politie-
organisaties en korpsen, omdat vooral de gemeentelijke politiekorpsen hun autonomie
behouden hadden, terwijl grootschalige protestacties het klimaat waarin de politie werkte
ingrijpend wijzigden. Door acties vanuit de burgerij, zoals de Anjerdag en de Februaristaking,
kwamen de politiekorpsen van Amsterdam en Den Haag vanwege falend optreden in een
vroeg stadium onder druk te staan. De bezetter greep direct in en verving de verantwoorde-
lijke politiefunctionarissen door nieuwe korpschefs, die wel aan haar eisen voldeden.

De februaristaking was volgens Meershoek de tweede crisis die het Amsterdamse korps
uiteindelijk uit het politieke bestel lichtte en naar Duitse doeleinden zou richten.83

In Rotterdam had zich nog geen soortgelijke crisis voorgedaan. Daar had men weliswaar het
bombardement van 14 mei meegemaakt, maar deze ingrijpende gebeurtenis was van geheel
andere aard dan de protestacties in Amsterdam en Den Haag. Het bombardement had de
strijdlustige arbeiders en bewoners van de stad zeker tot de April-Meistaking van 1943 danig
geïntimideerd, waardoor een confrontatie met de bezetter uitbleef en het plaatselijke politie-
korps nog niet op de proef gesteld werd. Voor de Rotterdamse politiefunctionarissen was de
druk dan ook minder toegenomen dan voor hun Amsterdamse en Haagse collega’s. Hierin
kwam geen verandering nadat Boelstra de leiding van het korps op zich genomen had. Naast
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de algemene bepalingen, die onder andere voortvloeiden uit de reorganisatie van de politie
en de pogingen tot gelijkschakeling en nazificatie, kon Boelstra het korps zonder al te veel
invloed en bemoeienis van de bezettingsautoriteiten besturen, waadoor hij het vertrouwen
won en een zekere rust onder het politiepersoneel creëerde, zonder dat hij hiermee een
hoger doel nastreefde. Tulp won het vertrouwen van zijn ondergeschikten eveneens, maar
had als doel ze later te kunnen inzetten wanneer dit nodig was. Boelstra’s Haagse collega
Hamer hanteerde daarentegen een hardere aanpak. Voor de bezetter zal het niet uitgemaakt
hebben of de politiechefs het doel met zachte of harde hand bereikten, want zij hadden voor
de maatregelen tegen de joden, communisten en andere (politieke) tegenstanders behoefte
aan een stabiele en loyale politieorganisatie.

Bij de beoordeling van het (Rotterdamse) korps moet ook worden ingecalculeerd dat er
op den duur niet meer gesproken kon worden van een korps, maar van een uit individuele
politiefunctionarissen bestaand apparaat. De meerderheid voerde de opdrachten zonder
enige intentie of politieke achtergrond uit, waardoor ze voldeden aan E.H. Kossmanns
omschrijving van het begrip accommodatie, omdat zij niet uit politieke overtuiging, machts-
streven of materieel winstbejag in dienst bleven, maar wel in meer of mindere mate met de
bezetter meewerkten. Voor veel politiefunctionarissen, die reeds voor de inval van het Duitse
leger bij die politie dienden, was een loyale houding vanzelfsprekend, terwijl zij tevens
ontzag hadden voor degenen die hoger stonden op de hiërarchische ladder. Daarom was voor
de meesten het weigeren van opdrachten of het heimelijk verlaten van de dienst tijdens de
bezetting geen optie. Weigeren betekende immers direct ontslag zonder recht op een
uitkering. Degenen die de opdrachten niet wilden uitvoeren en niet onderdoken, konden
vanwege dienstweigering voor de arbeidsinzet naar Duitsland gezonden worden of er volgde
opsluiting in een concentratiekamp. Vanwege het confisqueren van eigendommen, het
vastzetten van familieleden en de kans om na ontdekking zwaar gestraft te worden, was
onderduiken een onaantrekkelijke en gevaarlijke onderneming.

Volgens het verweerschrift van Moerman hadden alleen landelijke acties, zoals de spoor-
wegstaking, succes kunnen hebben. Als een van de nadelen die kleefde aan het onderduiken
of het weigeren van opdrachten, noemde hij dat de bevolking dan overgeleverd zou zijn aan
de nationaalsocialisten en de Duitse politie. Dit laatste was niet ondenkbeeldig, want de
nationaalsocialisten probeerde door oprichting van de VHP en de Landwacht steeds meer
grip te krijgen op de ordehandhaving. Voor een collectieve weigering waren saamhorigheid
en wederzijds vertrouwen belangrijke voorwaarden. Deze ontbraken echter al vanaf het
begin van de bezetting. De keuze om mee te blijven werken, om onder te duiken of om
verzet te plegen was dus vooral een persoonlijke keuze, zodat politiefunctionarissen in
toenemende mate op zichzelf aangewezen waren. Een van de oorzaken was dat men
nagenoeg nergens terecht kon met vragen, omdat de vakbonden gelijkgeschakeld waren en
vertrouwenspersonen, zoals meerderen en geestelijken vaak met dezelfde problemen
worstelden of niet betrouwbaar waren. Hierdoor werd de functie van politieambtenaar
tijdens de bezetting niet alleen moeilijk, maar vaak ook erg eenzaam. Hiermee is na de
bevrijding te weinig rekening gehouden.
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Vooral bij het ophalen van joden en communisten kon de bezetter rekenen op de mede-
werking van de reguliere politiekorpsen. Van het ene korps verlangde men meer mede-
werking dan van het andere, want terwijl men het Amsterdamse korps een maand lang
inschakelde bij het ophalen van de joden, had de bezetter in Rotterdam voldoende aan drie
dagen assistentie van de politie bij het ophalen van de joden en enkele dagen voor het
oppakken van communisten. Boelstra bemoeide zich niet of nauwelijks met de acties en
hoefde dit ook niet te doen, omdat zijn korpsleden zonder morren de taken volbrachten.

In de tweede helft van de bezetting waren als gevolg van de beide algemene reorganisaties
de verschillen op het organisatorisch vlak afgenomen. In sommige gevallen waren er wel
veranderingen in de omstandigheden te bespeuren. In Rotterdam werden bijvoorbeeld
sommige hoge posten bezet door ambtenaren die een gematigder beleid voerden dan hun
ambtsgenoten in andere Nederlandse steden, waarbij onder andere gedacht kan worden aan
korpschef/politiepresident Boelstra, burgemeester Müller, de Beauftragte des Reichskommissars
Völckers en de stadscommandant van de Landwacht. Helaas konden politiefunctionarissen
en burgers nauwelijks profiteren van deze situatie, omdat bepaalde onderdelen, zoals Sipo und
sd, Orpo en de politieke dienst van de politie na verloop van tijd strenger optraden dan ver-
gelijkbare diensten in andere grote steden. Naar alle waarschijnlijkheid was ook het Rotter-
damse verzet fanatieker dan elders, want nergens werden zoveel ‘foute’ personen geliqui-
deerd als in Rotterdam. Dit gold zeker voor het aantal geliquideerde politieambtenaren, want
van het totaal aantal Nederlandse politiemensen dat tijdens de bezetting door het verzet
geliquideerd werd, was elke derde een diender uit Rotterdam. Van deze groep had het meren-
deel gewerkt voor de politieke dienst. De verhoogde activiteiten van het verzet konden ver-
gaande gevolgen hebben voor de individuele politiefunctionaris, waardoor de druk toenam,
want een vroegere vete kon al leiden tot (anonieme) klachten en een verzoek om maatregelen.
In het algemeen bleek uit de vele interviews84 dat de gewone politiefunctionarissen van de
grote korpsen steeds vaker met dezelfde moeilijke omstandigheden te maken kregen, waar-
door de onderlinge verschillen kleiner werden. Dit gebeurde in een periode waarop de
bezetter het vertrouwen in de Nederlandse politie verloor en de medewerking afnam.

Dit keerpunt had geen invloed op de arrestatie van de Joodse medeburgers, omdat de
meeste joden al door de gewone politiefunctionarissen waren opgehaald en de bezetter voor
het opsporen van ondergedoken joden kon beschikken over een kleine groep zeer fanatieke
handlangers. In Rotterdam plaatste men de nationaalsocialisten bewust in de politieke
dienst, zodat men de ‘foute’ collega’s onder controle kon houden. Door het isoleren en
negeren van de dienst kreeg de bezetter er steeds meer grip op. De leden van de politieke
dienst veranderde niet van de ene op de andere dag in jodenjagers en moordenaars. Hier
lagen verschillende persoonlijke omstandigheden, zoals afkomst, godsdienst, opvoeding en
politieke keuze aan ten grondslag. Een aantal leden van de politieke dienst was bijvoorbeeld
afkomstig uit de door Rotterdam geannexeerde gebieden, waar het voor de meesten normaal
gesproken nauwelijks mogelijk zou zijn geweest om zich verder te ontwikkelen. Vanwege de
bezetting behoorden promotie, maar ook macht en zelfverrijking ineens tot de mogelijkheden.
In ruil daarvoor moesten ze wel de meest vergaande opdrachten van de bezetter uitvoeren,
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waardoor zij niet meer tot de groep gewone politiefunctionarissen gerekend kunnen worden.
Dit laatste geldt eveneens voor de Nederlandse Ordnungspolizisten. Na de bevrijding ver-
klaarden de meesten van hen dat ze uit angst voor de Duitse politie gekozen hadden. 
Hierbij speelde vooral de politieke keuze van deze daders een belangrijke rol. Ze waren
immers allemaal nationaalsocialist. Veiligheid en geborgenheid, die zonder enige twijfel bij
de Duitse politie gezocht en gevonden werd, heeft ertoe bijgedragen dat de Nederlanders
dezelfde werkzaamheden gingen verrichten als hun Duitse collega’s en zelfs deelnamen aan
de executiepelotons. Mede door het ontstaan van een ‘wij-groep’ was er geen weg terug.

Evenals het kiezen voor de kant van de bezetter was het plegen van verzet een moedige
en moeilijke beslissing, want arrestatie betekende meestal het einde. Voor de achterblijvers
was de keuze eveneens niet eenvoudig, want omdat verzet in het geheim plaatsvond en er
daarom niet of nauwelijks over gesproken werd, bleven de familieleden in onzekerheid
achter en moesten zij lijdzaam afwachten of en wanneer hun vader of echtgenoot weer
thuiskwam.

Verzetsplegers en collaborateurs hebben ieder voor zich en om verschillende redenen
voor een bepaalde richting gekozen, waarvan ze de consequenties in de regel niet konden
overzien. Elke keuze had andere en soms verstrekkende gevolgen. In veel gevallen moesten
besluiten direct en onder druk genomen worden, zodat er geen ruimte was voor het nauw-
keurig afwegen van voor en tegen. In het algemeen zouden (bijzondere) rechtbanken pas na
de bevrijding beoordelen in welke mate individuele politiefunctionarissen de bezetter
gediend hadden.

Van de grootste groep, die door hun passieve houding voor geen enkele politieke richting
openlijk gekozen had, maar wel tot op bepaalde hoogte opdrachten van de bezetter had
uitgevoerd, konden de meesten zonder problemen hun dienst vervolgen. Voor politie-
functionarissen die schokkende ervaringen hadden opgedaan, was het moeilijker om in de
maatschappij terug te keren, want na de bevrijding was er nauwelijks of geen aandacht voor
het verwerken van deze ervaringen. De toekomst was toen veel belangrijker dan het verleden.

Velen konden dit verleden echter niet achter zich laten, omdat het diepe sporen had
achtergelaten. Met soortgelijke problemen werden ook degenen geconfronteerd van wie een
familielid een oorlogstrauma had opgelopen, want er zouden dertig jaar voorbijgaan voordat
de psychische problemen van oorlogsslachtoffers officieel erkend werden.85 Sommige slacht-
offers kregen het advies om de problemen van zich af te schrijven. Vaak werd de naaste
omgeving door deze geschriften voor het eerst geconfronteerd met het gruwelijke verleden
van hun echtgenoot of vader.

Door de politieke tegenstellingen waren huwelijken op de klippen gelopen, gezinnen uit
elkaar gevallen en vriendschappen bezweken. Sommige gezinnen werden door hun omgeving
gemeden, omdat de echtgenoot of vader vastzat vanwege zijn foute rol tijdens de bezetting.
Vooral de jongere kinderen uit zo’n gezin leden gingen hieronder gebukt, omdat zij nog niet
begrepen wat er aan de hand was. Terwijl men er later over zweeg, waardoor ze met veel
onbeantwoorde vragen achter bleven. Ze fantaseerden er over, en vaak was hun fantasie
gruwelijker dan de historische realiteit.
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De bezettingstijd bleef voor hen en voor vele andere bij het Rotterdamse korps
betrokkenen – ook als gevolg van de naoorlogse stilzwijgendheid van datzelfde korps – een
met geheimzinnigheid omgeven tijdvak, dat als een ondoordringbare mist boven het gezin
en zelfs boven het hele korps bleef hangen.
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politie Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau)
20 Hoewel De Boer niet benoemd werd, zodat
Moerman voorlopig moest blijven zitten, kwam De
Boer toch goed terecht. Nadat hij commandant van het
Marechausseegewest Groningen was geworden werd
hij na het vertrek van P.J. Kooymans benoemd tot
chef-staf van het directoraat-generaal van politie. (na,
cabr, dossier Jacob Pieter Roszbach, geb. 27 november
1882 te Rotterdam, cabr 68033, bg Den Haag 572, zp

5166)
21 Stadsarchief Dordrecht doos 24, nummer 1 - 149,
1940

22 gar, Politiearchief, inventarisnr. 954 (in- en
uitgaande stukken 1941)

23 Stadsarchief Dordrecht doos 24, nummer 1 - 149,
1942

24 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2271 (Dag- en
nachtrapport Motorbrigade 17-3-‘42 tot 15-10-’42)
25 A.C. Vreugdenhil, De Maastunnel, 121

26 gar, Politiearchief, inventarisnr. 953 (in- en
uitgaande stukken 1941)
27 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a Roze
(overgang naar Staatspolitie)
28 gar, B. Kolff, De haven in oorlogstijd
29 N. Manneke, Dienders te water, honderd jaar
Rivierpolitie,70

30 niod, hsspf, 9a
31 K. Norel, Politie te water, 90

32 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375d

(reorganisatie)
33 gar, B. Kolff, De haven in oorlogstijd
34 na, archief Tenkink, toegang 2.21.205.63, doos 28,
Notulen van de vergadering van pg’s op 27 juni 1940

35 Ibidem, 13 september 1940

36 na, DGvP, nummer toegang 2.09.53, Algemene
Maatregelen a0/0/0/40-a0/0/17/40

37 J.J. Kelder, De Schalkhaarders, 37

38 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3274 (Nota’s van
28-10-1940 tot 7-3-1941)
39 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1015 (in- en
uitgaande stukken 1943)
40 na, J.W.J. Moerman, ZP 19513 (dossier K10123)
41 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a (overgang
naar Staatspolitie)
42 B. van der Boom, Den Haag in de Tweede
Wereldoorlog, 96

43 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
44 na, DGvP, nummer toegang 2.09.53, Doos 002:
Algemene Maatregelen a0/0/18/40-a0/0/24/40

45 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1759 (dagorder
reorganisatie 5 mei 1941)
46 Jaarverslag Recherche 1942 (Historische collectie
politie Rotterdam-Rijnmond, Boezemsingel)
47 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
48 Jaarverslag Recherche 1942 (Historische collectie
politie Rotterdam-Rijnmond, Boezemsingel)
49 Jaarverslag Recherchecentrale 1942, eigen collectie
50 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, Deel 4 tweede helft, 675

51 K. Aartsma en B. Huizing, Politie in bezettingstijd,
deel 8, artikelenreeks in RP magazine
52 Rotterdams Jaarboekje 1942
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53 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3364a (geheime
stukken)
54 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1011 (in- en
uitgaande stukken 1942)
55 na, dossier Gerrit Adriaan Alberda, geb. 30 april
1901te Rotterdam, zp 278

56 Jaarverslag Recherche 1943 (Historische collectie
politie Rotterdam-Rijnmond, Boezemsingel)
57 na, dossier Gerrit Adriaan Alberda, geb. 30 april
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58 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2897

(Economische Dienst Sandelingplein 1942)
59 Stadsarchief Dordrecht, archiefnummer 213, doos
34

60 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a (dossier xi,
no.13)
61 Ibidem
62 na, J.W.J. Moerman, zp 19513 (dossier k10123)
63 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365a (geheime
stukken 1942)
64 na, dossier J.C. de Jong, zp 3028

65 gar, Politiearchief, inventarisnr. 939 (in- en
uitgaande stukken 1940)
66 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1759 (dagorders
personeel)
67 gar, Politiearchief, inventarisnr. 993 (in- en
uitgaande stukken 1942)
68 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
69 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3009 (rapporten
Justitiële dienst jan.-april 1941)
70 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
71 Interview met W.C. Droogers, geb. 9 december
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72 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3095
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74 gar, Politiearchief, inventarisnr.3009 (rapporten
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uitgaande stukken 1942)
76 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2492 (dag- en
nachtrapport Sandelingplein 1943)
77 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1025A (in- en
uitgaande stukken 1943)
78 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1025A (in en
uitgaande stukken 1943)
79 na, dossier Pieter Jacobus Takken, geb. 29

september 1898 te Rotterdam, zp 5867

80 Ibidem
81 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
82 Interview S.H. Gret, geb. 28 februari 1925 en A.M.
van Veen, geb. 25 juli 1921, d.d. 16 januari 2001

83 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
84 De Vreemdelingendienst werd al in een vroeg
stadium geconfronteerd met een Duitse deserteur. Op
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Justitiële Diensten)
85 Albert Boer, Het kamp Schoorl, 25

86 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3364 (geheime
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87 na, Archief Directoraat-generaal van Politie,
toegang 2.09.53.01, nr. 131

88 gar, Politiearchief, inventarisnr. 990 (in- en
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89 gar, Politiearchief, inventarisnr. 958 (in en
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91 Het aantal inwoners bedroeg in 1940, 1941 en 1942
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agenda 1942)
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100 na, DGvP, nummer toegang 2.09.53, Doos 002:
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28-10-1940 tot 7-3-1941)
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109 O. Beaujon, Rhapdody in Blue, 20
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uitgaande stukken 1944)
111 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375b

(Kameraadschapsbond)
112 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1028 (in- en
uitgaande stukken 1943)
113 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1066 (in- en
uitgaande stukken 1943 en 1944)
114 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1031 (in en
uitgaande stukken 1943)
115 J. Hofs, Hermandad Crescendo, 30

116 gar, Politiearchief, inventarisnr. 951 (in- en
uitgaande stukken 1941)
117 R. Sørensen, Een gehate minderheid nsb’ers in
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118 R. Sørensen, nsb’ers in Rotterdam; een gehate
minderheid, (scriptie)36-41

119 na, cabr, dossier Jacob Pieter Roszbach, geb. 27
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123 gar, Politiearchief, inventarisnr. 968 (in- en
uitgaande stukken 1941)
124 gar, Politiearchief, inventarisnr. 997 (in- en
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125 Archief politie Rotterdam-Rijnmond, gefilmd

archief nsb Rotterdam
126 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1759 (dagorders
personeel)
127 gar, Politiearchief, inventarisnr. 997 (in- en
uitgaande stuken 1942)
128 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1038 en 1039

(in- en uitgaande stukken 43/44)
129 gar, Politiearchief, inventarisnr. 951 (in- en
uitgaande stukken 1941)
130 gar, Politiearchief, inventarisnr. 969 (in- en
uitgaande stukken 1941)
131 J. Presser, Ondergang, deel i, 149

132 na, cabr, dossier G. Boonstoppel, geb. 17 april
1895, zuiveringsdossier 14887 (oud), zp 917

133 gar, Politiearchief, inventarisnr. 991 en 992 (in-
en uitgaande stukken 1942)
134 Gebonden heruitgave, Het Joodsche Weekblad, deel 2
135 gar, Politiearchief, inventarisnr. 998 (in- en
uitgaande stukken 1942)
136 gar, Politiearchief, inventarisnr. 996 (in- en
uitgaande stukken 1942)
137 na, archief DGvP, nummer toegang 2.09.53, brief
van 6 juni 1942, no. 3620-09

138 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365b (geheime
zaken 1942)

5. repressie neemt toe

1 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier K1

2 na, cabr, dossier Jacob Pieter Roszbach, geb. 27

november 1882 te Rotterdam, cabr 68033, bg Den
Haag  572, zp 5166

3 Ibidem
4 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
5 B. van der Boom, Den Haag in de Tweede
Wereldoorlog, 78-81

6 G. Meershoek, Dienaren van het gezag, 148

7 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

8 niod, archief hsspf, boek 20

9 Door de afdeling personeel van de nsb was begin
mei 1942 onderstaand rapport opgemaakt. 
“Kameraad Boelstra is iemand van opvliegend
karakter. Heeft voor de nsb zeer weinig gedaan. Is er,
nu er baantjes te krijgen zijn, als de kippen bij om ook
een graantje mee te pikken. (Waarvan we er al meer
dan genoeg hebben). Aangezien naar mijn mening
iemands houding alleen goed te bepalen is in de dagen
toen het de Beweging minder goed ging, geef ik de
verdere beschouwingen in verband hiermede. In de
dagen voor 1940 was Mussert volgens kameraad
Boelstra geen leider, wel Hitler. Zijn vrouw was lid van
de nsb, want men kan nooit weten, maar betaalde
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minimum contributie, hoewel de financiële toestand
zeer goed te noemen was. Aangezien Boelstra in die
dagen een soort semi-overheidsbetrekking had, kon hij
zelf geen lid zijn, doch had toch zeer zeker de Beweging
moreel en financieel kunnen steunen. Op het ogenblik
leest men geen “Nationale Dagblad”, dat is een
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heeft”. (na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1)
10 G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse
politie. De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving,
278

11 na, dossier Flormundus van Leeuwe, geb. 11

januari 1908 te Medemblik,  zp 3828

12 G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse
politie. De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving,
278

13 H. de Jong, De Rotterdamse recherche gedurende de
oorlogsjaren (Historische collectie politie Rotterdam-
Rijnmond, Boezemsingel)
14 Rotterdams Nieuwsblad, 12 juni 1942

15 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

16 F. van Riet, ’n Papieren Monument, 66-86

17 F.L.O.-contact, maandblad voor gepensioneerde
ambtenaren van de politie Rotterdam (Historische
collectie politie Rotterdam-Rijnmond, Boezemsingel)
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Motorbrigade, wist zich een ander geval te herinneren
waaruit blijkt dat Boelstra goed was voor zijn personeel
en op zijn tijd van een borreltje hield. “Toen ik op een
morgen in dienst kwam werd ik door de zaalchef aangewezen
als chauffeur van Boelstra, omdat de collega die hem normaal
reed ziek was. Ik moest met Boelstra naar Vught, omdat daar
de maandelijkse bijeenkomst van hoofdcommissarissen
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dienstvoertuigen staan. Nadat ik Boelstra had afgezet par-
keerde ik de auto en liep naar de chauffeurs, die in de kou bij
hun voertuigen stonden. Omdat ik door Boelstra uitgenodigd
was om naar binnen te komen vroeg ik of zij meegingen. 
Ze antwoordden dat ze niet naar binnen mochten en vroegen
meteen of ik ook een nsb’er was. Ik zeg “helemaal niet, ik kom
uit Rotterdam, ik ben met kolonel Boelstra”. Ik ging naar
binnen en in een hal stond een of andere ober. Hij vroeg
nogal nors wat ik kwam doen. Ik zei: “ik ben hier uitgenodigd
door kolonel Boelstra”. Meteen kwam Boelstra naar ons toe.

Hij zegt: “ober deze man eet vandaag hetzelfde als ik”. Ik
werd naar een kamertje gebracht en daar kreeg ik koffie met
koek en ik kreeg ‘s middags warm eten met vlees. Ik had in
geen twee jaar vlees gegeten. Ik kreeg nog een beetje limonade.
Aan het einde van de middag kwam Boelstra naar buiten, hij
was als een godsmajoor (zwaar beschonken FvR). Hij zei:
“we gaan weer naar Rotterdam”, en wilde achter het stuur
kruipen. Ik zei dat ik met hem mee wilde gaan wanneer ik
zou rijden. Terwijl ik van de parkeerplaats de weg op reed viel
Boelstra in slaap”. (Bron: interview Adriaan van den
Hoek, van den, geb. 28 november 1909 St. Maartens-
dijk)
19 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

20 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1067 (in- en
uitgaande stukken 1944)
21 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1003

(Wehrmachtsrijwielen)
22 Ibidem
23 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1004 (in- en
uitgaande stukken 1942)
24 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1005 en 1006 (in-
en uitgaande stukken 1942)
25 Stadsarchief Dordrecht, doos 48, nummer 1 – 179,
1943

26 gar, Politiearchief, inventarisnr. 981 (in- en
uitgaande stukken 1942)
27 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2495 (dag- en
nachtrapport Sandelingplein)
28 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2308 (dag- en
nachtrapport 1e afdeling 5-7-43 tot 21-10-43)
29 Ibidem
30 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2434 (dag- en
nachtrapport Oostervantstraat 20-4-44 t/m 1-8-44)
31 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1759 (dagorders
Personeel)
32 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1036 (in- en
uitgaande stukken 1943)
33 gar, Politiearchief, inventarisnr. 996 (in en
uitgaande stukken 1942)
34 Ibidem
35 gar, Politiearchief, inventarisnr. 982 (in- en
uitgaande stukken 1942)
36 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2435 (dag-
nachtrapp. Oostervantstraat 1944)
37 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2307 (dag-
nachtrapp. 1e afd. 27/3/43-4/7/43)
38 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2271 (dag- en
nachtrapport Motorbrigade)
39 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1759 (dagorders
Personeel)
40 Daarbij moet niet vergeten worden dat, zoals uit
hoofdstuk 11 zal blijken, een gedeelte van het rijdend
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materieel gebruikt werd voor diverse opdrachten van
verzetsorganisaties, omdat een aantal motordienders
actief bij het verzet betrokken was. (Interview met K.J.
Müller, geb. 20 oktober 1909, d.d. 7 april 1999)
41 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a Roze
(overgang naar Staatspolitie)
42 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2272 (dag- en
nachtrapport Motorbrigade)
43 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a (overgang
naar Staatspolitie)
44 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
45 gar, Politiearchief, inventarisnr. 998 (in- en
uitgaande stukken 1942)
46 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1005 en 1006 (in-
en uitgaande stukken 1942)
47 gar, Politiearchief, inventarisnr. 976 (in- en
uitgaande stukken 1942)
48 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1015 (in- en
uitgaande stukken 1943)
49 gar, Politiearchief, inventarisnr. 980 (in- en
uitgaande stukken 1942)
50 na, dossier, A. van Tilburg, zp 5947

51 Ibidem
52 na, dossier H.H. Schoemaker, geb. 19 okto-ber
1916 te Deventer, overleden 24 maart 1958, zp 5362

53 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365c (geheime
agenda)
54 Verzameling personeelskaarten hulpagenten
(Historische collectie politie Rotterdam-Rijnmond,
Boezemsingel)
55 Ibidem
56 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365 (geheim
agenda 1942)
57 gar, Politiearchief, inventarisnr. 969 (in- en
uitgaande stukken 1941)
58 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2495 (dag- en
nachtrapport Sandelingplein 16-10-43 tot 17-2-44)
59 Volgens een opgave van 21 juni 1943 werden de
volgende objecten bewaakt door hulpagenten:
Permanent: bevolkingsbureau, zes gewestelijke
arbeidsbureaus, Maasbruggen, Maastunnel, spoorweg-
emplacement D.P. station, spoorwegemplacement
rechter Maasoever, spoorwegemplacement
Maasstation, spoorwegemplacement Feijnoord-
IJsselmonde, woonhuis burgemeester, woonhuis Dr.
Hannema (gemachtigde van de leider v/d kunsten,
elektrische centrale Schiehaven, elektrische centrale
Galileistraat, vrij entrepot (opslag radiotoestellen) en
Badhuispatrouille. Permanente posten bezet door
hulppersoneel: Loods Nenijto (bewaking meubilair
enz. afkomstig uit het gebombardeerde gebied),

aardappelschepen Coolhaven, Paardestallen Duitse
weermacht loods Nenijto, idem loodsen Werkhoefstraat,
loopgraven Schiedamseweg Duitse Weermacht,
telefoondraden Duitse Weermacht Rijksweg, idem
Brug Achterdijk, onbezette weermachtsgebouwen,
gebouwen nsdap en nsb, verkeersborden,
aanwijzingen enz. Duitse Weermacht, dieselaggregaat
Maastunnel en polders linker Maasoever voor het
tegengaan diefstallen tegen veldvruchten. De volgende
objecten werden op bepaalde of op ongeregelde
tijdstippen bewaakt: Aardappelopslagplaatsen
Coolhaven, distributiekantoor Van Speykstraat, Cineac
Coolsingel, bioscoop Luxor (hier werd enige malen
sabotage gepleegd door er brandbommen neer te
leggen), terreinen en loodsen gem. Handelsinrichtingen,
aardappelopslagplaatsen Stieltjeskade, transportendienst
(bewaking tijdens vervoer) en bewaking jodenwerk-
object Overschie. Posten voor hulppersoneel die niet
permanent bewaakt werden: Arbeidsbureau
Mathenesserlaan, lichterschepen joodse goederen
Aelbrechtskade, tuinbouwveiling Zuid-Hollandse
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centrale keuken Strevelsweg, terrein jeugdwerk-
verschaffing Valkeniersweg, kringhuis nsb Wigstraat,
kringhuis nsdap Randweg 124, kringhuis nsdap

Randweg 45, Breebrug en Varkenoordseburg. Lopend
toezicht: Bewaking cultuurgronden, graanpakhuizen
Persoonshaven en houtopslagplaatsen over de gehele
gemeente. (gar, Politiearchief, inventarisnr. 1027 in-
en uitgaande stukken 1943)
60 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365c (geheime
agenda)
61 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3372e (dossier iii

rood)
62 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
63 Verzameling personeelskaarten hulpagenten
(Historische collectie politie Rotterdam-Rijnmond,
Boezemsingel)
64 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3331

(berichtenboek 1943)
65 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1027 (in- en
uitgaande stukken 1943)
66 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2495 (dag- en
nachtrapport Sandelingplein 16-10-43 tot 17-2-44)
67 Interview met S. Wilkes, geb. 13 oktober 1923 te
Rotterdam, d.d. 19 mei 2001

68 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
69 Archief familie Lagendaal, Rotterdam
70 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3372e (dossier
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(dag- en nachtrapport bureau Oostervantstraat 1943)
74 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375a (dossier xi

Orde- en Criminele politie)
75 Gedenkboek gijzelaarskamp ‘Beekvliet’ St.
Michielsgestel
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Hoofdbureau en gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373

(dossier ii rood)
26 J.J. Kelder, De Schalkhaarders, 31

27 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

28 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373 (dossier ii

rood)
29 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1014 (in- en
uitgaande stukken 1943)
30 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
31 R. van der Wal, De geschiedenis van de Nederlandse
politie. De vakorganisatie en het beroeps-onderwijs, 327-329

32 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1760 (dagorder
1943)
33 Interview met J.F.D. Sieber, geb. 9 maart 1918, d.d.
14 juni 2000

34 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365b (geheime
zaken 1942)
35 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3372f (dossier iii

rood)
36 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1017a (in en
uitgaande stukken 1943)
37 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1027 (in- en
uitgaande stukken 1943)
38 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3372e (dossier
groen)
39 Volgens een schrijven van de zuiveringscommissie
was Arbeider evenals andere inspecteurs op last naar
Schalkhaar gegaan. Hoe hij zich daar als goed
Nederlander had verzet tegen de heersende geest bleek
voldoende uit zijn verantwoording. Daarnaast waren
over hem vanuit het korps geen klachten naar voren
gekomen wegen onvaderlandslievend gedrag. (na,
dossier Koeno Arbeider, geb. 25 februari 1913 te Den
Haag, overleden 11 december 2001, zp 313)
40 na, dossier Koeno Arbeider, geb. 25 februari 1913

te Den Haag, zp 313

41 na, dossier Gerrit van den Biesheuvel, geb. 27

augustus 1915 te Rotterdam, zp 662

42 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1032 (in- en
uitgaande stukken 1943)
43 na, archief Tenkink, toegang 2.21.205.63, doos 28,
Notulen van de vergadering van procureurs-generaal
op donderdag 31 oktober 1940

44 K. Aartsma en B. Huizing, Politie in bezettingstijd,
deel 14, artikelenreeks in rp magazine
45 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau

46 na, dossier Arie van Ballegooijen, geb. 31 januari
1895 Dubbeldam, ZP 420

47 na, dossier Nicolaas van den Berg, geb. 26

december 1896 te Rotterdam, ZP 568

48 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
49 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3372e (dossier
groen)
50 na, dossier Cornelis Daniel Bastiaan van
Leeuwen, geb. 3 juli 1917 te Moerkapelle, overleden 24

januari 1961, ZP 3831

51 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1068 (in- en
uitgaande stukken 1945)
52 gar, Politiearchief, inventarisnr. 966 (in- en
uitgaande stukken 1941)
53 gar, Politiearchief, inventarisnr. 991 (in- en
uitgaande stukken 1942)
54 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1005 en 1006 (in-
en uitgaande stukken 1942)
55 na, cabr dossier, Jan Hendrik v., pra Rotterdam
96225, pf Den Haag 110667, Tribunaal Utrecht 57098

56 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
57 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1065 (in- en
uitgaande stukken 1944-1945)
58 gar, Politiearchief, inventarisnr. 987 (in- en
uitgaande stukken 1942)
59 Ibidem
60 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

61 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1007 en 1008 (in-
en uitgaande stukken 1942)
62 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

63 H. Buhlan en W. Jung, Wessen Freund und wessen
Helfer?, 244-263

64 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1007 en 1008 (in-
en uitgaande stukken 1942)
65 Ibidem
66 Rotterdams Nieuwsblad, 15 januari 1942

67 Ibidem
68 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1007 (in- en
uitgaande stukken 1942, nr. 3198)
69 na, Archief DGvP, toegang 2.09.53, nr. 330

70 De Nederlandse politie, 1e jaargang, nummer 7,
1943

71 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1025a (in- en
uitgaande stukken 1943)
72 gar, Politiearchief, inventarisnr. 976 (in- en
uitgaande stukken 1942)
73 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1025b (in- en
uitgaande stukken 1943)
74 Algemeen politieblad, 7 mei 1942

75 Het kamp in Ommen was in juni 1942 ingericht
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als gevangenkamp voor door de Nederlandse justitie
veroordeelde delinquenten. Vanaf mei 1943 werd het
kamp gebruikt voor de opvang van ‘a-socialen’ en
onderduikers van de Arbeidsinzet. (bron: G. Veldman,
Knackers achter prikkeldraad)
76 Personeelsdossier N. Barsingerhorn, archief
politie Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau
77 Ibidem
78 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1872

(ontslagregister 40-45)
79 Personeelsdossier, Jan Sijtsma, archief politie
Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau
80 na, Archief Ministerie van Justitie 1915-1955,
nummer 13937

81 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3273 (nota’s van
19-06-1940 tot 25-10-1940)
82 gar, Politiearchief, inventarisnr. 967 (in- en
uitgaande stukken 1941)
83 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365 c (geheime
agenda)
84 ar, Politiearchief, inventarisnr. 973 (in- en
uitgaande stukken 1941)
85 J.M.C. Brouwer, Het veilige huis van alle
politiemannen
86 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375 b

(Kameraadschapsbond)
87 Stadsarchief Dordrecht doos 38, 1941, nummer
1050 - 1324

88 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1068 (in en
uitgaande stukken 1945)
89 G. Meershoek, Dienaren van het gezag, 110-112

90 J.M.C. Brouwer, Het veilige huis van alle
politiemannen
91 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366b (geheime
stukken 1943)
92 G. Meershoek, Dienaren van het gezag, 110-112

93 De Jong werd op 14 februari 1911 in Den Haag
geboren. Op 20 werd hij aankomend schrijver bij de
Zeden- en Kinderpolitie. Begin 1936 startte hij met de
politieopleiding. Na acht maanden werd hij als adjunct
inspecteur aan het Sandelingplein geplaatst en werd na
ruim één jaar bevorderd tot inspecteur 2e klas. (Personeels-
archief politie Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau)
94 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
95 na, cabr, dossier Jacob Cornelis van Wijk, 19

augustus 1913 te Ridderkerk, pra Rotterdam 10467, brc

74571

96 Uit de volgende brief van 5 augustus 1940 aan een
‘volksgenoot’ blijkt dat de keuze van Wonink om lid te
worden van de nsb overigens een weloverwogen keuze
was geweest. Vrijdag j.l. mocht ik, te mijner huis een

onderhoud hebben met een der kameraden over mijn
toetreding tot de beweging. Ik verzocht hem daarbij
mij een maand de tijd te willen geven om de
beginselen der beweging nauwkeurig te kunnen
bestuderen. Daarna heb ik over deze aangelegenheid
lang en ernstig nagedacht en ben ik steeds meer tot de
conclusie gekomen dat in deze het bezit van de
Nationaal-Socialistische gedachte overheersend is.
Nauwkeurig kennis der punten van het programma is
gewenst, ja zelfs nodig, doch niet van beslissende
invloed. De Nationaal-Socialistische gedachte is reeds
sedert jaren in mij sluimerend geweest; tengevolge van
het ambtenarenverbod en eenzijdige voorlichting,
doch ook tengevolge van politieke lauwheid en
gemakzucht kwam zij in mij niet tot ontwikkeling.
Door de geweldige gebeurtenissen van deze tijd en de
vele gesprekken welke ik dienaangaande tijdens mijn
detachering als verbindingsofficier bij de Duitse
commandant mocht voeren met leden der Duitse
weermacht, is dit evolutieproces in mij tot rijping
gekomen. Uit de volle overtuiging dat de staatsvorm
welke door de NSB wordt voorgestaan de enige juiste is
en dat het voor ons vaderland van het allergrootste
belang is dat ons volk toont dat in te zien, heb ik
besloten mijn toetreding tot de beweging te verzoeken.
Ik ben er van overtuigd dat ook door mij in deze veel
strijd gestreden zal moeten worden. Ik aanvaard deze
strijd en ben bereid de daaraan verbonden consequenties
te dragen. Gaarne verneem ik van u welke weg door
mij bewandeld moet worden om toetreding te
verkrijgen. (Bron: na, cabr, dossier Frederik Willem
Wonink, geb. 12 november 1907 te Velsen, Tribunaal
Rotterdam, 52671, pra Rotterdam 96321)
97 Kameraad, het verheugt mij u te kunnen
mededelen dat mijn collega G. de Leeuw, wonende
Groene Zoom 160 thans rijp is om te worden geplukt.
Tevens verzoek ik u met ingang van maandag a.s. mijn
dan van verlof terugkerende collega J.C. van Wijk,
wonende Groene Zoom het Nationale Dagblad te
willen toesturen. Tenslotte meld ik u dat wij dezer
dagen aan ons bureau een nieuwe collega hebben
gekregen, genaamd I. van der Weele, die voor de
inwerkingtreding van het ambtenarenverbod reeds lid
der beweging was. Het behoeft geen betoog dat ook hij
na een klein duwtje in den rug, zal toetreden. Dat
duwtje zullen wij hem niet onthouden. (Bron: na,
dossier Gerard Johannes Hubertus de Leeuw, 15 januari
1907 te Rotterdam, zp 3822)
98 Persoonsdossier Petrus H., archief politie
Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau
99 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366a (geheime
agenda 1943)
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100 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
101 Persoonsdossier Hendrik Pieter Jan P.,
personeelsarchief politie Rotterdam, Hoofdbureau
102 niod, archief Biza, 101B, nr. 39

103 M. Croes en P. Tammes, Gif laten wij niet
voortbestaan, 340

104 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366C (geheime
agenda 1943)
105 De 1538 ambtenaren waren als volgt verdeeld:

( Bron: gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366b
(geheime stukken 1943)
106 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373 (overgang
naar Staatspolitie)
107 B. Huizing en K. Aartsma, De zwarte politie 1940-
1945, 54

108 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1046 (in- en
uitgaande stukken 1944)
109 na, archief DgvP, toegang 2.09.53, nr. 332

110 Ibidem
111 na, cabr, dossier, Peter Visser, 08 januari 1905 te
Sleeuwijk, zp 6347

112 na, dossier Hermanus Cornelis Bezem, geb. 5
september 1910 te Rotterdam, overleden 12 februari
1956, zp 652

113 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1005 en 1006 (in-
en uitgaande stukken 1942)
114 Archief politie Rotterdam-Rijnmond, gefilmd
archief nsb Rotterdam
115 Het Rechtsfront 1e jaargang No.4, 15 maart 1941

116 Interview met A.P. Hitzert, geb. 2 augustus 1907 te
Strijen, d.d. 17 september 1997

117 niod, nsb, 132c
118 niod, archief hsspf, deel 2. Politisch Lagesberichte
von Denis Hatenboer
119 Proces-verbaal Rauter, verzameling Van Dien
120 na, Archief DgvP, toegang 2.09.53, nr. 331

121 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1005 en 1006 (in-
en uitgaande stukken 1942)
122 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373 (overgang
Staatspolitie, dossier 2)
123 na, Archief DgvP, toegang 2.09.53, nr. 331

124 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375b (overgang
Staatspolitie)
125 Verzameling processen-verbaal W.J. Berrevoets,
Lekkerkerk
126 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375b (dossier xii

Vrijwillige Hulppolitie)

127 Ibidem
128 niod, 216 cno, boek 62, 17a
129 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375b (dossier xii

Vrijwillige Hulppolitie)
130 Ibidem

8. inlichtingendienst en groep 10

1 niod, 271 a, collectie J. Van Vollenhoven
2 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
3 na, cabr, dossier Willem van Groningen, geb. 30

maart 1908 te Hilversum, brc 74542, pra Rotterdam
10366

4 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
5 na, cabr, dossier Gijsbertus Boonstoppel, geb. 17

april 1895 te Rotterdam, brc 74710, pra Rotterdam
96327, zp 917

6 na, cabr, dossier Cornelis Belder, geb. 24 februari
1902 te Strijen, pra Rotterdam 96642, bg Den Haag
98498, pra Meppel 87302. Belder werd op 6 juni 1930

als agent 2e klas bij de 7 Rotterdamse politie aangesteld.
Na aan het bureau Meermanstraat bij de straatdienst
gediend te hebben, werd hij in 1936 overgeplaatst naar
de Brigade voor Speciale Diensten aan het
hoofdbureau.
7 na, cabr, dossier Simon Posthuma, geb. 30 juni
1912 te Harlingen, overleden 15 maart 1997, bg Den
Haag 70122

8 na, cabr, dossier Jan Hendrik van Kampen, geb.
02-03-1893 te Est en Opijnen, pra Rotterdam 96495,
brc 74964

9 na, cabr, dossier Adrianus Carel Dissevelt, geb.
08 oktober 1882 te Leiden, pra Rotterdam 96140, bg

Den Haag 68751

10 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365 (geheim
agenda 1942)
11 Rapport De Meijer, Geheime dienst in Nederland
1912-1947

12 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1007 en 1008 (in-
en uitgaande stukken 1942)
13 na, cabr, dossier Willem van Groningen, geb. 30

maart 1908 te Hilversum, brc 74542, pra Rotterdam
10366

14 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3364 (geheime
stukken)
15 Ibidem
16 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365 (geheim
agenda 1942)
17 na, cabr, dossier Jacob Pieter Roszbach, geb. 27

november 1882 te Rotterdam, cabr 68033, bg Den
Haag 572, zp 5166
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18 J.L. van der Pauw, Guerrilla in Rotterdam, 38

19 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3330

(berichtenboek 1942)
20 gar, Politiearchief, inventarisnr. 998 (in- en
uitgaande stukken 1942)
21 Ibidem
22 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373 (dossier 2
groen)
23 niod, Doc. ii, nr. 265

24 na, cabr, dossier Otto Couperus, geb. 29 oktober
1898 te Hüls (Dld.), bg Den Bosch 73497

25 na, cabr, dossier Menasse Joseph E., 412 (brc

170/49)
26 Ibidem
27 Ibidem
28 na, cabr, dossier Cornelis Stolk, geb. 4 april 1896

te Zuid-Beijerland, zuiveringsdossier 14967

29 Personeelsdossier Izak Anthonie Daane politie
Rotterdam-Rijnmond, Hoofdbureau
30 na, cabr, dossier Christiaan Harmse, geb. 27

februari 1912 in Gorssel, cabr 74779, RvC 384/46

31 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365a (geheime
stukken 1942)
32 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3373 (Dossier 2
groen)
33 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3365b (geheime
zaken 1942)
34 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1758 (dagorders)
35 C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie.
Een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis,
597

36 na, cabr, dossier Jacob Pieter Roszbach, geb. 27

november 1882 te Rotterdam, cabr 68033, bg Den
Haag 572, zp 5166

37 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1, Nota,
nummer 298/1942

38 Stadsarchief Dordrecht, Archiefnummer 213, doos
48, nummer 1650 – 2100

39 na, cabr, dossier Stoffel Siemon Keeft, 3
december 1921 te Hellevoetsluis, pra Rotterdam 96633,
Tribunaal Rotterdam 52521

40 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3039 a en b
(Justitiële verbalen)
41 na, cabr, dossier Hendrik Johannes Buunk, geb.
25 januari 1899 te Renkum, pra Hilversum 94547, brc

75219

42 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1

43 na, cabr, dossier Christiaan Harmse, geb. 27

februari 1912 te Gorssel, 74779 (brc 348/46)
44 na, cabr, dossier Johannes Jager, geb. 29

december 1897 te Borger, zuiveringsdossier 14924

45 Ibidem

46 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1, Nota,
nummer 298/1942

47 na, cabr, dossier Johannes Jager, geb. 29

december 1897 te Borger, zuiveringsdossier 14924

48 Ibidem
49 na, cabr, dossier Peter Visser, pra Rotterdam
96497, bg Den Haag 68213, zp 6347

50 niod, Doc. I, nr. 1907

51 na, zp J.J. Boelstra, inv.nr. 3461 dossier k1, Nota,
nummer 298/1942

52 F.A. de Graaff, Op leven en dood, 200

53 na, cabr, dossier Cornelis Stolk, geb. 4 april 1896

Zuid-Beijerland, zuiveringsdossier 14967

54 na, cabr, dossier Jacob Tol, 6 augustus 1911 in
Medemblik, overleden 4 mei 2003, brc 109/49

55 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3331

(Berichtenboek 1943)
56 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366a (geheime
agenda 1943)
57 na, cabr, dossier Willem Frederik Los, geb. 05-
04-1912 te Koudekerk, bg Den Haag 68817

58 na, cabr, dossier Peter Visser, geb. 08 januari 1905

te Sleeuwijk, pra Rotterdam 96497 bg Den Haag 68213,
zp 6347

59 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366b
(maandverslagen)
60 na, cabr, dossier Hubertus Bulten, geb. 27 maart
1899 te Rotterdam, pra Rotterdam 96497, pra

Apeldoorn 87210, pra Gouda 89401, bg Arnhem 66910,
zp 1259

61 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3331

(Berichtenboek 1943)
62 na, cabr, dossier Petrus Hendrikus Meijer,
geboren 13 maart 1915 in Rotterdam, overleden 2
augustus 1999, zp 4270

63 na, cabr, dossier Maarten Frikkee, geb. 10 januari
1899 te Wormer, zuiveringsdossier 14906

64 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3375c (dossier
3371b Annexatie)
65 na, cabr, dossier Jan van Velzen, 22 maart 1898 te
Krabbedijke, zuiveringsdossier 14974, zp 6133

66 Ibidem
67 Ibidem
68 na, cabr, dossier Johannes Bakker, geb. 27-08-
1899 te Rotterdam, pra Rotterdam 96500, bg Den
Haag 68403, zp 395

69 na, cabr, dossier Frans Groen, geboren 6 febr.
1908 te Rotterdam, bg Den Haag 70991

70 na, cabr, dossier Hubertus Bulten, geb. 27 maart
1899 te Rotterdam, pra Rotterdam 96497, pra

Apeldoorn 87210, pra Gouda 89401, bg Arnhem 66910,
zp 1259
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71 na, cabr, dossier Johannes Jager, geb. 29

december 1897 te Borger, zuiveringsdossier 14924

72 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
73 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1758 (dagorders)
74 na, dossier Jan Johannes Cabalt, geb. 20 januari
1912 te Amsterdam, zp 1312

75 na, cabr, dossier Johannes Jager, geb. 29

december 1897 te Borger, zuiveringsdossier 14924

76 na, cabr, dossier Cornelis Doornheim, geb. 23

juni 1906 te Rotterdam, zp 1634

77 na, cabr, dossier Gerard Graeler, geb. 22

september 1890 te Ooststellingwerf, pra Rotterdam
96497, bg Den Haag 68201, brc 64759

78 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3330

(berichtenboek 1942)
79 A.M. Overwater, De Rotterdamse gevallenen van het
verzet 1940-1945, 45

80 na, cabr, dossier Gerrit van Huis, geb. 06-06-1898

te Haarlemmermeer, pra Rotterdam 96249, bg Den
Haag 68546

81 na, cabr, dossier Cornelis Belder, geb. 24-02-1902

te Strijen, pra Rotterdam 96642, bg Den Haag 68498,
zp 518

82 na, cabr, dossier Henricus Franciscus Besselink,
geb. 7 mei 1915 te Rotterdam, overleden 9 april 2004,
68680 (bg Den Haag 1283)
83 na, cabr, dossier Jacob Tol, geb. 6 augustus 1911 te
Medemblik, overleden 4 mei 2003, brc 109/49

84 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2307 (dag-
nachtrapport 1e afdeling 27/3/43-4/7/43)
85 na, cabr, dorssier Jacob Breugem, geb. 26

november 1906 te Bergschenhoek, pra Utrecht 16150,
Tribunaal Utrecht 57126

86 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1045 (in- en
uitgaande stukken 1944)
87 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366C (Geheime
agenda 1943)
88 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1048 (in- en
uitgaande stukken 1944)
89 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1066 (in- en
uitgaande stukken 1943 en 1944)
90 na, cabr, dossier Cornelis Berend Boogmans, geb.
9 november 1905 te Den Haag, ra Rotterdam 10341,
Parket Den Haag 519/46, bg Den Haag 475

91 gar, Politiearchief, inventarisnr. 1067 (in- en
uitgaande stukken 1944)
92 na, cabr, dossier Hendrik Hermanus Barkmeijer,
geb. 10 juli 1923 te Rotterdam, overleden 30 oktober
1995,bg Den Haag 67917, pra Rotterdam 96335, zp 438

93 na, cabr, dossier Willem Frederik Los, geb. 05-
04-1912 te Koudekerk, BG Den Haag 68817

94 na, cabr, dossier William Hermanus Barkmeijer,
geb. 16 januari 1916 te Rotterdam, overleden 31 januari
2001, pra Rotterdam 96335, bg Den Haag 68453, zp 439

95 Het aantal vluchtelingen bedroeg ongeveer
vijfenzestigduizend. Hoeveel hiervan uit Rotterdam
afkomstig waren is niet bekend. Ook kon niet
vastgesteld worden hoeveel Rotterdamse dienders met
hun gezinnen gevlucht waren. (Bron: L. De Jong, Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 10a, eerste helft, 197)
96 na, cabr, dossier, Peter Visser, 08 januari 1905 te
Sleeuwijk, zp 6347

97 niod, bs-archief, 192a
98 Elseviers magazine, 22 februari 1986

99 Philippus Hendrikus Bruijn, geboren 23 maart
1898 in Amsterdam
100 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2427 t/m 2431

(dag- nachtrapport bureau Oostervantstraat 1943)
101 De Nederlandse politie, 1e jaargang, no. 21, 1
oktober 1943

102 na, cabr, dossier Petrus Hendrikus Meijer,
geboren 13 maart 1915 in Rotterdam, overleden 2
augustus 1999, zp 4270

103 Marinus Jansen, geboren 14 juli 1910 in Doorn
104 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366 (geheime
agenda 1944)
105 H. Van Wijnen en M.H. Snijders, Zolang wij leven
106 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2435 (dag- en
nachtrapport Oostervantstraat 2-8-44 t/m 31-12-44)
107 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
108 gar, Politiearchief, inventarisnr. 2435 (dag- en
nachtrapport Oostervantstraat 2-8-44 t/m 31-12-44)
109 na, cabr, dossier Willem Frederik Los, geb. 5 april
1912 te Koudekerk a/d Rijn, bg Den Haag 68817

110 gar, Politiearchief, inventarisnr. 3366b
(maandverslagen)
111 niod, bs-archief, 192a
112 na, dossier W.F. van den Broek, zp 1143

113 Maria Jacoba (Mia) van Zon, geboren 23 december
1920 in Rotterdam
114 gar, Politiearchief, inventarisnr. (1069 In en
uitgaande stukken 1944)
115 Personeelsarchief politie Rotterdam-Rijnmond,
Hoofdbureau
116 niod, bs archief Rotterdam, 192a, doos 7
117 bab, r70/59

118 niod, bs archief Rotterdam, 192 a

9. jodenvervolging

1 Hoewel in verschillende verklaringen de term
razzia gebruikt wordt, is ervoor gekozen om de drie
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grote acties waarbij de Rotterdamse politie betrokken
was ophaalacties te noemen. Razzia betekent namelijk:
een georganiseerde (politionele) drijfjacht op een
specifieke groep mensen, waarbij straten worden
afgezet en huizen systematisch worden doorzocht. Dit
was niet het geval bij de drie Rotterdamse acties, want
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bijlagen

bijlage 1

Aan de hand van onderstaande fragmenten uit de
dagrapporten van de Motorbrigade en Mobiele Brigade
is te zien met welke werkzaamheden deze onderdelen
van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede
Wereldoorlog belast werden. Bron: gar, Politiearchief,
inventarisnr. 2272 en 2273 (dag- en nachtrapport
Motorbrigade) en 2536 (dag- en nachtrapp. Mobiele
Brigade 4-3-‘43 tot 4-1-‘44)

Werkzaamheden Motorbrigade 1942
08-04-42. Begeleiding van 14.00 tot 17.45 uur. Vier
agenten van de Motorbrigade begeleiden vanaf de
Rijksweg 13 (Overschie) drie auto’s van de Rijkscommissaris
naar het museum Boymans. Vandaar naar het gebouw
van de Beauftragte Völkers aan het Westplein en
daarna weer naar de rijksweg. Alles goed verlopen. 
09-04-42. Grote brand aan de Persoonshaven.
Lugtenburg met inspecteur Vos erheen. Publiek
verwijdert. Overvalauto (hz-469191) met 15 man van
de Mobiele brigade erheen. Hijkoort met burgemeester
en Hoofdcommissaris met (HZ-68757) erheen. 
04-05-42. Klop met hz-46919 voor Sicherheitspolizei in
Schiedam en Vlaardingen arrestanten gehaald. 
24-06-42. Smeding en De Vries rukken met HZ-46917
en acht man van de Mobiele Brigade uit naar de
Feldgendarmerie. Vandaar met twee officieren van de
Feldgendarmerie naar het Vroesenpark. Volgens schild-
wacht zou daar door een in het wit gekleed persoon zes
schoten zijn gelost met een karabijn. Een ingesteld
onderzoek leverde geen resultaat op. 
14-07-42. J. Smeding van 09.00 tot 15.00 uur ter
beschikking van de Sicherheitspolizei in verband met 
het inbeslagnemen van radiotoestellen op tuindorp
Heijplaat. 
25-07-42. te 12.15 uur begeleidt agent Wijnen op
verzoek van de commandant een lange colonne van de
Duitse infanterie van de Willemsbrug via de Nieuwe
Haven en Oostzeedijk naar de ’s-Gravenweg. 
15-08-42. agent L.R. de Vries heeft van 14.30 tot 19.00
uur een Duitse Oberleutnant en een inspecteur van
politie uit Gouda geassisteerd bij het vorderen van
auto’s. Dit geschiedde met de weermachtsauto.
Hierdoor één uur te laat ingerukt. 
22-08-42. Klomp met hz-46919 ter beschikking van de
Inlichtingendienst voor arrestatie van joden en
overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen.
Twee uur overwerk. 
07-10-42. Van K. brengt vanaf Allard Piersonstraat een
persoon die blijkens verklaring van een zekere D. een
jood zou zijn en die geen ster droeg, terwijl op zijn
persoonsbewijs geen J was geplaatst. Bij onderzoek
bleek dat juist te zijn. Deze man overgebracht naar de
Inlichtingendienst. 

27-10-42. Agenten v.d. Hoek, Vitters, Rijken en
Oostergestel om ongeveer 18.00 uur bij station
Hofplein assistentie verleend aan Oberscharführer
Kohlen van de Sicherheitspolizei bij arrestatie twee
burgers waarvan één met een scherp geladen pistool
gewapend was. De arrestanten werden 0vergebracht
naar de Heemraadsingel. V.d. Hoek kreeg klap op lip. 
21-11-42. Agent L.F. Verheul ordonnans geweest van de
Sicherheitspolizei tot 16.15 uur.

Werkzaamheden Motorbrigade 1943
31-01-43. Agent Straatman met vierwielig motorrijtuig
ter beschikking van Groep 10 (van zaterdag op zondag)
rit naar Amsterdam. 
14-02-43. Speciale beveiligingsmaatregelen Centraal
Bureau. Op last van de inspecteur van Dienst 1e

afdeling in opdracht Sipo poort gesloten en twee man
op binnenplaats.
03-03-43. Wachtmeester Kooi met hz-30931 van 06.00
tot 11.00 uur met Groep 10 naar Kinderdijk en
omstreken geweest.
29-03-43. De wachtmeesters Bontenbal en Klomps van
17.00 tot 19.15 uur gesurveilleerd in de lijn Delft-Gouda
op zoek naar parachutisten. Niets gevonden. 
30-03-43. Wachtmeester Scherpenzeel met twaalf man
van de Mobiele Brigade naar bureau Sandelingplein
voor een neergeschoten vliegtuig nabij de Dorpsweg. 
01-05-43. Diverse personeelsleden van de
Motorbrigade te laat ingerukt in verband met ritten
voor de Ordnungspolizei en de Ortskommandant. 
03-05-43. in verband met arrestantenvervoer van het
Westland voor de Inlichtingendienst rukt de
wachtmeester Rademaker één uur te laat in. Daar de
hz-46918 te Naaldwijk zonder gas en benzine stond,
heeft wachtmeester De Bruin te Naaldwijk 20 liter
benzine gevorderd. 
04-05-43. Wachtmeester De Boom heeft vanaf 02.00
tot 8.30 uur voor de Duitse politie aanplakbiljetten
naar de verschillende plaatsen in de Alblasserwaard
gebracht, rukt 11⁄2 uur te laat in.
30-05-43. 20.00 uur twee motorpatrouilles naar
Boomgaardstraat. Dronken Duitse militairen zetten
daar de boel op stelten. Ruzie met publieksoploop.
Feldgendarmerie nog niet ontboden. Militairen trokken
zich terug in café Binnenweg 
29-06-43. Wachtmeester K. Bakker met h-17249 voor
Sicherheitspolizei naar Woerden-Gouda-Zevenhuizen
van 18.00 tot 23.00 uur. H.A. in ’t Veld voor
Sicherheitspolizei naar Leiden en omstreken.
Wachtmeester C. de Boom voor Sicherheitspolizei naar
Noordeloos, Heukelom en Meerkerk. In Meerkerk
pech, geen hulp. Door Pijper en V.d. Hoek naar bureau
gesleept. Allen overwerk. 
09-08-43. Te omstreeks 14.30 uur zag wachtmeester P.
Ouwehand een arrestant van het hoofdbureau van politie
ontvluchten. Ouwehand met motor er achter-aan en
aangehouden op de Coolsingel bij voormalig ziekenhuis. 
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19-08-43. Te omstreeks 19.40 uur meldt de hulpagent
Eshauzier, dat parachutist richting Kethel en Overschie
dalen. Van 19.40 tot 21.00 uur gaan Pellikaan en
Droffelaar naar Kethel in verband met afgeschoten
vliegtuig. In Schiedam in opdracht van Duitse
weermacht een parachutist, van Amerikaanse
nationaliteit, overgebracht naar Vlaardingen-Ambacht.
Bij verdere surveillance in Kethel geen
bijzonderheden. De wachtmeesters Van Leeuwe en H.
Sandbergen gaan per dienstmotorrijwiel op zoek naar
parachutisten. Werden in Overschie door de
wachtmeester Toelle van het Duitse afweergeschut
(flak), aangesproken, die ons verzocht hem mee te
nemen om de parachutisten op te sporen. Geen
parachutisten opgespoord doch wel in de Middelland-
straat een dronken onderofficier van de marine in
zijspan opgenomen en naar de school aan de Pieter de
Hoochstraat gebracht.
26-08-43. Wachtmeester Jellema met voedingswagen
van Korpershoek naar Spijkenisse voor Groep 10 om
een partij inbeslaggenomen koolzaad en persinrichting
te vervoeren naar Westersingel 11 alhier. Van 14.30 tot
18.00 uur 2 uur overwerk 
01-09-43. De wachtmeesters Blom en Bakker
begeleiden vanaf de Blijdorpbrug naar stadhuis en
vandaar naar Museum Boymans de leider van het
Nederlandse volk, Mussert. Van 14.15 tot 15 uur
begeleiden Blom en Boef de leider vanaf de Beurs naar
de Blijdorpbrug. Geen bijzonderheden. 
10-09-43. Wachtmeester Van Aggelen op lijn 6
Coolsingel aangesproken door SA man J. van B., deze
wees man aan. Van B. wilde diens persoonsbewijs
hebben omdat die man hem had uitgelachen. Van
Aggelen wilde man overbrengen. Van B. wilde dit niet
doch wilde persoonsbewijs hebben, om de verdachte
later in Duitsland te werk te laten stellen. Van Aggelen
weigerde alle drie naar Centraal Bureau. Officier van
dienst opperluitenant Groen behandelde dit. Verdachte
verklaarde Van B. niet te hebben uitgelachen. Klacht
ingetrokken. Verdachte heengezonden. 
29-09-43. De opperwachtmeester Smeding rapporteert
te omstreeks 23.30 uur reed hij met drie man van
Groep 10 (arbeidsinzet). In de Van de Meijdestraat
moest hij ook iemand worden gehaald doch hier werd
geen gehoor gegeven. Tenslotte werd door iemand van
Groep 10 een ruitje ingeslagen teneinde de deur te
openen. Volgens zijn zeggen werd hij bij zijn pols
gepakt waarop direct enige schoten door de deur gelost
door de mensen van Groep 10. Toen er echter niets
gebeurde werd de deur opengetrapt en een onderzoek
ingesteld. Evenwel zonder resultaat er was niemand in
het pand aanwezig. 
07-11-43. In opdracht officier van dienst de hz-46928
ter beschikking van de Duitse verbindingsofficier
Scholz in verband met de ontsnapping van Canadese
militairen, welke na de Duitse bewaking te hebben
overmeesterd, uit een rijdende trein zijn gesprongen.

De hz-46918 heeft van de Duitse politie 30 liter
benzine geladen. 
03-12-43. Te 03.30 uur vraagt hoofdwachtmeester
Meester Van delft van de recherche een auto voor het
afhalen van arrestanten aan verschillende adressen,
waaronder arrestanten voor de Feldgendarmerie.
Geweigerd door hoofdwachtmeester Leuthart in verband
met bestaande order. (Inhoud order onbekend FvR).
20-12-43. Wachtmeester Van den Hoek met twee leden
van de Duitse weermacht van 16.00 tot 17.30 uur
controle op auto’s op rijksweg naar Den Haag. Geen
bijzonderheden.

Werkzaamheden Mobiele Brigade 1943
20-03-43, 21.00 uur op verzoek van inspecteur Müller 2
man geleverd aan de Motorbrigade voor het halen van
arrestanten terug 22.00 uur.
22-03-43, van 19.00 tot 22.00 uur patrouille uitgezonden
naar de Nieuwe Binnenweg tussen Claes de Vrieselaan
en Heemraadsingel. Jeugd is baldadig, fluiten,
schreeuwen, elkander na zitten. Van de gummistok is
gebruik gemaakt moeten worden. 
23-03-43, te 19.00 uur aan het bureau Sandelingplein
zijn de groepscommandant H. van Oversteeg met 14
man geleverd voor een razzia op de Beijerlandselaan.
Het personeel van genoemde afdeling heeft 32 meisjes
vanaf de Beijerlandselaan aan het bureau gebracht. 
27-03-43, te 04.00 uur op last van inspecteur Meldestelle
van het Centraal Bureau met goedvinden inspecteur
Moerman drie dubbelposten rondom het raadhuis
geplaatst, terwijl de overige manschappen in het
Raadhuis in piket hebben doorgebracht ter bewaking
omdat 10 onbekend gebleven mannen in politie
uniform het bevolkingsregister hadden overvallen.
8-03-43, wordt de sectie 2-2 (Hartman) gealarmeerd om
te 22.00 uur in dienst te komen tot 8.30 uur voor
versterking der nachtdienst. Tevens komen 4 man van
sectie Visser in nachtdienst. Aanvulling sectie Roossen
voor bewaking raadhuis. (Moest dagelijks personeel
geleverd worden). 
29-03-43, te 5.50 uur meldt de ivp Lammers dat in de
omgeving Sandelingplein een vliegtuig is neergestort
13 man naar Sandelingplein.
01-04-43, aan 8 manschappen van de marechaussee is
aan de Westersingel slaapgelegenheid verstrekt. Van 17-
19 uur 20 man geleverd tot ongeveer 01.00 uur aan de
4e afd. ter beschikking van inspecteur Goudzwaard op
last van de commandeur cb 12 man geleverd voor
toezicht bij het uitdelen van eten bij de centrale keuken
te 19.00 uur 8 man terug rest was om 20.45 uur terug. 
31-03-43 veel manschappen ingezet i.v.m. bominslag in
Rotterdam West. 
02-04-43 M.i.v. 19.00 uur worden de gewestelijke
arbeidsbeurzen aan de Van Speijkstraat 107 en de
Middellandstraat 103 bewaakt door 1 man Mobiele
Brigade voorlopig tot zaterdag 9 uur waarna een
regeling wordt getroffen ook Boschpolderplein 16.
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06-04-43, 18.30 uur Dubbelpost. M.i.v. 21 uur tot 7 uur
steeds een patrouille voor het pand van de Sipo aan de
Heemraadsingel.
11-04-43, 06.00 uur de vaste post aan de
Handelshogeschool Mathenesserlaan moet op last van
ivp van Breugem tot nader order ook op de dag worden
waargenomen. 14-04-43 te 16.00 uur ingetrokken.
12-04-43, heeft de majoor J. Verveld op telefonisch
verzoek van de commandeur van de Ordepolitie een
onderzoek ingesteld aan de woning van Johannes bal,
oud 23 jaar agent van Politie Bataljon Amsterdam
(pba), won. Groene Zoom 165. J. Bal was bij het PBA
weggelopen, niet thuis getroffen. Politie Bataljon
Amsterdam telefonisch kennis gegeven.
08-05-43, te 07.00 uur bij het gehouden ochtendappel
bleek dat de agent D. Mik niet aanwezig was. Even
later bleek dat de agent A. Beens eveneens bij het piket
cb niet aanwezig was. Bij een door ondergetekende te
omstreeks 12 uur ingesteld onderzoek aan hun woning
aan de Bergschelaan 212b bleken zij eveneens niet
aanwezig te zijn. Wordt nader onderzocht.
04-06-43, 4 man aangewezen voor het vervoer van
radio’s. 
08-06-43, vanaf 4 uur zijn 11 vaste posten 10 van 3 en 1
van 2 man op de grenzen van de gemeente geplaatst op
last van de Duitse politie. De opdracht zal ter plaatse
door de Duitse politie worden verstrekt. Idem op 9-6-
43 om 16 uur ingetrokken op last van Commandant
van de ordepolitie majoor Moerman. 
10-07-43, zijn van 6.45 tot 8 uur 20 manschappen
geleverd voor assistentie aan het station DP en
Beursstation elk 10 man wegens vertrek
arbeidsplichtigen naar Duitsland. Om 17.00 uur
gebeurde hetzelfde op 13-07-43 hetzelfde o.l.v. opperluit
Th. Ardon, opperwachtmeester R. Jacobs en J. Verveld.
Om 15.00 uur hetzelfde o.l.v. Th. Ardon.
23-07-43, te 09.45 uur is o.l.v. opperluitenant Ardon en
hoofdwachtmeester Lamers met 9 man van het piket
Westersingel en hoofdwachtmeester N. van de Berg
met 10 man van het piket cb assistentie verleend aan
het Maasstation bij het vertrek van een trein met
arrestanten naar Vught. Terug 10.30 uur geen
bijzonderheden.
27-08-43, te 10.30 uur zijn 6 man ter assistentie geleverd
aan de Vreemdelingendienst voor transport naar Vught
en Roosendaal.
26-09-43, 15.00 uur assistentie Feldgendarmerie. Van
15-18 uur door 15 man voor het betrekken van posten in
verschillende straten in het westen en centrum der stad
i.v.m. het passeren van auto’s met Duitse officieren
idem 27-9-43 08.30 uur 13.00 uur 3 man assistentie
voetbalwedstrijd te Spangen.
28-09-43, 21.30 uur vertrekt Hartman met 25 man van
het station Hofplein naar Den Haag. Melden sd
Binnenhof.
28-10-43, 13.45 uur 4 man geleverd aan brigadier
Reijnhardt voor transport naar Scheveningen.

10-11-43, te 14.15 uur 2 man ter assistentie gezonden
naar district Radio Centrale Zuid-Holland Westerstraat
37 begeleiding naar Arnhem.
11-11-43, te 07.00 uur tot 14.00 uur 6 man geleverd aan
Marconiplein en 6 man aan Overschie tot het bezetten
van posten aan rand van de gemeente.
17-11-43, van 19.00 tot 22.00 uur 12 man geleverd aan
het bureau Sandelingplein. Voor controle op personen
die zich na 19.00 uur in de buitenlucht ophielden
zonder daartoe gerechtigd te zijn. Idem 20-11. 
18-11-43, van 8 tot 16 uur 16 man voor transport naar
Amersfoort voor vreemdelingendienst.
24-11-43, van 11.30 tot 12 uur is door 12 man assistentie
verleend aan ambtenaren cc en cd aan Putselaan,
Boergoensestraat en Rosestraat.
25-11-43, van 19 tot 24 uur zijn aan bureau Charlois 12
man geleverd voor bezetting van posten aan de rand
der gemeente i.v.m. verdwijning van een drietal piloten.
Vrouw aangehouden in bar i.v.m. vermoedelijk
Geslachtsziekte.
02-12-43, 09.00 uur 6 man geleverd aan de vreemde-
lingendienst voor transport naar Vught. 
Vrouw aangehouden wegens dragen zilveren
dubbeltjes armband. 

Werkzaamheden Motorbrigade 1944
15-02-44. Wachtmeester Groenendijk met HZ-84189
gereden met personeel van groep ‘Ommen’
(onderduikers ophalen) te Schiedam. Bij een poging
tot ontvluchting van een der onderduikers heeft een
van de groep deze persoon aangeschoten. 
25-02-44. Rapporteert de opperwachtmeester J.
Rademaker het volgende. Hij reed op de Leede en
hoorde schot, zag Duitse weermachtsoldaten en stopte.
Verschillende schoten en lichtfakkels gegooid. Van
Duitse weermacht soldaat moest Rademaker handen
omhoog steken en werd beschuldigd dat hij vanuit de
auto had geschoten. Ontwapend en daarna overgebracht
naar school aan de Mare. Verhoord door officieren. Te
23.00 uur kreeg hij pistool terug en kon gaan.
01-03-44. H.A in ’t Veld rukt met hz-46919 en tien man
piket uit naar Station Delftse Poort in verband met
ontsnapping van een geboeide arrestant van de
Sicherheitspolizei. 
22-05-44. De hoofdwachtmeester Blom en
opperwachtmeesters Dijkstra, Meuring en Salverda
hebben te 10.00 uur vanaf spermuur Overschie naar
Westplein 8 en vandaar te 11.45 uur een rondrit door de
stad naar spermuur Overschie de Rijksminster
begeleid, geen bijzonderheden. 
17-06-44. Wachtmeester Groenendijk van 13.00 tot
19.00 uur met H17250 ter beschikking Sicherheitsdienst
voor een rit naar Vught. 
24-06-44. Wachtmeester Rijken gaat met Justitiële
Dienst naar de Frederikstraat, alwaar bij de verkoop
van aardbeien onder controle van Landwacht een
landwachter zich zelf in z’n hoofd heeft geschoten.
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Zulks geschiedde doordat het geweer van de
landwachter niet op veilig stond. Opgenomen in
Bergweg ziekenhuis. 
09-07-44. Wachtmeester Van Kersbergen naar
Katendrecht met arrestantenauto. Dronken
landwachters zetten de boel op stelten. Landwachters
door hun commandant meegenomen. 
18-07-44. Wachtmeester Pellikaan ter beschikking van
‘Arbeitseinsatz’ controle. 
22-07-44. Wachtmeester H.A. in ’t Veld moest op het
Marconiplein met de auto, zijn vergunning tonen aan
de Motor WA, welke daar onder leiding van S.
verkeerscontrole hield. Ondanks weigerachtigheid van
de rapporteur en tonen van zijn legitimatiebewijs bleef
de wa aandringen op het tonen van de papieren van
het motorrijtuig deze met tegenzin de papieren heeft
getoond. 
29-08-44. Te 15.15 uur op reeds wachtmeester L.F.
Verheul Op de Rijksweg naar Den Haag, ter hoogte
van Overschie, alwaar hij als bestuurder van de
politiewagen g-56774, vergezeld van de politiepresident
Kolonel Boelstra, werd aangehouden door de nskk. Na
legitimatie door de kolonel werden zij bedreigd met
vuurwapens en naar een bepaalde plaats op de rijksweg
gestuurd. Na tussenkomst van de commandant der
nskk mochten zij doorrijden. Nadere bijzonderheden
moesten door Verheul per rapport worden
medegedeeld aan kolonel Boelstra. 

bijlage 2
Op 18 mei 1942 verscheen onderstaand artikel in de
Telegraaf, met de kop ‘Het onderscheidingsteken voor
joden’.

Begin mei is ook in Nederland voor joden het dragen
van de gele Davidster verplicht geworden. Ieder, die
niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet dat
de joden Duitslands vijanden zijn en dat de achtergrond
van de oorlog een laatste afrekening van het door
Duitsland geleide Europa met het jodendom is. Het
feit der bezetting legt het Nederlandse volk de
verplichting op, een loyale houding ten opzichte van
de bezettende macht aan de dag te leggen en dit te
meer nu gebleken is, dat de bezettende macht in alles
het Nederlandse volk als vriend beschouwt en
behandelt. Uit welbegrepen eigenbelang dient men
dan ook in alles naar een loyale houding te streven.
Wanneer dus een Nederlander, ondanks de door de
jodenster duidelijk getrokken scheidslijn tussen vriend
en vijand, toch voortgaat omgang met joden, dus
Duitslands vijanden te hebben dan is dit niet loyaal.
Het is een vijandige houding ten opzichte van de
bezettende macht. Het wordt beschouwd als heulen
met de vijand. Na de invoering van de jodenster zijn er
Nederlanders geweest, die zich uitgeput hebben in
vriendelijkheden ten opzichte van de duidelijk te

onderscheiden jood. In de eerste dagen is het
voorgekomen, dat zich opgeschoten Nederlandse
jongens en meisjes uit balorigheid met de jodenster
getooid hebben. Men greep in en heeft enkele van deze
warhoofden ingerekend. Voor straf heeft men hen
gedurende een bepaalde tijd in behandeling op één lijn
gesteld met joden, hetgeen neerkomt op uitsluiting van
alle openbare betrekkingen enz., geen toegang tot
cafés, bioscopen, parken enz. Bij herhaling en bij
verder voorkomen zal strenger opgetreden worden. Ter
correctie zal strafverblijf in bijzondere kampen volgen,
waar men doorgaans zulke overmoedige ijveraars in
korte tijd tot inkeer brengt. Nog diverse andere voor de
bezettende macht weinig loyale gedragingen zijn
gesignaleerd. Er zijn heren, die zich genoopt voelen,
voor een jodenster de hoed af te nemen. Jonge
Nederlandse meisjes lopen uitdagend met
jodenknapen door de straten te flaneren. Nederlandse
jongens lopen gearmd met jodinnen. In trams en
treinen en andere openbare vervoersmiddelen is het
voorgekomen, dat Nederlanders ostentatief hun plaats
aan joden afstaan. In gezelschappen van Nederlanders
worden joden pronkend binnengehaald. Al deze
gedragingen wekken sterk de indruk, dat men, hetzij
de invoering van de jodenster niet al te ernstig
opneemt, of dat men op deze uitdagende wijze
onvriendelijk tegen de bezettende macht hoopt te
kunnen zijn. De jodenster is voor de Duitse bezettende
macht geen grap, doch bittere ernst. De bewoners van
dit land worden hierdoor in twee kampen gescheiden:
vriend en vijand. Het behoeft geen verwondering te
wekken, dat bij een voorduren van dergelijke
gedragingen die de bezettende macht in hoge mate
ongepast en ongewenst acht, strenge maatregelen
zullen volgen, die in gelijke mate en joden en
Nederlanders, die joden verder als hun vrienden
behandelen zullen treffen. Nederlanders, die niet
kunnen besluiten hun vriendenomgang met joden te
staken of die door provocerend optreden de
bezettingsmacht tarten, lopen gevaar, zelf ook als jood
behandeld te worden, met alle consequenties die
hieruit nu en bij een eventueel verscherpte houding, in
de toekomst zullen voortvloeien. Men doet goed dit
thans in alle nuchterheid, nu het nog niet te laat is, te
overwegen. (Bron: De Telegraaf van 18 mei 1942)

bijlage 3
Datum, plaatsen, slachtoffers (naam, geboortedatum -
plaats en woonplaats) en reden van de door de Aussen-
dienststelle Rotterdam en Ordnungspolizei uitgevoerde
standrechtelijke executies in Rotterdam en omgeving.1

7 september 1944
Op 7 september 1944 werd bij Hoffmann van de
Aussenstelle aangifte gedaan van het feit, dat in de
woning van een zekere Cohen in de Bloemkwekers-
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straat 56b te Rotterdam een illegale organisatie zetelde,
die het plan had de Maastunnel te bezetten. Hoffmann
is direct met de hem ondergeschikte Sipo-beambten
Gerrese en Hermjohannes naar deze woning gegaan.
In het opgegeven pand trof hij in een kamer een zestal
mannen en enige vrouwen en kinderen aan, die naar
de radio luisterden. Omdat Hoffmann van oordeel
was, dat dit een illegale bijeenkomst was, moesten de
mannen met de handen omhoog gaan staan, terwijl hij
de vrouwen en kinderen de kamer uitstuurden. Na een
ingesteld onderzoek bleek dat een van de mannen een
Duitse deserteur was en van een pistool bij zich had.
Deze feiten waren voor Hoffmann voldoende om de
man direct dood te schieten. Hierna stuurde Hoffmann
Gerrese naar de Dienststelle teneinde versterking te
halen. De overige vijf mannen moesten op de grond
gaan liggen. Ondertussen werd door Hermjohannes in
de kamer een lijst met namen en adressen gevonden.
Uit het verhoor van de vijf mannen bleek dat deze lijst
de namen en adressen bevatte van al degenen die tot de
illegale organisatie van Cohen behoorden en dat de in
de kamer aanwezige personen eveneens tot deze
organisatie behoorden. Kort daarop kwam Gerrese met
enkele Sipo-beambten terug, waarna Hoffmann de vijf
mannen liet opstaan. Hij zag dat een van de mannen
naar zijn binnenzak greep. Omdat Hoffmann
verwachtte, dat zich daar een vuurwapen bevond,
schoot hij met zijn dienstwapen, dat hij in zijn hand
gereed hield, op deze man, terwijl hij daarbij richtte op
diens hoofd. Tegelijkertijd gaf hij een van zijn
ondergeschikten bevel te schieten, omdat hij ook bij de
andere arrestanten verzet verwachtte. Hij hoorde dat
deze zijn machinepistool afvuurde, waarna hij zag, dat
de vier nog overeind staande mannen op de grond
vielen. Door Hoffmann werd geconstateerd dat de
volgende vijf mannen dood waren.2

1. elderen, Christiaan Matthijs van
11-01-1921 te Rotterdam (Rotterdam)

2. huisman, Christiaan Dirk
29-07-1912 te Rotterdam (Rotterdam)

3. notenboom, Pieter Teunis
17-09-1913 te Numansdorp (Rotterdam)

4. groen, Leendert de 
16-01-1898 te Oud-Beijerland (Rotterdam)

5. verkoelen, Johannes Hendricus
26-08-1925 te Rotterdam (Rotterdam)

14 september 1944
In de tuin van de Heemraadssingel 226 (gebouw van de
Aussendienststelle) werden drie leden van de
ondergrondse doodgeschoten. 
6. bulk, Willem

26-09-1884 te Weesp (Rotterdam)
7. faasen, Willem

19-06-1887 te Dordrecht (Rotterdam)
8. struik, Albert

02-04-1894 te Assen (Rotterdam)

18 september 1944
Toen de Duitsers op de Beukendaal over wilden gaan
tot aanhouding van een aantal verdachte personen,
werd door een van de verdachte geschoten. Tengevolge
hiervan werden drie personen doodgeschoten. 
9. duin, Arie van

12-08-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
10. hollander, Cornelis Pieter den

15-05-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
11. kwadijk, Gerrit

14-06-1922 te Rotterdam (Rotterdam)

21 september 1944
Schietbaan Kralingen. Drie leden van de ondergrondse. 
12. loo, Johannes Josephus Marie van der

02-03-1914 te Amsterdam (Geleen)
13. matena, Karel

19-12-1911 te Rotterdam (Rotterdam)
14. regt, Marinus de

02-03-1914 te Ginneken en Bavel (Schiedam)

27 september 1944
Eén van de slachtoffers, P. van der Pligt, was op 25
september 1944 gearresteerd, toen hij een overval
pleegde op een alleenstaande vrouw in de Roemeense-
straat. Door het geschreeuw van de vrouw waren
omwonenden in actie gekomen en hadden Van der
Pligt gegrepen en overgedragen aan de politie. Van der
Pligt had zich uit gegeven voor medewerker van de
Sicherheitspolizei en had daarbij een vals legitimatie-
bewijs getoond. Op eigen verzoek had de politie hem
overgedragen aan de Sicherheitspolizei. Daar had hij de
namen genoemd van zijn beide medewerkers, die
daarop eveneens konden worden aangehouden. Ten
gevolge van de Ausnahmezustand werden de mannen op
de schietbaan van Kralingen gefusilleerd.3

15. dierijck, Johannes Bernardus 
02-11-1894 te Rotterdam (Rotterdam)

16. kraaijeveld, Pieter
10-12-1913 te Sliedrecht (Rotterdam)

17. pligt, Pieter van der
29-05-1926 te Rotterdam (Rotterdam)

30 september 1944
Schietbaan Kralingen. Drie verspreiders van Trouw in
Schiedam. 
18. smit, Cornelis

19-02-1917 te Rotterdam (Schiedam) 
19. smit, Pieter

09-05-1915 te Rotterdam (Schiedam)
20. treurniet, Willem

23-11-1899 te Schiedam (Schiedam)

4 oktober 1944
Schietbaan Kralingen, wegens verboden wapenbezit.
21. kapsenberg, Tjeerd

23-02-1914 te Rotterdam (Rotterdam)

787



11 oktober 1944
Op de Rijsdijk in Rotterdam, grenzend aan Rhoon,
werd een Duitse militair door een gebroken
elektriciteitsdraad gedood. Omdat vermoed werd dat
er sabotage gepleegd was, werden zeven mannen als
represaille gefusilleerd. 
22. barendregt, Cornelis 

18-10-1899 te Rhoon (Rhoon)
23. kouwenhoven, Johannes

18-12-1921 te Oud-Beijerland (Rotterdam)
24. kouwenhoven, Leendert

05-11-1920 te Oud-Beijerland (Rotterdam)
25. raadt, Jacob de 

11-02-1915 te Rhoon (Rotterdam)
26. spoormaker, Leendert Henderik 

20-02-1899 te Rhoon (Rotterdam
27. spoormaker, Leendert Henderik

29-07-1923 te Rotterdam (Rotterdam)
28. wagt, Johannes Hendrik van der

14-12-1912 te Zuidland ( Rotterdam)

14 oktober 1944
Op 10 oktober 1944 werd in Delft de executie voltrokken
van zes Nederlanders, die behoord hadden tot een
roversbende, welke werkte in Delft en omgeving. 
De leden van deze bende waren gedeserteerde land-
wachters en nskk-mannen, die bij hun roofovervallen
gekleed waren in Duitse uniformen. Na 10 oktober
werden nog vier leden van deze roversbende
gearresteerd. Deze vier mannen werden op 14 oktober
op de schietbaan in Kralingen door een executie-
peloton van de Ordnungspolizei, onder leiding van
Alfred Rest, doodgeschoten.4 Na de bevrijding kon de
reden van deze executie niet direct worden vastgesteld.
Achter een van de namen (Trotsenburg) was met
potlood ‘illegaal werk’ geschreven. Of dit voor de
overigen ook gold en of het relaas van Rest onjuist is,
kon niet blijken.
29. karlas, Roembertus

06-05-1921 te Delft (Delft)
30. lang, Lambertus Franciscus van de

23-09-1923 te Rotterdam (Den Haag)
31. tegelaar, Cornelis Johannes Clasinus

01-09-1921 te Delft (Delft)
32. trotsenburg, Gerardus Thomas

17-02-1921 te Delft (Delft)

18 oktober 1944
Op de Schietbaan Kralingen wegens verboden
wapenbezit en illegaal werk.
33. nieuwstraten, Jacob

23-06-1905 te Rotterdam (Rotterdam)

20 oktober 1944
Twee mannen waren gearresteerd, omdat zij hadden
getracht over de rivier de Waal te komen, om zich in
Noord-Brabant bij het bevrijdingsleger te pakken. Zij

werden op de Schietbaan in Kralingen geëxecuteerd. 
34. jong, Ebbo Seerp de 

11-06-1926 te Gorontalo (n.i.) (Velsen)
35. spil, Jan ter

25-03-1925 te Amsterdam (Amsterdam)

24 oktober 1944
Omstreeks 07.15 uur werden op de hoek van de 1e

Middellandstraat en de Claes de Vrieselaan drie
Nederlandse mannen standrechtelijk door leden van
de sd doodgeschoten. (zie  hoofdstuk 6.4)
36. welsum, Gijsbert André

06-09-1922 te Rotterdam (Rotterdam)
37. wicart, Frederik Christiaan

21-09-1901 te Utrecht (Rotterdam
38. wijnolst, Leendert

19-08-1922 te Rotterdam (Rotterdam)

24 oktober 1944
Voor de schuilkelder van de Gedempte Doelwater
werden vier mannen doodgeschoten als represaille
voor de overval op het Gevangeniswezen, waarbij een
aantal politieke gevangenen werden bevrijd. (zie
hoofdstuk 6.4)
39. ameling, Johannes Pieter Jacobus

26-03-1886 te Rotterdam (Rotterdam)
40. diteweg, Cornelis

08-07-1918 te Amsterdam (Brielle) 
41. efferen, Christiaan Rudolph van

13-02-1898 te Rotterdam (Rotterdam)
42. meer, Pieter Johannes van der 

06-03-1919 te Capelle a/d IJssel (Capelle a/d IJssel)

28 oktober 1944
Vijf personen op de schietbaan van Kralingen wegens
deelneming aan het verzet. Allen waren lid van de kp-
Den Haag en waren sinds september 1944 in
Rotterdam werkzaam.5

43. cattel, Christiaan Anton
12-05-1922 te Den Haag (Den Haag)

44. hovius, Hans Christiaan
30-07-1922 te Den Haag (Den Haag)

45. jong, Hankje de
11-03-1906 te Wonseradeel (Rotterdam)

46. schee, Willem Leendert van der
05-06-1909 te Rotterdam (Rotterdam)

47. soet, Albert Johan de
05-06-1924 te Den Haag (Den Haag)

30 oktober 1944
Op de schietbaan Kralingen. Reden onbekend.
48. tas, Willem Johannes Martinus van der

22-07-1912 te Rotterdam (Den Haag)

3 november 1944
Op de schietbaan Kralingen. Was leider van de lkp-
Rotterdam. Was op 2 november 1944 door verraad van
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Kees Bitter gearresteerd.6

49. ruys, Frits Rudolph 
23-12-1917 te Rotterdam (Rotterdam)

4 november 1944
Op de schietbaan Kralingen werden vier mannen
doodgeschoten. Eén van hen, J.C. Timmers, was op 30
oktober in Delft door de Landwacht gearresteerd. Na
mishandeling bekende hij lid te zijn van de kp en dat
H.K. Jägers zijn commandant was. Jägers werd
gearresteerd, waarbij tevens een wapendepot werd
gevonden. De overige slachtoffers hadden niets het de
eerste twee te maken en stonden ook niet in verbinding
met elkaar. Van Merriënboer was op 2 november in
Stampersgat door de Duitse weermacht gearresteerd.
Tijdens zijn aanhouding werd bij hem een pistool
gevonden. Ketel was lid van de kp in Sliedrecht. Hij
was onder de schuilnaam Nicolaas van Oosten zeer
actief in het verzet. Hiervoor was hij al meerdere keren
gesignaleerd. Eind oktober werd hij door in commando
van de Ordnungspolizei in Rotterdam gearresteerd.7

50. jäger, Hendrikus Karel
02-04-1891 te Utrecht (Delft)

51. ketel, Christiaan Hendrik
27-11-1922 te Zwolle (Rotterdam)

52. merriënboer, Johannes F. van
10-11-1912 te Oud- Nieuwe Gastel 
(Oud- Nieuw Gastel) 

53. timmers, Johannes Cornelis
28-07-1926 te Arnhem (Delft)

12 november 1944
Op het voetbalterrein aan de Kleiweg werden twee
mannen doodgeschoten als represaille voor het vinden
van wapens in een op het sportterrein staande keet.
54. os, Adrianus van 

15-03-1909 te Oegstgeest (Rotterdam)
55. vermeulen, Rolandus Christianus L.

25-05-1878 te Breda (Rotterdam)

25 november 1944
T.A.M. Couwenberg was op 19 november vermoedelijk
door verraad gearresteerd. Hij was lid van de lo-
Rotterdam. Hij werd op de Schietbaan in Kralingen
doodgeschoten.8

56. couwenberg, Theodorus Adrianus M.
26-05-1903 te Tilburg (Rotterdam)

28 november 1944
Tengevolge van een bomaanslag op de spoorlijn aan de
Ceintuurbaan werden als represaillemaatregel langs de
spoorbaan van ’s-Gravenweg vijf personen doodgeschoten
en langs de Nieuwe Terbregseweg nog eens vijf. 
’s-Gravenweg:
57. dalsum, Cornelis Antonius van

14-01-1908 te Rotterdam (Rotterdam)
58. dekker, Jacob

02-08-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
59. groot, Eduard Cornelis Gerard de

01-08-1910 te Rotterdam (Rotterdam)
60. rossum, Johan Gerrit van

23-08-1923 te Rotterdam (Rotterdam)
61. vlasman, Jacobus Johannes M.

10-09-1898 te Leiden (Rotterdam)
Nieuwe Terbregseweg:
62. brouwer de koning, Johannes

27-10-1914 te Renkum (Rotterdam)
63. brouwer de koning, Tijmen

05-06-1912 te Rotterdam (Rotterdam)
64. heide, Jan van der

02-02-1904 te Delft (Rotterdam)
65. heijningen, Leonardus van

27-10-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
66. ruybroek, Hein

14-04-1912 te Rotterdam (Rotterdam)

22 december 1944
Op de schietbaan Kralingen. Reden onbekend.
67. koster, Pieter Jacobus de

11-06-1909 te Breskens (Stampersgat) 

24 december 1944
Zeven personen op de schietbaan Kralingen.
Tenminste vier van hen waren aangehouden wegens
overvallen ten eigen bate. Na de bezetting bleek dat
een aantal van hen een strafblad had wegens het
plegen van diverse vermogensdelicten. J.M. Walop
stond apart vermeld. Waarschijnlijk waren er op 24
december twee afzonderlijke executies.
68. blanker, Gijsbertus Johannes 

01-06-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
69. groot, Johannes de 

22-08-1912 te Rotterdam (Rotterdam)
70. gelens, Hendricus

11-01-1915 te Made en Drimmelen (Zevenbergen)
71. hoppema, Jan

03-03-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
72. hoppema, Reinier

10-03-1901 te Havelte (Rotterdam)
73. hoppema, Reinier

01-10-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
74. klaverkamp, Johannes

23-10-1927 te Rotterdam (Rotterdam)
75. walop, Johannes Martinus

21-08-1923 te Rotterdam (Overschie-Rotterdam)

7 januari 1945
Op 6 januari werd een overval gepleegd op een villa
aan de Bergweg Zuid te Bergschenhoek. Een Duitse
militair die de vluchtende verdachte aanhield en niet
wist dat deze bewapend was, werd doodgeschoten. De
dader ontkwam en bleef onbekend. Ondanks het feit
dat het geen politieke daad was, werden als
represaillemaatregel ter plaatse tien personen
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gefusilleerd. Een aantal van hen was wegens illegaal
werk of als onderduiker gearresteerd en zaten als
zogenaamde Toteskandidaten in de gevangenis.9

76. lijkllema, Max Leendert
28-02-1922 te Rotterdam (Rotterdam)

77. mink, Cornelis
22-09-1923 te Ede (Den Haag)

78. pragt, Bertus
09-03-1914 te Rotterdam (Rotterdam) 

79. sanderse, Dingenius
11-10-1921 te Rhenen (Strijen)

80. slis, Pieter Jacobus
24-04-1911 te Sommelsdijk (Sommelsdijk)

81. snoek, Adrianus van der
29-06-1907 te Rotterdam (Rotterdam)

82. storm, Johannes Hendrikus
21-02-1901 te Rotterdam (Rotterdam)

83. swenne, Adrianus Cornelis
30-11-1917 te Ouwerkerk (Strijen)

84. venema, Herman Rinus
15-09-1907 te Rotterdam (Rotterdam)

85. vis van heemst, Willem
21-02-1914 te Sommelsdijk (Middelharnis)

20 februari 1945
Op de Coolsingel werden tien personen gefusilleerd.
De meesten van hen waren betrokken bij het verzet. 
86. boogaard, Boudewijn Leendert

21-04-1915 te Rotterdam (Rotterdam)
87. grabijn, Marinus Caspar

29-03-1915 te Delft (Delft)
88. heijden, Nicolaas van der

22-04-1891 te Rotterdam (Rotterdam)
89. jong, Cornelis de

16-06-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
90. koers, Nicolaas

02-10-1917 te Naaldwijk (Naaldwijk)
91. koot, Gustaaf Adolf

23-02-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
92. kruininger, Jan

19-11-1920 te Rotterdam (Delft)
93. margré, Pieter Herman

09-12-1915 te Den Haag (Rotterdam) 
94. stol, Thomas

23-12-1897 te Spaarndam (Velsen) 
95. weissmann Eliazar Blei

30-04-1907 te Den Haag (Delft)

12 maart 1945
Op het Hofplein en de Pleinweg werden 40 personen
doodgeschoten 
Hofplein:
96. adamski, Alexander

18-01-1920 te Krakau (Voorschoten)
97. boelhouwer, Willem

19-07-1914 te Den Haag (Gouda)
98. booij, Theodorus

28-04-1921 te Amsterdam (Rotterdam)
99. callo, Kurt Levie

18-07-1918 te Stutgart (Hilversum)
100. doelman, Pieter

27-02-1921 te Maasland (Zwammerdam)
101. huvers, Johannes Willem

30-12-1913 te Rotterdam (Rotterdam)
102. janssen, Jacobus Ment

18-03-1913 te Rotterdam (Rotterdam)
103. kranenburg, Antonie

14-12-1899 te Voorhout (Rotterdam)
104. limburg, Abraham

20-07-1924 te Voorschoten (Voorschoten)
105. lodder, Anne Willem

19-02-1914 te Utrecht (Dordrecht)
106. meeuwse, Jan

06-12-1917 te Leiden (Leiden)
107. middendorp, Cornelis

28-08-1903 te Schiedam (Schiedam)
108. ommering, Dirk van

01-09-1922 te Driebergen (Zwammerdam)
109. plooij, Hendrik

07-03-1921 te Halen (Dordrecht)
110. post, Leendert

17-04-1924 te Rotterdam (Rotterdam)
111. pronk, Dedelef Gustaaf

02-09-1922 te Amsterdam (Zwammerdam)
112. rek, Johannes de

21-01-1903 te Rotterdam (Rotterdam
113. steijn, Adrianus Cornelis van 

09-01-1918 te Rotterdam (Leiden)
114. verheijden, Frans Jelger

23-08-1921 te Rotterdam (Rotterdam)
115. wagtendonk, Johannes Cornelis

05-01-1922 te Den Haag (Voorschoten)
Pleinweg:
116. abbenbroek, Teunis Johannes 

16-03-1890 te Goudswaard (Den Haag)
117. beiten, Anton

27-08-1923 te Tjepoe (Den Haag)
118. berg, Leendert van den

21-08-1896 te Gorinchem (Delft)
119. bijloo, Jan Antonie

08-01-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
120. broek, Cornelis van den 

21-07-1907 te Heer (Rotterdam)
121. chef d’hotel, Isaac Jacob

27-01-1900 te Den Haag (Den Haag)
122. graaf, Aart de 

19-10-1920 te Gorinchem (Dordrecht)
123. hooijer, George Frans

29-06-1924 te Naaldwijk (Apeldoorn)
124. kerkhof, Jan

10-05-1926 te Delft (Delft)
125. klinker, Johan Hendrik

22-12-1917 te Den Haag (Den Haag)
126. lam, Frans
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12-02-1906 te Ede (Rotterdam)
127. leeuwen, Alexander Matheus van

03-08-1922 te Bandoeng (Leiden)
128. lem, Franciscus Hendrikus Maria

28-02-1923 ter Amsterdam (Den Haag)
129. logt, Henri Christiaan van de

30-04-1902 te Harderwijk (Den Haag)
130. mourik, Frans August van

01-03-1922 te Soerabaja (Den Haag)
131. ouwendijk, Pieter

20-05-1904 te Delft (Delft)
132. prins, Pieter

25-12-1920 te Wateringen (Hondelaarsdijk)
133. reitsma, Feike

28-06-1907 te Barradeel (Den Haag)
134. veen, Hans Antonie van ‘t

24-11-1919 te Den Haag (Den Haag)
135. weijden, Jacobus Antonius van der

28-02-1922 te Leiden (Leiden)

3 april 1945
Op Lage Oostzeedijk, tegenover de Hoflaan, werden 20
persoenen gefusilleerd naar aanleiding van het
doodschieten van de commandeur van de Ordepolitie,
majoor J.C. Tetenburg. 
136. arends, Adrianus

10-03-1920 te Den Haag (Den Haag)
137. bout, Nicolaas

14-11-1915 te Aken (Westmaas)
138. breugel, Johannes

20-11-1913 te Dordrecht (Dordrecht)
139. doelman, Nicolaas

18-01-1897 te Maasland (Alphen aan den Rijn)
140. elewout, Wilhelmus

16-11-1913 te Den Haag (Voorburg)
141. goetheer, Pieter

03-11-1913 te Oudelande (Westmaas)
142. houtbraken, Willem

06-05-1922 te Schiedam (Schiedam)
143. jordaans, Adrianus

13-10-1925 te Rotterdam (Rotterdam)
144. korte, Abraham de

11-10-1895 te Gouda (Gouda)
145. meijeler, Alex

30-10-1919 te Den Haag (Noordwijk)
146. meijeren, Johan Willem

20-05-1892 te Rotterdam (Rotterdam)
147. meulen, Herman van der

12-08-1923 te Leidschendam (Voorburg)
148. palm, Wilhelmus van der

07-05-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
149. pols, Aart

15-01-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
150. pronk, Johannes

26-08-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
151. rijndertse, Bertus Frans C.

18-05-1924 te Rotterdam (Rotterdam)

152. rijswijk, Johannes
13-03-1921 te Rotterdam (Rotterdam)

153. toom, Arie den
08-05-1906 te Nieuwerkerk a/d IJssel (Rotterdam)

154. worsteling, Anton
06-08-1926 te Rotterdam (Rotterdam)

155. zwiep, Cornelis
09-04-1920 te Rotterdam (Rotterdam)

Bronnen bijlage 2:
1. Rapport opgemaakt door de Centrale Recherche, 

Sectie ii – 1.2 (archief politie Rotterdam-Rijnmond)
2. Dossier J.W. Hoffmann, cabr, na
3. Dossier A. Rest, cabr, na
4. Ibidem
5. Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het 

verzet 1940-1945
6. Ibidem
7. Dossier A. Rest, cabr, na
8. Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het 

verzet 1940-1945
9. Metselaar, B., Het kruis aan de Bergweg. Artikel uit: 

Nederlandse Historiën, no. 3 1985

bijlage 4

Verklaring van A. Rest, commandant van het
Rotterdamse executiepeloton.

Op een dag in maart 1945 ging ik tezamen met majoor
Scholz per auto naar de Algemene begraafplaats
‘Crooswijk’ te Rotterdam, alwaar de begrafenis zou
plaats hebben van de beambten der Sicherheitspolizei,
genaamd Koster en Römer. Beiden laatstgenoemden
waren in Rotterdam-Zuid op of in de omgeving van de
Pleinweg doodgeschoten. Op weg naar de begraafplaats
kwamen wij over het Hofplein. Daar zag ik een
militair op straat liggen. Wij stapten uit en de militair
bleek een mij bekende Oberwachtmeister van de
Ordnungspolizei te zijn. Hij was zwaar gewond en
vertelde ons, dat hij tijdens de uitoefening van zijn
dienst beschoten was door twee burgers, die op de fiets
passeerden. Ik hield een wagen van het Duitse leger,
die toevallig passeerde, aan en gaf de bestuurder
opdracht de gewonde Oberwachtmeister naar het
marinelazaret in het diaconessenhuis aan de
Westersingel over te brengen. Majoor Scholz en ik
reden verder naar de begraafplaats. Onderweg spraken
wij over het gebeurde en onze mening was, dat het een
zeer laaghartige aanslag was geweest, temeer de
Oberwachtmeister als zeer lui bekend stond en volgens
onze mening niemand persoonlijke haat tegen hem
kon koesteren. Ik heb Scholz niets horen zeggen over
eventueel te nemen represaillemaatregelen, ik weet
echter niet wat hij met Wölk heeft besproken. Op de
begraafplaats aangekomen, troffen wij daar Wölk aan
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en Scholz vertelde hem het gebeurde. Daar wij toen
onze plaatsen innamen in de rouwstoet, heb ik dit
gesprek tussen Scholz en Wölk niet gehoord. Deze en
de volgende dag hoorde ik niets meer over het voorval
met de Oberwachtmeister. Tot op de avond van de 11e

maart majoor Scholz het bevel kreeg, om op de morgen
van 12 maart 1945 door de Ordnungspolizei twee
executies te doen voltrekken, welke executies plaats
moesten vinden op het Hofplein als represaille voor de
aanslag op de Oberwachtmeister en op de Pleinweg als
represaille voor de aanslagen op Koster en Römer. Bij
beide executies moesten twintig gevangenen worden
doodgeschoten. Majoor Scholz droeg mij het bevel op,
over het vuurpeloton en zei mij, dat hij, Scholz, in het
bezit was van het schriftelijke verzoek van Wölk,
waarbij hij aan Scholz verzocht, de executie door de
Ordnungspolizei te laten voltrekken. Ik stelde mij in
verbinding met de beambte der Sicherheitspolizei
Burghoff, die als administrateur voor de overgave van
de gevangenen aan ons moest zorgdragen. Op verzoek
van voornoemde Burghoff stelde ik een wagen van de
Ordnungspolizei met ongeveer vijf manschappen van de
Ordnungspolizei ter beschikking voor het
gevangentransport. Dit transport zelf stond onder
leiding van een beambte der Sicherheitspolizei. Deze auto
moest onze dienst reeds om 4 uur in de morgen van de
12e maart verlaten, ik meen, dat alle of een groot deel
van de gevangenen afkomstig was uit de gevangenis te
Scheveningen. Daar het gevangentransport niet het
werk was van de Ordnungspolizei heb ik, behalve het
afstaan van de auto en een bewakingscommando, mij
verder niet meer met deze zaak bemoeid. ’s-Morgens
omstreeks 8 uur op 12 maart werden de gevangenen
aan mij overgegeven door Burghoff en wel in het
gebouw van de gemotoriseerde gendarmeriecompagnie
in de Witte de Withstraat alhier, in welk gebouw de
Ordnungspolizei was ondergebracht. Bij dit overgeven
van de gevangenen werden toen door Burghoff
nogmaals de namen van deze gevangenen
gecontroleerd. Bij deze overdracht waren
Sturmbannführer Wölk, majoor Scholz en meerdere
beambten der Sicherheitspolizei aanwezig. In totaal
werden mij veertig gevangenen overgegeven, namelijk
twintig voor het Hofplein en twintig voor de Pleinweg.
Daarna werden twintig van de gevangenen bij hun
naam afgeroepen en werden gedwongen plaats te
nemen in een vrachtauto van de Ordnungspolizei. Deze
twintig gevangenen zouden op het Hofplein worden
doodgeschoten. In deze vrachtauto namen ook enkele
manschappen van de Ordnungspolizei als bewakers
plaats. In een andere vrachtwagen van de
Ordnungspolizei nam het vuurpeloton plaats, bestaande
uit veertig manschappen van de Ordnungspolizei. Tevens
werd een commando van ongeveer 25 á 30
manschappen van de Ordnungspolizei, voor het
merendeel van Oekraïense nationaliteit, onder bevel
van een zekere luitenant Vogler, opgedragen te voet

naar het Hofplein te gaan en dit af te zetten. Majoor
Scholz ging met zijn eigen auto. De beambten van de
Sicherheitspolizei gingen met een wagen van hun dienst,
benevens een wagen, die zij van ons geleend hadden,
gedeeltelijk per fiets en gedeeltelijk te voet. Door
benzinegebrek konden wij namelijk geen onbeperkt
gebruik maken van onze auto’s. Ik ging op mijn
motorrijwiel. Daarna reden wij allen in colonne naar
het Hofplein, alwaar ik eerst de afzetting door de
manschappen van luitenant Vogler controleerde en
hen gedeeltelijk verplaatste, omdat zij te ver van de
executieplaats verwijderd waren. Toen de afzetting in
orde was, moesten de twintig gevangenen uit de
vrachtauto komen en werden met hun rug opgesteld
tegen een zich op het Hofplein bevindende
schuilkelder. Ik heb geen bevel gegeven, dat de
gevangenen hun handen in de nek moesten houden en
ik geloof dan ook niet, dat dit het geval is geweest. De
gevangenen werden opgesteld op een onderlinge
afstand van twintig á vijfentwintig centimeter. Op een
afstand van zes passen tegenover de rij gevangenen liet
ik evenwijdig met de rij gevangenen het vuurpeloton
zich opstellen. Dit peloton bestond uit veertig
manschappen van de Ordnungspolizei, allen gewapend
met een met scherpe patronen geladen vuurwapen. De
veertig manschappen waren opgesteld in twee rijen
van ieder twintig man, de voorste rij in geknielde
houding en de achterste rij in staande houding. De
manschappen van het peloton waren door vroeger
door hen voltrokken executies allen op de hoogte van
hun opdracht en wisten dat zij na het vuurcommando
ieder éénmaal met scherp moesten schieten op de
hartstreek van de tegenover hen staande en aan hen
aangewezen gevangene. Ik wees aan ieder paar
manschappen van het vuurpeloton, een paar bestaat
uit een geknielde man en de achter hem staande man,
de gevangene op wie zij bij het vuurcommando
moesten schieten. Nadat alles opgesteld was, trad ik
tussen de rij gevangenen en het vuurpeloton en
vertelde de gevangenen in grove trekken ongeveer het
volgende: ‘wegens de hier plaats gevonden aanslag op
een beambte van de Ordnungspolizei wordt u hier als
represaille op bevel van de Höhere ss- und Polizeiführer
doodgeschoten.’ Dit vertelde ik hen in de Duitse taal.
Daarna ging ik aan de zijkant van de opgestelde rij
gevangenen en het vuurpeloton staan en wel zo, dat ik
zowel het vuurpeloton als de gevangenen in het gelaat
kon zien. Op een afstand van vijf á zes meter achter mij
stonden Wölk en Scholz. Daarna gaf ik het
vuurpeloton het bevel ‘fertig machen’, waarop de
manschappen hun reeds geladen geweren
ontgrendelden en daarna gaf ik het bevel ‘legt an’,
waarop de manschappen aanlegden en richtten op de
hen aangewezen tegenover hen staande gevangenen.
Daarna gaf ik het bevel ‘Feuer’, waarop ik een vuursalvo
hoorde en negentien van de twintig gevangenen ter
aarde zag vallen. Eén gevangene bleef staan. Toen
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hoorde ik achter mij Scholz iets roepen, zag dat het
vuurpeloton zijn taak niet naar behoren had vervuld
en zag de gevangene wankelen. Tijd om na te denken
had ik niet en op hetzelfde moment liep ik op de
staande gebleven gevangenen toe, trok mijn
dienstpistool en vuurde een schot af in de richting van
de hartstreek van de gevangene, op een afstand van
naar ik schat 20 á 25 centimeter. Hierop viel ook deze
gevangene. Ondertussen hadden de beide
manschappen van het vuurpeloton, die ik de staande
gebleven gevangene voor de executie had aangewezen,
opnieuw aangelegd, zodat ik de kans liep door mijn
eigen manschappen getroffen te worden, terwijl
majoor Scholz op deze beide manschappen stond te
schelden. Alles speelde zich in enkele seconden af.
Daarna ging ik langs de rij gefusilleerden en gaf iedere
van hen vanaf een afstand van 10 tot 20 centimeter,
een genadeschot in de slaap, althans in het hoofd. Toen
ik hiermee klaar was, ging ik naar de aanwezige arts en
meldde hem: ‘Exekution durchgeführt.’ Daarna
onderzocht de arts de gefusilleerden. Mogelijk heeft de
arts mij nog opdracht gegeven enkele der
gefusilleerden nogmaals een genadeschot te geven.
Ook aan deze opdracht heb ik dan voldaan. Daarna
meldde ik aan mijn chef majoor Scholz: ‘Execution
durchgeführt.’ Daarmee was mijn opdracht vervuld en
heb ik mij verder nergens meer mee bemoeid. De rest
was voor rekening van de Sicherheitspolizei. Ik gaf het
vuurpeloton bevel in te rukken en vertrok ook zelf
naar ons bureau in de Witte de Withstraat. Aldaar
haalden wij de resterende twintig gevangenen en reden
met deze naar de Pleinweg om ze aldaar te fusilleren.
Deze executie vond op dezelfde wijze plaats als de
voorgaande executie. Ook hierbij waren
Sturmbannführer Wölk en majoor Scholz aanwezig. Bij
deze executie vielen na het vuursalvo alle te executeren
gevangenen ter aarde. Na deze executie heb ik op
dezelfde wijze als op het Hofplein de genadeschoten
gegeven. Waarom en op welke wijze de ter dood
veroordeeling van de gevangenen tot stand was
gekomen, weet ik niet. Deze aangelegenheid berustte
geheel bij de Sicherheitspolizei. Ik kreeg voor de executie
in het algemeen het schriftelijke bevel van Wölk en dat
was volgens mij het bewijs, dat de gevangenen langs
legale weg ter dood veroordeeld waren. In dit geval
kreeg Scholz dit bevel en niet ik. Hij was dan ook zelf
als mijn chef aanwezig. Dat ik bij de executie op het
Hofplein er toe kwam, de staande gebleven gevangene
neer te schieten, vond zijn oorzaak in het feit, dat ik de
man geen lange doodstrijd wilde geven, door opnieuw
het peloton op te stellen en geen onaangenaamheden
met mijn chef te krijgen.
(na, cabr, dossier Alfred Rest, geb. 17 november 1906
tin Wuppertal, pf Den Haag 110/49)

bijlage 5
Verklaring van C.D.B. van Leeuwen in verband met
zijn detachering aan de Politie-Offiersschool in
Apeldoorn. 

Omstreeks begin maart 1943 kreeg ik van het
‘commando ordepolitie’ de opdracht tot het volgen van
een militaire opleiding aan de pos, te Apeldoorn.
Voorts werd mij medegedeeld dat verscheidene steden
uit het gehele land op last van de bezettingsmacht een
of meer inspecteurs moesten leveren voor dezelfde
opleiding, dat het ‘commando’ aan deze levering niet
kon ontkomen met het oog op infiltratie van
inspecteurs die de ‘nieuwe orde’ aanhingen, welke
infiltratie anders zeker zou komen. Aangezien ik vurig
tegenstander was van een militaire opleiding die op
Duitse leest geschoeid zou zijn, heb ik mij naar
bovengenoemd ‘commando’ begeven en mijn
desbetreffende opvattingen aldaar kenbaar gemaakt.
Indien ik zou weigeren aan de opdracht te voldoen zou
er voor mij een andere collega worden aangewezen,
terwijl hieruit voor mij zeer onaangename
consequenties zouden voortvloeien. Mij werd onder het
oog gebracht dat het grote belang van tegenwerking der
Duitsers ten bate van het Nederlandse volk beter
gediend was met mijn voldoen aan de opdracht dan met
een weigering. Ik moest mij dit offer getroosten voor de
goede zaak. Vervolgens vroeg ik of het volgen van
bedoelde opleiding ook het brengen van de Germaanse
groet in zich sloot. Hierop kreeg ik ten antwoord dat
men dit niet wist. Hierna heb ik een en ander met een
groot aantal oudere collega’s besproken die mij allen
aanrieden te gaan. Na veel wikken en wegen besloot ik
tot het laatste, vastbesloten in geen geval de Germaanse
groet te brengen, indien dit geëist zou worden en mij
evenmin soortgelijke ingrijpende behandelingen te
laten welgevallen. Voor mijn vertrek uit Rotterdam
deelde het ‘Commando’ mij nog mede dat men er voor
100% op vertrouwde dat ik even anti-Duits zou
terugkomen als ik gegaan was. 
Op de pos te Apeldoorn was ik tezamen met een 18-tal
inspecteurs uit het gehele land (Amsterdam, den Haag
Utrecht, Groningen Haarlem, Arnhem enz.) van de 19
inspecteurs was 1 vaandrig uit Groningen lid van de SS.
De overigen waren fel anti. Te omstreeks half 2 des
namiddags zaten wij bij elkaar in een bovenlokaliteit
van een der op het terrein van de pos gelegen
gebouwen. Wij waren nog niet ontvangen door de
commandant en hadden ook nog geen der overige aan
de school verbonden officieren gezien. Op dat ogenblik
hoorden wij buiten het gebouw iemand op een fluitje
blazen. Daarna geschiedde dit nog enige malen. Geen
onzer maakte aanstalten zich naar beneden te begeven,
hoewel een onzer de mogelijkheid opperde dat een en
ander wel eens voor ons zou kunnen zijn. Korte tijd
hierna kwam een vaandrig de trap opgesneld en vroeg
of wij het fluiten, ten teken dat wij naar beneden
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moesten om te verzamelen, niet gehoord hadden.
Hierop werd namens ons gezelschap geantwoord dat
wij niet als honden behandeld wenste te worden. De
vaandrig zong enige deuntjes lager en wij gingen naar
beneden. Beneden aangekomen verscheen een andere
vaandrig ten tonele. Deze vroeg ons op een rij te gaan
staan in volgorde van grootte. Daarna klonk het bevel
‘geef acht’ en hierna het ‘voorwaarts mars.’ Niemand
onzer verzette een voet. Een der oudere merkte op dat
wij niet wensten te marcheren onder commando van
een vaandrig die wat betreft leeftijd en rang beneden
het overgrote deel van de aanwezige inspecteurs bleef.
Hierna marcheerde wij onder commando van de
oudste inspecteur af. Te omstreeks 2 uur die middag
stonden wij verzameld in de gymnastiekzaal en
luisterden naar de welkomsrede van de commandant
der school. Hierin deelde hij ook mede dat wij ons
moesten onderwerpen aan de regels van orde en tucht
der school, waaronder ook te verstaan was het brengen
van de Germaanse groet. Een onzer stapte naar voren
en deelde mee dat wij dit weigerden. Direct hierna
zond de commandant een zijner officieren weg.
Weldra kwam hij terug met een aantal Duitse
officieren die op Duitse wijze tegen ons van leer
trokken. Na gemeenschappelijk overleg tussen de
officieren van de school en de Duitse officieren
moesten degene die de Germaanse groet niet wilden
brengen bij elkaar gaan staan aan de ene zijde en zij die
hiertoe wel bereid waren aan de andere zijde van de
zaal. Gevolg: 18 onwilligen en 1 willige (een SS
vaandrig uit Groningen). Daarna werd het 18 tal
ontwapend en werd ons medegedeeld dat wij enige
uren de tijd kregen om onze houding te wijzigen.
Indien wij zouden blijven volharden bij onze
weigering zouden wij gezamenlijk naar een werkkamp
in Duitsland overgebracht worden waar men ons wel
zou leren. Na enige tijd verscheen ook de
Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de
Nederlandse Politie, die natuurlijk eveneens geweldig
tegen ons te keer ging. Hierna werden wij gezamenlijk
in de gymnastiekzaal opgesloten gehouden. Rondom
het gebouw stonden mannen met getrokken pistool
(waaronder ook de ss vaandrig) ter bewaking
opgesteld. Kort hierna arriveerde een aantal Duitse
overvalauto’s, waarmee wij naar Duitsland gebracht
zouden worden. Er volgden vreselijke uren met veel
innerlijke strijd. Velen onzer waren getrouwd en
hadden kinderen. Wij waren er zeker van dat, indien
wij weggevoerd zouden worden, we het er niet levend
zouden afbrengen wij hadden ons verzet tot het
uiterste opgevoerd. Het offer van ons leven was te
groot. Wij maakten de afspraak het verzet op alle
mogelijke manieren te handhaven en ten aanzien van
het brengen van de Germaanse groet als toneelspelers
de commandant zouden meedelen dat we onze
houding gewijzigd hadden. In werkelijkheid hebben
wij de groet buiten het terrein van de school nooit

gebracht, hoewel een en ander voorgeschreven was. Na
ongeveer drie uren stonden we weer buiten. Als straf
mochten we gedurende enige tijd het terrein niet
verlaten en de eerste drie weken niet met verlof naar
huis. Ook herinner ik me nog levendig dat op een
gegeven moment Boelstra in Apeldoorn verscheen die
mij mededeelde dat ik hem erg tegengevallen was door
me niet aan de regels van de school te onderwerpen. Ik
deelde hem mee dat ik dit voor mijn vertrek uit
Rotterdam al gezegd had. De tijd die volgde was erop
gericht ons murw te maken en vergde veel van onze
geesteskracht en lichamelijke gesteldheid. Na ongeveer
3 weken werden 5 inspecteurs (Schaap, De Rooij,
Dorleijn, Jong en Folmer) naar het kamp te Vught
weggevoerd. Ten aanzien van de overblijvenden (met
uitzondering van de SS-man natuurlijk) deelde de
commandant mede dat wij een stel dwarsdrijvers en
onwilligen waren en dat deze eerste militaire
inspecteursopleiding waarop de gehele Nederlandse
politiewereld hoopvol het oog gevestigd had,
jammerlijk mislukt was. Na nog vele zeer
onaangename dingen meegemaakt te hebben keerde ik
na ongeveer 3 weken weer in Rotterdam terug, bezield
met een veel grotere haat tegen het moffensysteem dan
voor mijn periode in Apeldoorn. Dit is dan ook de
winst van mijn verblijf aldaar, alhoewel met veel
ellende verkregen.
(Bron: na, dossier Cornelis Daniel Bastiaan van
Leeuwen, geb. 3 juli 1917 te Moerkapelle, zp 3831)

bijlage 6

Tussen 24 augustus 1942 en 17 maart 1944 vonden
negentig geregistreerde transporten onder toezicht van
de politie plaats. Hierbij werden 1306 arrestanten
(joden) overgebracht.
(Bron: gar, Politiearchief, inventarisnr. 3157
dagrapport Vreemdelingen en Transportendienst)

24 augustus 1942 - 06.30 uur 4 arrestanten naar Beilen
26 augustus 1942 17 arrestanten naar Beilen
28 augustus 1942 13 arrestanten naar Beilen
29 augustus 1942 - 05.45 uur 21 arrestanten naar Beilen
03 september 1942 - 05.45 uur 16 arrestanten naar Beilen
04 september 1942 - 05.45 uur 8 arrestanten naar Beilen
05 september 1942 - 05.45 uur 20 arrestanten naar 

Beilen
08 september 1942 - 05.30 uur 10 arrestanten naar Beilen
11 september 1942 - 05.30 uur 16 arrestanten naar Beilen
12 september 1942 - 05.30 uur 9 arrestanten naar Beilen
15 september 1942 - 05.30 uur 7 arrestanten via Beilen 

naar Westerbork
16 september 1942 33 arrestanten naar 

Amsterdam
17 september 1942 - 17.45 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
18 september 1942 - 17.30 uur 3 arrestanten naar 
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Amsterdam
21 september 1942 - 17.30 uur 13 arrestanten naar 

Amsterdam
22 september 1942 - 17.00 uur 10 arrestanten naar 

Amsterdam
23 september 1942 - 18.00 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
24 september 1942 - 18.00 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
25 september 1942 - 17.45 uur 14 arrestanten naar 

Amsterdam
28 september 1942 - 18.00 uur 26 arrestanten naar 

Amsterdam
29 september 1942 8 arrestanten naar 

Amsterdam
06 oktober 1942 - 17.15 uur 10 arrestanten naar 

Amsterdam 
07 oktober 1942 - 17.30 uur 9 arrestanten naar 

Amsterdam
08 oktober 1942 - 17.15 uur 21 arrestanten naar 

Amsterdam
12 oktober 1942 - 17.30 uur 17 arrestanten naar 

Amsterdam
13 oktober 1942 - 17.30 uur 15 arrestanten naar 

Amsterdam
15 oktober 1942 - 17.30 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
16 oktober 1942 19 arrestanten naar 

Amsterdam
19 oktober 1942 - 16.30 uur 26 arrestanten naar 

Amsterdam
20 oktober 1942 - 16.30 uur 8 arrestanten naar 

Amsterdam
21 oktober 1942 - 16.30 uur 3 arrestanten naar 

Amsterdam
22 oktober 1942 - 16.30 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
22 oktober 1942 - 17.30 uur 13 arrestanten naar 

Amsterdam
26 oktober 1942 - 16.00 uur 40 arrestanten naar 

Amsterdam
27 oktober 1942 - 16.00 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
02 november 1942 - 15.30 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
03 november 1942 - 16.00 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
04 november 1942 6 arrestanten 

naar Amsterdam
07 november 1942 - 12.45 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
09 november 1942 - 15.30 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
10 november 1942 - 15.30 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
17 november 1942 - 15.30 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam 

18 november 1942 - 15.30 uur 18 arrestanten naar 
Amsterdam

20 november 1942 - 15.30 uur 11 arrestanten naar 
Amsterdam

26 november 1942 - 15.30 uur 6 arrestanten naar 
Amsterdam

27 november 1942 - 14.30 uur 4 arrestanten naar 
Amsterdam

30 november 1942 - 14.00 uur 6 arrestanten naar 
Amsterdam

01 december 1942 - 14.30 uur 8 arrestanten naar 
Amsterdam (onder leiding
van Sicherheitspolizei) 

02 december 1942 - 14.30 uur 4 arrestanten naar 
Amsterdam

03 december 1942 - 15.30 uur 2 arrestanten naar 
Amsterdam

05 december 1942 - 06.00 uur 1 arrestant naar Utrecht, 
waar zij aan een transport 
van Den Haag werd 
toegevoegd 

08 december 1942 - 05.30 uur 22 arrestanten naar 
Utrecht 

11 december 1942 - 09.00 uur 55 arrestanten naar 
Hooghalen 

23 december 1942 - 05.30 uur 28 arrestanten naar Beilen 
19 januari 1943 - 05.45 uur 23 arrestanten naar 

Westerbork 
29 januari 1943 - 13.00 uur 96 arrestanten naar Vught 

(vermoedelijk geen joden)
11 februari 1943 - 13.00 uur 36 arrestanten naar Vught 

(vermoedelijk geen joden) 
13 februari 1943 - 05.30 uur 48 arrestanten naar 

Westerbork 
12 maart 1943 - 05.30 uur 31 arrestanten naar 

Westerbork 
29 maart 1943 - 05.30 uur 40 arrestanten naar 

Westerbork 
31 maart 1943 - 05.30 uur 17 arrestanten naar 

Westerbork 
16 april 1943 - 05.30 uur 37 arrestanten 

naar Westerbork 
11 mei 1943 - 05.30 uur 24 arrestanten naar Assen 
12 mei 1943 - 09.00 uur 42 joden en 72 haftlingen 

naar Vught (gemengd 
transport)

04 juni 1943 - 07.00 uur 1 arrestant naar Westerbork 
09 juni 1943 - 09.45 uur 37 vrouwen naar 

Vught (vermoedelijk geen 
joden)

01 juli 1943 - 05.30 uur 52 arrestanten naar 
Westerbork 

07 juli 1943 - 07.30 uur 11 joden en 71 anderen 
naar Vught 

13 juli 1943 - 05.30 uur 36 joden naar Westerbork 
23 juli 1943 - 09.30 uur 22 joden en 35 anderen 

naar Vught 
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28 juli 1943 - 07.00 uur 18 geïnterneerden 
(vermoedelijk geen joden) 
naar Oldenzaal gebracht 
om vandaar onder toezicht
af te reizen naar Riga 

29 juli 1943 - 10 arrestanten naar 
Westerbork 

03 augustus 1943 - 05.30 uur 35 arrestanten naar 
Westerbork

03 september 1943 - 05.30 uur 1 arrestant naar Assen 
10 september 1943 - 27 joden en 25 anderen 

naar Vught 
25 september 1943 8 joden en 15 anderen 

naar Vught 
03 oktober 1943 - 05.00 uur 4 arrestanten naar 

Westerbork 
14 oktober 1943 - 10.45 uur 4 Joden naar Vught 
10 november 1943 - 09.00 uur 5 joden en 47 anderen 

naar Vught 
11 november 1943 - 05.30 uur 2 arrestanten naar

Westerbork 
10 december 1943 - 05.30 uur 22 joden naar Westerbork 

bij dit transport 
ontvluchtte 1 jodin, 
waardoor een politieagent 
werd gearresteerd 

24 december 1943 - 05.30 uur 17 joden naar Westerbork 
08 januari 1944 - 05.30 uur 24 arrestanten naar 

Westerbork 
20 januari 1944 - 05.30 uur 3 arrestanten naar 

Westerbork 
31 januari 1944 - 09.30 uur 1 arrestant naar 

Westerbork 
02 februari 1944 - 05.30 uur 24 arrestanten naar Assen 
05 februari 1944 - 23 arrestanten naar Den 

Haag voor doortransport 
naar Westerbork 

01 maart 1944 - 05.30 uur 29 arrestanten naar 
Westerbork

08 maart 1944 - 05.30 uur 3 arrestanten naar 
Westerbork 

17 maart 1944 - 05.30 uur 16 arrestanten naar 
Westerbork

bijlage 7

Verklaring van U. Olij, stedelijk commandant van de
Landwacht.

‘Nadat ik als stedelijk commandant was aangesteld
waren er in Rotterdam nog geen landwachters, behalve
dat er enkele contactmensen waren. Ik heb mijn intrek
genomen in de Heerban der wa, Westersingel 55. In
ditzelfde gebouw is steeds de Landwacht gebleven. De
Landwacht van Rotterdam heb ik van de grond af aan
opgebouwd, er was zelfs geen administratie. Aldaar deed

ik aan de leden der nsb een rondschrijven toekomen
voor aanmelding bij de Landwacht Nederland. Op deze
circulaire stond tevens vermeld, plaats, dag en uur van
de keuring. De keuringen werden gehouden in het
gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
aan de Coolsingel te Rotterdam. Bij de gehouden
keuringen waren door mij een paar personen
aangesteld, die de personen voor aanmelding inschreven
en waarvoor zij dienst namen, hetzij bij de beroeps- of
hulpdienst der Landwacht. Waren er personen die
bijzondere inlichtingen wilden hebben, werden zij door
mij te woord gestaan, daar ik zelf bij de keuringen
tegenwoordig was. Ongeveer 3 keuringen zijn er door
mij uitgeschreven. Wanneer zij waren ingeschreven en
goedgekeurd, werden zij na verloop van tijd weer
opgeroepen. Op een zondag in februari 1944 heb ik alle
personen die waren goedgekeurd opgeroepen voor een
bijeenkomst in het gebouw aan de Westersingel. Op
deze bijeenkomst, tellende ongeveer 300 personen, heb
ik de organisatie, het doel, de taak en de opleiding van
de Landwacht uiteengezet. Voorts zette ik uiteen, welke
gevaren er voor zwakke elementen aan verbonden
waren, bijvoorbeeld machtswellust, hoe zij zouden
worden bewapend en geüniformeerd, geldelijke
vergoeding enz. Nadat door mij op deze wijze
manschappen voor de Landwacht waren aangeworven
en een Stadscommando was opgericht, werden er door
mij 6 afdelingen gevormd, te weten: Rotterdam-Zuid,
Centrum en West, Noord en Oost, Hillegersberg,
Overschie en Schiedam. De afdelingscommandanten
werden op mijn voordracht benoemd door de
gewestelijke commandant. De afdelingscommandanten
heb ik geïnstrueerd dat zij de afdelingen moesten
splitsen in groepen. Iedere groep bestond naar ik meen
uit 30 manschappen. De groepscommandanten werden
op voordracht van de afdelingscommandanten door mij
benoemd. Ik stelde zelf de rayons van de afdelingen vast
en voor de groepen in samenwerking met de
afdelingcommandanten. De afdelingscommandanten
stelden een patrouillesysteem voor, welke aan mij ter
goedkeuring werd voorgelegd. Ongeveer eind maart
1944 werd er voor het eerst door de Landwacht te
Rotterdam dienst gedaan. In februari heb ik mij in
verbinding gesteld met de gewestelijke
politiecommandeur, luitenant-kolonel Hofman en met
de gewestelijke politiepresident, kolonel Boelstra, in
verband met het geven van politiewetskennis aan de
landwachters. Dit had tot resultaat dat er een aantal
instructeurs ter beschikking werd gesteld voor het geven
van politiewetskennis, op door mij bepaalde dagen en
uren. De Landwacht had tot taak, het bestrijden van de
zwarte handel, het bewaken van overheidsgebouwen
tegen aanslagen en sabotagehandelingen, het
beschermen van goederen en eigendommen van nsb’ers
en het opsporen van onderduikers, radiotoestellen en
dergelijke. Op de vormingsavonden, die ik voor de
hulplandwachters hield, zette ik mijn standpunt ten
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aanzien van de onderduikers uiteen. Hoewel de
opsporing en aanhouding daarvan tot de taak der
Landwacht behoorden, hield ik hen voor dit aan de
politie over te laten, daar anders de Landwacht zeer
impopulair zou worden bij het Nederlandse volk. Ten
aanzien van de illegaliteit beperkte ik mij tot het
defensieve, dit wil zeggen, dat wanneer een illegale
groep een radio-ontvangsttoestel zou bezitten, om
berichten te ontvangen, zou ik wel het toestel, als hun
wapen, inbeslagnemen, doch mij van verdere
handelingen afzien. Ik stelde mij op het standpunt, dat
wanneer ik mij moest melden voor de arbeidsinzet of
krijgsgevangenschap, eveneens zou onderduiken.
Wanneer op het stadscommando anonieme brieven
binnenkwamen over onderduikers en dergelijke,
werden deze door mij terzijde gelegd. Als stedelijk
commandant van de Landwacht Rotterdam, had ik de
rang van opperstormleider. Mijn uniform bestond uit
veldgrauwe broek, tuniek en pet en als uitmonstering
had ik 2 zwarte spiegels aan weerskanten van mijn
tuniek. Op de ene zwarte spiegel had ik een springende
granaat en op de andere 3 sterren en een balk, alsmede
zilveren schouderepauletten Op 1 juli 1944 werd ik
bevorderd tot hoofdstormleider en kreeg ter
onderscheiding 3 sterren en 2 balken. Hoofdstormleider
staat gelijk in rang met een kapitein van de Staatspolitie.
Ik had tot mijn beschikking een solomotor waarmee ik
de dag- en nachtpatrouilles controleerde. Met majoor
Scholz, hoofd van de Ordnungspolizei heb ik een
bespreking gehad, in verband met het instellen van
bewakingsdiensten door de Landwacht bij grote
levensmiddelenopslagplaatsen in Rotterdam, zoals de
Verenigde Meelfabrieken, Pakhuismeesteren, Haka en
dergelijke gebouwen, tegen overvallen en
sabotagehandelingen van terroristen. De door majoor
Scholz aangewezen gebouwen, werden dan door mijn
onderhebbende Landwachtpersoneel, zowel bij dag als
bij nacht tegen overvallen of aanslagen bewaakt. Na
Dolle Dinsdag kreeg ik een compagnie van ongeveer 80
landwachters uit Zeeland onder mijn commando, die
eveneens bij de bewaking van dergelijke gebouwen
werden ingeschakeld. Wanneer een patrouille van de
Landwacht een wagen met groenten of fruit inbeslag
had genomen, kreeg ik daarvan kennis van de
betrokken afdelingscommandant. Ik besliste dan, dat de
inbeslaggenomen goederen op het stadscommando
moesten worden gebracht. Onmiddellijk werd dan door
mij het Groenteverdeelkantoor te Rotterdam er van in
kennis gesteld die dan besliste voor hoeveel de
inbeslaggenomen groente of fruit kon worden verkocht.
De inbeslaggenomen goederen werden, door mij
aangestelde groentehandelaren, in het openbaar
verkocht. De opbrengsten daarvan werd met het bewijs
van inbeslagname overgedragen aan het Rijksbureau
voor Voedselvoorziening te Den Haag. Wanneer het
twijfelgevallen waren, werd terstond een rechercheur
van de economische recherche van de Staatspolitie

gewaarschuwd, die dan besliste of de overtreding wettig
of onwettig was begaan. Met grote partijen
inbeslaggenomen textielwaren en bonnenzwendel
werden deze goederen met hun rapport overgegeven
aan de Sicherheitsdienst te Rotterdam, hetzij met de
betrokken persoon, al naar gelang de grootte van de
partij. De inbeslaggenomen radiotoestellen werden door
mij met rapport overgegeven aan Groep x van de
Sicherheitsdienst, doch nimmer de eigenaar van het
toestel. Ongeveer september 1944 kreeg ik bericht van de
commandant van de Germaansche-ss, Feldmeijer, om
mij ten spoedigste in Hoogeveen bij de Waffen ss te
melden. Op 1 oktober 1944 heb ik het stadscommando
van de Landwacht overgedragen aan opperluitenant S.
van de Staatspolitie.’
(bron) na, cabr, Dossier Uilke Olij, bg Den Haag
70969, pra Gorinchem 88666, pra Rotterdam 96784)

bijlage 8

Gedeelte uit een door de voorman van de ss-Standaard
v (Noord-Brabant) ontworpen circulaire, waarin hij de
oprichting van de politiestormen en de doelstelling
van de Nederlandse ss bekend maakt.

politiemannen in nederland ! 
Nu in het oosten de miljoenenhorden der bolsjewisten
door het bekwaamste en dapperste leger aller tijden
worden vernietigd; nu duizenden Germaanse mannen
hun leven geven om het ontzettende gevaar, dat
Europa en daarmee alles wat ons dierbaar is bedreigde,
af te wenden; nu de nationaal-socialistische revolutie
ons volk en ons ras bevrijdt uit de boeien van het
jodendom en het kapitalisme; nu de herordening van
Europa een feit is geworden; nu ook de reorganisatie
van de bestuursorganen van de Nederlandse staat –
waaronder de politie – meer en meer voortschrijdt, is
ook voor u de tijd gekomen om definitief uw
standpunt te bepalen. In een democratische staat, waar
talrijke partijen elkaar en de gemeenschap afbreuk
doen, is het als een goede eigenschap te beschouwen
wanneer de politie neutraal is ten aanzien van
politieke opvattingen. Deze neutraliteit bestaat echter
in een nationaal-socialistisch georiënteerde en
geregeerde staat niet. Deze kent slechts twee
mogelijkheden; men is nationaal-socialist of een
tegenstander der nationaal-socialistische
wereldbeschouwing. Is de politieman het laatste dan is
het ten enenmale onmogelijk, dat hij zodanig werkt als
ter doorvoering en handhaving der nationaal-
socialistische beginselen, die belichaamd zijn in reeds
bestaande en nog komende wetten en verordeningen,
met redelijkheid van hem mag worden verwacht. Hij
is in dit geval – bezien van het standpunt van de
nationaal-socialist – onbetrouwbaar en moet daarom
uit de gelederen der politie worden geweerd of
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verwijderd. Politiemannen in Nederland, wij, mannen
der Nederlandse ss, bieden u de broederhand. Wij
hebben begrip voor uw – vooral in deze tijd – moeilijk
werk. Wij staan aan uw zijde daar waar het geldt de
verdediging van uw gerechtvaardigde belangen. Een
onzer idealen is, het Nederlandse volk op te voeden in
die zin, dat het in de politieman niet meer ziet een
noodzakelijk kwaad, maar zijn vriend, zijn helper en
raadgever; drager van het gezag en als zodanig te eren
en te respecteren. Politiemannen, stoot onze hand niet
terug. Grijp de kans die wij bieden om op positieve
wijze mee te werken aan de opbouw ener van joodse
en andere volksvreemde invloeden gezuiverde
gemeenschap, waarin de begrippen: naastenliefde,
rechtvaardigheid, eer, moed en trouw geen holle
klanken maar ‘daad’ zullen zijn, door toe te treden tot
de ss-politiestormen die in het raam van de
Nederlandse ss worden georganiseerd.
(Bron: na, Archief DGvP nummer toegang 2.09.53)

bijlage 9
Buitengewone dienstorder van 7 mei 1945, waarin Staal
zich richt  tot alle leden van het Rotterdamse korps.

Mannen en vrouwen van de Rotterdamse politie! Het
uur der bevrijding heeft geslagen. De Duitsers hebben
gecapituleerd. Een schok van ontroering gaat door
onze harten, nu na vijf lange jaren van onderdrukking
rechts-verkrachting en nameloos leed, de Vaderlandse
drie-kleur als symbool van herrijzend Nederland weer
fier en vrij van onze gebouwen wappert. Een wereld
van ellende ligt achter ons. Zwaar heeft ons land, onze
stad en ons volk gelden, rouw is in vele gezinnen
gebracht. Wij staan op de drempel van een nieuwe
maatschappij. Een uiterst moeilijke periode ligt voor
ons, het is goed zich dit terdege te realiseren. Wij
moeten ons leven in menig opzicht opnieuw beginnen.
Aan ieder van ons zullen in de komende weken en
maanden geestelijk en lichamelijk de hoogste eisen
worden gesteld. Er zijn talloze problemen, die opgelost
moeten worden. Nog veel meer zou ik u kunnen en
willen zeggen. De eisen, die de toestand van het
ogenblik aan mij stellen dwingen mij evenwel tot
beperking. Wij moeten terstond aan de slag om de
terugkeer van weer normale toestanden te helpen
bespoedigen. Met ingang van heden heb ik de
voorlopige leiding van het politiekorps hier ter stede
op mij genomen. Hierbij gaan mijn gedachten in de
eerste plaats uit naar die korpsleden, die als slachtoffer
van het geweld van de bezetter zijn gevallen, alsmede
naar hen, die op andere wijze ernstig leed van de
vijand hebben ondervonden. Ik ben mij bewust, dat ik
mij bij het uitoefenen van mijn taak voor grote
moeilijkheden zal zien gesteld. Ik heb uw aller steun
nodig om deze te overwinnen. Ik zal trachten de goede
naam van de Rotterdamse politie, die door handelen

van politieke onbetrouwbare, verraderlijke en corrupte
elementen ernstig heeft geleden, binnen de kortst
mogelijke tijd te herstellen. Als eerste maatregel zal ik
de zuivering van het korps voorbereiden en aan de
hand van een zuiveringsbesluit en den nader door mij
ontvangen instructie uitvoeren. Verraders en zij die
met de vijand hebben geheuld horen in ons midden
niet thuis. Vervolgens zal ik mij bezig houden met de
gevallen van corruptie, waaraan sommigen uwer zich
hebben schuldig gemaakt. Mannen en vrouwen van de
Rotter-damse politie, ik wens, dat vanaf dit ogenblik
ieder zich rekenschap geeft van het feit, dat een geheel
andere koers zal moeten worden gevolgd. Ik weet zeer
goed, dat veler uwer onder zeer ongunstige omstandig-
heden hun dienst hebben moeten vervullen. Gij zijt
onvoldoende gevoed, slecht gekleed en hebt met
moeilijkheden allerlei aard te kampen. Dit heeft in de
hand gewerkt, dat gedurende de oorlogsjaren bij
sommigen een zeer bedenkelijke mentaliteit is ont-
staan. De hoge opvattingen, welke voorheem beston-
den betreffende discipline, plichtsvervulling, eerlijk-
heid en de waardigheid van het ambt zijn verflauwd 
en hier en daar geheel verdwenen. Hoe moeilijk onze
omstandigheden tijdelijk nog mogen zijn, in her-
rijzend Nederland moet een politieman door houding,
gedrag, en levenswijze een voorbeeld zijn voor
anderen. Het beschikbare voedsel en alles wat kan
dienen tot herstel en wederopbouw van het vaderland
moet op regelmatige wijze door de bevoegde instanties
in circulatie worden gebracht. Iedere vorm van zwarte
handel, van kopen buiten de bonnen om, alsmede elk
geknoei met levensmiddelen zijn verraad aan het eigen
volk en zullen dienovereenkomstig worden gestraft. 
Ik gelast een ieder op de meest krachtdadige wijze mee
te werken aan de bestrijding van de zwarte handel. 
Dit is een vaderlands belang van de eerste orde.
Geweldplegers, en zij die plunderen of deelnemen aan
roverijen moeten op de meest krachtdadige wijze
worden bestreden. Er moet niet worden geschroomd
tegen deze lieden ter plaatse de wapens te gebruiken.
Uw chefs zullen u waar nodig mondeling toelichting
geven. Ik verwacht en vertrouw, dat de gehele Rotter-
damse politie als gesloten eenheid haar plicht zal doen.
Orde en rust moeten onvoorwaardelijk worden
gehandhaafd. Onderlinge geschillen of animositeit
mogen niet voorkomen. Waar deze mochten hebben
bestaan, moeten zij in het algemeen belang worden
opgeruimd. Het vaderland heeft mannen nodig, die
meer dan ooit schouder aan schouder staan om de
wederopbouw en het herstel in eendrachtige samen-
werking tot stand te helpen brengen. En thans aan het
werk. Leve de Koningin!! Leve het Vaderland!
(Bron: gar, Politiearchief, inventarisnr. 1761, dagorders
1945)
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bijlage 10

gestraft:
Schriftelijke berisping:
1 hoofdinspecteur
3 inspecteurs
1 adjunct-inspecteur
4 brigadiers
1 hoofdagent
35 agenten
7 hoofdwachtmeesters
2 bewakers
Overplaatsing:
1 inspecteur
1 agent
Uitsluiting bevordering voor 3 jaar:
1 agent
Uitsluiting bevordering voor 5 jaar:
4 agenten
1 klerk
Uitsluiting bevordering voor 5 jaar en overplaatsing:
1 inspecteur
1 agent
Terugzetting in rang:
1 hoofdagent
Terugzetting in rang en overplaatsing:
1 brigadier

geen maatregelen:
1 commissaris
3 hoofdinspecteurs
14 inspecteurs
2 inspectrices
3 adjunct-inspecteur
1 adjudant
7 brigadiers
3 hoofdagenten
158 agenten
1 adspirant
4 bewakers
1 politiearts
1 commies
1 klerk
1 monteur

met ontslag in 1945:
1 majoor
1 kapitein
4 opperluitenants
1 luitenant
14 adjudanten
1 vaandrig
3 onderluitenant
4 opperwachtmeesters
19 wachtmeesters
3 onderwachtmeesters
24 bewakers

met ontslag in 1946:
1 luitenant-kolonel
3 opperluitenants
3 luitenants
3 vaandrigs
1 onderluitenant
3 hoofdwachtmeesters
4 opperwachtmeesters
29 wachtmeesters
2 onderwachtmeesters
13 bewakers

op 31 december 1946 waren: 
Geschorst:
1 inspecteur
2 hoofdagenten
6 agenten
Gestaakt:
1 brigadier
1 hoofdagent
Buiten dienst:
2 commissarissen
2 inspecteurs
2 brigadiers
1 hoofdagent
1 politiearts
5 agenten

totaal 428
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Ingevolge het Zuiveringsbesluit van 1945 werden tegen de Rotterdamse politiefunctionarissen de volgende
maatregelen genomen.



bijlage 11

Gedeelten uit het achttien pagina’s tellend verweerschrift
van Hanegraaf, Kwast en Moerman.

Nu een dergelijke drastische maatregel wordt
geadviseerd, zonder dat wij, naar eigen overtuiging,
voldoende gelegenheid hebben gehad tot verweer, zijn
wij wel gedwongen van de normale weg af te wijken en
ons standpunt in de vorm van dit verweerschrift ter
kennis van de bevoegde autoriteiten te brengen teneinde
te voorkomen, dat een schorsing of andere
zuiveringsmaatregel zal worden gelast, zonder dat van
politiezijde dit vraagstuk in zijn volle omvang is belicht.
Men hoort wel eens de stelling verkondigen, dat het
politiestandpunt met betrekking tot het jodenvraagstuk
tijdens de bezetting, zo algemeen bekend is, dat het als
het ware ‘van de staat kan worden afgeschept’. Zo
eenvoudig is de zaak echter niet. Tot recht begrip van
deze gehele aangelegenheid moet men zich afvragen wat
te Rotterdam op dit gebied eigenlijk is geschied en ons
indenken in de sfeer van het bezettingsjaar 1942. De
Duitsers hadden toen reeds allerlei maatregelen tegen de
joden genomen, zoals bijvoorbeeld geen joden in
openbare vermakelijkheden, plantsoenen of parken;
geen huwelijken, uitsluiting uit betrekkingen;
inbeslagneming van vermogens en bedrijven;
uitgebreide registratie enz. Met de totstandkoming dezer
maatregelen had de politie hoegenaamd niets te maken
en waar zij kon werd de toepassing van de desbetreffende
voorschriften gesaboteerd. Geleidelijk aan begonnen de
Duitsers de wegvoering van de in Nederland
verblijvende joden voor te bereiden, waarbij zij gebruik
maakten van de bij de afdeling Bevolking en de Joodse
Raad berustende gegevens. Deze gegevens maakten het
de Duitsers mogelijk een volkomen registratie van de
joden tot stand te brengen. Voorgespiegeld werd o.m.,
dat de joden in Duitsland in eigen gemeenschap zouden
kunnen samenleven. Vele joden gingen aanvankelijk uit
eigen beweging, op oproep en zonder politie-interventie
naar Westerbork. Men zag ze vrijwillig gaan, geholpen
door omwonenden. Waardevolle voorwerpen werden bij
buren of kennissen ondergebracht. Door dit gedeelte van
de joden werd kennelijk een spoedig einde van de oorlog
verwacht, waaraan een zekere speculatie betreffende
invasiedatum natuurlijk niet vreemd was. Dit gevoel
werd nog verstrekt door de propaganda van Radio
Oranje, waarbij steeds opnieuw de bevolking moed werd
ingesproken door de verzekering ‘Wij komen’. Daar de
wegvoering der joden, naar Duitse begrippen, op deze
wijze niet snel genoeg geschiedde, besloten zij tot afvoer
op grote schaal. Te Rotterdam werd aan de Linker
Maasoever, op het terrein van het gemeentelijk Entrepot
aan de Stieltjesstraat, een verzamelplaats ingericht,
vanwaar zij per spoor werden afgevoerd naar
Westerbork. Aan de Rotterdamse politie werd gelast de
hier ter stede wonende joden naar deze verzamelplaatsen
te geleiden, alwaar de registratie en verdere regeling door

Duitsers en hun handlangers geschiedden. In deze zin is
de politie, in haar geheel, hier ter stede driemaal
opgetreden. Wat was het motief, dat de Rotterdamse
politie bij deze actie haar medewerking verleende? 
Voorop willen wij stellen, dat reeds in die tijd de
uitvoering dezer maatregelen als een loden last, niet
alleen op ons, doch op het gehele politieapparaat drukte.
Niet alleen wij, doch ieder politieman heeft de meest
ernstige gewetensconflicten uit moeten vechten voor en
al een hij met zichzelf tot een beslissing kwam. Uiteraard
kon niemand destijds voorzien, aan welk een ontzettend
lot de joden zouden worden bloot gesteld. Dit neemt niet
weg, dat wij ons zeer goed bewust waren, dat hier iets
geschiedde, in strijd met ieder normaal rechtsbegrip. Wij
hadden destijds te kiezen tussen ‘blijven op onze post’ of
‘onderduiken’. Het vóór en tegen is, met uitzondering
van de eerste maal, toen wij door de gebeurtenissen
werden overrompeld en de last ‘joden te halen’ eerst
werd gegeven toen een groot aantal politiemannen in de
kantine van het hoofdbureau waren samengeroepen, tot
in den treuren overwogen en besproken. Niet alleen
tussen ondergetekenden, doch praktisch door alle
inspecteurs van de Rotterdamse politie. Het was immers
zo, dat iedereen stond voor een ontzettende individuele
moeilijkheid, wat te doen ten aanzien van de door de
Duitsers verstrekte last. Door eerste ondergetekende
(Moerman) en door vele anderen is bij herhaling en met
klem op de meest felle wijze geprotesteerd bij de
toenmalige politiepresident Boelstra. Ook werd
geprotesteerd bij de toenmalige leider der sd, dit alles,
zoals te verwachten was, zonder resultaat. Het
politieapparaat werd reeds toen door de Duitsers zo
onbetrouwbaar geacht, dat ze hun maatregelen als regel
hoogstens één a twee uur voor de uitvoering aan Boelstra
doorgaven. Namen en adressen werden pas op het laatste
moment door Groep 10 bekend gemaakt, teneinde de
mogelijkheid van waarschuwen zo gering mogelijk te
maken. Dat niettegenstaande, waar mogelijk, toch
gewaarschuwd werd, behoeft geen betoog. Iedere
vrijwillige medewerking was de politie vreemd. Dit alles
wil niet zeggen, dat wij de houding van de Rotterdamse
politie willen goedpraten. Het zou wel een wonder zijn,
wanneer een bestuursapparaat als de politie, dat jaren
aan de geweldige druk van de bezetter heeft bloot
gestaan, geen fouten had gemaakt of ‘achteraf bekeken’
in bepaalde omstandigheden niet beter een andere
houding had kunnen aannemen. Het is en blijft echter
ons goed recht, begrip te verwekken voor de ontzettende
problemen en moeilijkheden waarmee iedere
politieambtenaar dagelijks had te worstelen. (…) De
volkomen zekerheid dat de wegvoering der joden onder
alle omstandigheden door de Duitsers zou zijn
doorgezet. Dit punt, hoewel op het oog van minder
belang schijnend, verdient toch wel degelijk overweging.
Aangenomen dat het Rotterdamse politiekorps en bloc
zijn medewerking had geweigerd en was ondergedoken,
hoe zou dan niet de woede van de bezetters zich tegen de
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joden in de eerste plaats hebben gekeerd en hoe zou dan
de behandeling zijn geweest? Hierbij kwam nog de
volkomen apathische houding van de joden zelf, niet
bereid tot het bieden van weerstand, doch eerder geneigd
door omkoping zich persoonlijk veilig te stellen. De
wijze waarop de wegvoering uitgevoerd werd door de
Duitsers en hun onmiddellijke trawanten aan de ene
zijde en door de Rotterdamse politie aan de andere zijde,
deed het merendeel der joden dankbaar zijn tegenover
de laatste. Ieder die ook maar enigszins op de hoogte is,
weet hoe men zich allerwegen uitsloofde om het leed te
verzachten. Ondanks het uitdrukkelijk verbod van de
Duitsers, sjouwde de politie met bagage, bezorgde de
joden alle mogelijke faciliteiten en liet hen onmiddellijk
achter zodra een doktersattest vervoer verbood. Als men
over deze humaniteit thans de schouders smalend wil
ophalen, maakt men onbewust wellicht de fout het
gebeuren in die tijd niet in het historisch verband te zien,
door de uiteindelijke massamoord op de joden als toen
reeds bekend te veronderstellen. (…) Wanneer men nu
het in deze gevoerde politiebeleid zou afkeuren en naar
voren brengen dat de politie het ophalen van de joden
had moeten weigeren, dan is er maar één mogelijkheid
welke dit voor de politie en bloc had kunnen
bewerkstelligen, n.l. een duidelijke richtlijn door de
regering te Londen. Men zou dan tenminste ook
landelijk geweten hebben waar men aan toe was. (…)
Verschillende politieambtenaren hebben destijds het
advies van geestelijke adviseurs ingewonnen, juist omdat
ze in ziel en geweten met deze zaak geen raad wisten.
Zowel Protestanten als Katholieken hebben sommige
hunner voorgangers geraadpleegd. De predikanten van
de Nederlandsche Hervormde en Gereformeerde kerk,
met wie over deze zaak gesproken werd, konden geen
eensluidende oplossing geven (en kunnen dit thans
vermoedelijk nog niet). De derde ondergetekende
(Hanegraaf) had in het begin van 1943, in gezelschap van
enige andere r.k. inspecteurs (Van der Weiden, Derks en
Duindam FvR), een bespreking met het Episcopaat in
Haarlem. Kort tevoren (31 maart) was Rotterdam door
een hevige luchtaanval geteisterd en vele gezinnen waren
dakloos geworden. Er waren toen slechts weinig joodse
families in de stad. De Duitsers gaven voor dat deze
mensen weg moesten om ruimte te maken voor de
getroffen gezinnen. Hem werd toen na bespreking
medegedeeld, dat indien de r.k. politiemannen zich niet
op normale wijze aan de opdracht konden onttrekken,
zij deze in dit geval konden uitvoeren, zonder in conflict
te komen met hun geweten. Uit een en ander blijkt wel
dat zelfs in kerkelijke kringen geen eenstemmigheid
heerste ten aanzien van de te volgen gedragslijn. (…) Wij
hopen aan de hand van het voorafgaande te hebben
aangetoond, dat wij niet hebben gehandeld uit
gemakzucht of gedreven werden door het verlangen ten
koste van alles onze ‘baantjes’ te behouden. Betere
motieven hebben onze houding bepaald. Persoonlijk
voordeel heeft geen onzer door de bezetting genoten,

integendeel. Wanneer men er zijn afkeuring over wil
uitspreken, dat de politie, door de omstandigheden
letterlijk gedwongen, joden heeft gehaald, dan zal men
bij diezelfde politie ‘achteraf bekeken’, niet van
tegenspraak horen. Wij moeten er ons echter met klem
tegen verzetten dit geval te beschouwen als een teken
van onbetrouwbaarheid collaboratie of nog erger. Het is,
hoe paradoxaal dit ook weer moge klinken, in het wezen
der zaak lang niet zo erg als het brengen van de
Hitlergroet of het collecteren met de Winterhulpbus.
Tussen deze daden en het halen der joden gaat een diepe
kloof van het eigenlijke verraad van de Nederlandse
zaak. Ieder die de strijd van de politie tegen de
infiltrerende methodes van het Nationaal-socialisme
heeft meegemaakt, voelt hier het duidelijke verschil. Op
één willen wij nog eens bijzonder de aandacht vestigen.
Bij het beoordelen van de gebeurtenissen uit die tijd
moet men zich, om tot een zuiver objectief en
rechtvaardig oordeel te komen, geheel losmaken van het
trieste beeld dat aan het Nederlandse volk eerst jaren
later uit de Duitse concentratiekampen is bekend
geworden. Immers hoe menselijk is het niet dat men zijn
oordeel bewust of onbewust laat beïnvloeden door
datgene wat men nu weet en deze wetenschap
onwillekeurig gebruikt als maatstaf bij de beoordeling
van wat er toen is geschied. Vast staat, dat niemand heeft
kunnen vermoeden welk een vreselijk lot de meeste
joden tegemoet gingen. Ware dit wel zo, dan mag men
aannemen dat de joden, die toch wel de benauwenissen
van die tijd zelf het sterkst hebben gevoeld, zich op veel
groter schaal door onderduiken enz. aan de wegvoering
zouden hebben onttrokken. Het is merkwaardig dat de
jodenmaatregelen van de Duitsers destijds door de
bevolking wel scherp werden veroordeeld, doch dat uit
de burgerij zelf nagenoeg nergens een stem klonk van
afkeuring tegen de politie de burgerij was zich toen over
het algemeen volkomen bewust in welk een
afschuwelijke dwangpositie de politie verkeerde en zag
met eigen ogen wat door haar werd gedaan om het leed,
waar zulks mogelijk was, te verzachten. Voorts nog dit.
Op formele gronden moeten wij er ons ernstig tegen
verzetten, dat de Algemene Zuiveringscommissie te
onzen aanzien een zuiveringsmaatregel voorstelt, zonder
het jodenvraagstuk in haar vollen omvang aan de orde te
stellen. Het gaat toch niet aan hier een drietal van de
geüniformeerde politie op min of meer toevallige wijze
verantwoordelijk te stellen, terwijl het gehele korps aan
de uitvoering der Duitse maatregelen heeft meegewerkt.
Ook de recherche was immers, met haar leiding, met de
uitvoering der jodenmaatregelen volledig ingeschakeld.
Het feit dat misschien op dit gebied geen dossiers bij de
Algemene Zuiveringscommissie berusten, doet weinig
ter zake. Zulks is te wijten aan de toevallige
omstandigheden dat geen klachten op dit gebied bij
betrokkenen binnen kwamen.(Bron: na, dossier
Moerman, zp 19513 (dossier k10123))
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summary

In the history of the Rotterdam police force a blind
spot exists due to the lack of a reliable study on the role
its members played during the German occupation in
the Second World War. One of the most important
objectives of  this study is to fill this gap. An equally
important objective is whether the findings on the
Rotterdam police match the existing image of the
police during the Second World War. Bearing in mind
the perspective of collaboration and resistance, it was
important to systematically examine the results first in
order to create a well balanced image based on facts.
Before this could be accomplished a taboo had to be
broken because this part of the history of the police
force had wittingly or unwittingly been hidden in
archives and people’s memories for a long time. In this
respect, eyewitness reports, supplemented by factual
archive data, were not only important in order to
answer the many questions, but were qually useful
when judging the individual policeman. In many cases
other researchers had paid too little attention to this
subject, because the main focus was on how the police
force as an organisation had functioned during the
occupation. The fact that a policeman also had to cope
with the hardships of the occupation, such as
bombings, raids, and the hunger winter of 1944-45. was
not always taken into consideration. The performance
of the individual policeman forms therefore an
important part of the history of the police force.

The history of the Rotterdam police force
originated in the second half of the nineteenth
century. Before that time such a force hardly existed.
Rotterdam, situated at the mouth of the Rotte stream,
had developed from a fishing village into a prominent
world port on the river Meuse.  This explosive growth
often led to conflicts between local government en
citizens. Since Rotterdam not only aspired to be a
workers’city and port, but also a residential town, new
quarters arose on the banks of the river Meuse, which
necessitated improvements in the infrastructuur. As all
this urban growth also led to a rise in crime, the need
arose for a modern and efficient police organisation.
Towards the end of the nineteenth century this had
been accomplished, making the Rotterdam police force
one of the most prominent in Europe and especially in
the Netherlands.

This police force was hardly prepared when the
superior German army  plunged the Netherlands into
war in May 1940 Since the Dutch army put up a fiercer
resistance than the Germans had expected, Rotterdam
was bombed to force its capitulation. The bombs and
fires destroyed the city centre of Rotterdam, causing a
great number of casualties. For many of the policemen
a period of great uncertainty started, during which
new measures and orders caused them to almost
continually struggle with the question as to what

extent they could perform their duties. Only a small
minority of the police force opted for National-
Socialism, while an equally limited group sooner or
later took part in the resistance or left the police force
and went underground.

For the occupying power it was important that
people were appointed who would unconditionally
support them. In order to achieve this, mainly those
with a National-Socialist background were chosen for
these positions. At both national and local level
National-Socialism was promoted within the police
force. Reforming the police training was one of the
attempts in this direction. Inflow of new personnel
educated at the centralised training school had to bring
about unification and ‘Nazification’ of the police force
and create enthusiasm for the New Order among
policemen. In addition, the entire police force was
obliged to regularly attend movies and also meetings
with National-Socialist tendencies. The unification of
police unions made policemen compulsory members
of the only union allowed, the Kameraadschapsbond
[Comradeship union]. In general, these efforts were
not successful, because the majority of the Rotterdam
police force continued to oppose the New Order, while
only a minority enlisted in the Nationaal Socialistische

Beweging nsb [National Socialistic Movement] or
related organisations.

Like his colleagues in Amsterdam and The Hague,
the chief of the Rotterdam police force was a member
of the nsb, although not a fervent adherer, and because
of this he hardly attempted to Nazify the police force.
For a long time this prevented National Socialism from
getting a hold over the higher ranking officers.
Policemen who did feel attracted to National Socialism
were deliberately assigned to Groep 10 [Group 10], the
political branch of the Rotterdam police force. The
small hard core of this feared and hated group was
assisted by auxiliary policemen. From October 1942
until the end of 1943, about sixty auxiliary  policeman,
nearly all pro-German members of the NSB, were
assigned to Groep 10.  Their political preference was
much more important than knowledge and
experience. The same was true of most of the
detectives, who apart from the regular police training
had hardly had any training in criminal investigation.
By isolating this relatively small group of adherents to
the New Order it was expected to keep them more
effectively under control, but it soon became evident
that this aim could not be realised. As it happened,
Groep 10 was increasingly taking orders from the
Aussenstelle Rotterdam [the local office of the
Sicherheitspolizei (Security Police)], while those in
charge gradually were gradually losing control over this
branch. This undesirable situation had far-reaching
consequences for the safety of the Rotterdam citizens
and for the Jewish inhabitants in particular.
Before the detectives of Groep 10 started to act as
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accomplices of the occupying power and before it was
discovered that forcing policemen into line had failed
for the greater part, the occupying power could in most
cases and especially during the first half of the
occupation still count on the cooperation of nearly the
entire Rotterdam police force. The involvement of the
Rotterdam police force in the German policy of
persecution depended, however, on many factors, so
that on some occasions more was required of
policemen than on other occasions. As far as the
gypsies were concerned the cooperation of the police
force was limited to carrying out inspections, because
before the actual persecution started the gypsy families
who had built camps on Rotterdam territory were
moved to assembly points elsewhere in the
Netherlands.

The Rotterdam police force played a much greater
role in tracking down and apprehending communists
and Jews. After the compulsory registration of all Jews
the final goal of total isolation followed by means of
the introduction of new measures. In several public
places, such as cafes, parks and markets, signs were put
up with the message that Jews were not welcome there.
A few months later, the text on these signs had been
changed to ‘Voor Joden verboden’ [‘Forbidden for Jews’].
The  control over compliance with this ban was
assigned to the local police and although such controls
were carried out frequently, policemen hardly ever
found Jews in forbidden places. During these controls
the policemen were probably not fanatical enough
because as of mid-1941 the political branch of the police
force, in corporation with the Sicherheitspolizei , started
to frequently control the compliance of the measures
against Jews.

After J.J. Boelstra took over command of the
police force from J.P. Roszbach, measures against Jews
followed at a fast pace. Following the obligatory
wearing of the Star of David, the mobility of the Jews
was even further restricted by the full-scale travel ban
and the handing in of all bicycles. This almost resulted
in their total isolation and their banishment from
social life . The detectives of the political branch almost
entirely took over control of these far-reaching
measures from their uniformed colleagues. Violations
were punished more severely than previously. The
detained Jews  were treated as criminals and sent to
concentration camps where most of them soon died.
From the end of July 1942 six thousand Rotterdam Jews
received a summons to report to the central assembly
point Loods 24 [Shed 24]. As the willingness to do so
decreased daily, the occupying power proclaimed new
measures. One month after the compulsory
registration Jewish men had to go to working camps.
This cunning move on the part of the occupying power
meant that the Jewish men would be banned from
social life altogether. This also made it easier to reunite
them with family members who had been left behind.

This plan was a complete success, because in the
evening and night of 2nd and 3rd october 1942 the
members of the families who had stayed at home were
picked up during a raid. For the first time, and under
the supervision of German officials, the Rotterdam
police force was forced to provide large-scale assistance.
Without being given a reason three hundred
policemen were informed that they had to report for
duty at eight o’clock in the evening. At the designated
time the summoned policemen, many of whom
thought that this was an emergency drill, were told
that they had to pick up Jews from their homes that
evening. It remains to be seen whether this order
would have been carried out differently if the entire
police force had been informed beforehand, because
the solidarity needed for collective refusal had been
lacking for some time. A meeting of detectives shortly
after the first raid demonstrated this, as only eight out
of seventy detectives were prepared to refuse such an
order in future. The next order followed within a week
of the first.

This second operation was differently planned.
Instead of a central assembly point, the participating
policemen received orders to report to their unit,
where they were instructed to pick up especially the
elderly Jews the same evening. This time the
Rotterdam policemen were not assisted by German
officials, but by members of the Amsterdam
Politiebataljon (Police Battalion]. During this raid,  the
Battalion appeared not only to have been trained to
pick up Jews, but also to confiscate Jewish goods.
The third large-scale operation in which the Rotterdam
police force was involved in October 1942 had to do
with the communists. By coincidence the occupying
power had laid hands on a list with names of members
of a communist resistance group. During a swift raid
the German police picked up about two hundred
communists in one night with the aid of a large
number of Rotterdam policemen. During the
subsequent investigation the specially formed
Sonderkommando [Special Unit] was assisted by a
number of Rotterdam detectives. Partly because of  the
round up of the communist resistance group the entire
Rotterdam police force was given a bonus. In a way this
was blood money because the occupying power executed
21 of the communists who had been picked up.

In connection with the three large-scale raids in
which regular policemen assisted, October 1942 is
without a doubt one of the blackest pages, if not the
blackest page, in the history of the Rotterdam police
force.
Although after October 1942 arrest warrants were
increasingly administered by Groep 10, it appeared that
other branches of the Rotterdam police force could also
have been involved. In January 1943 communists were
being hunted and at the beginning of April policemen
had to assist in picking up the last Jews legally
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remaining in Rotterdam for the last time. After the
liberation, the occupying authorities tried to deny their
responsibility with regard to picking up and deporting
Jews by pointing the finger at the Dutch police force.
The leader of the Amsterdam Aussenstelle W.
Lages,declared for instance, that without the support of
the Dutch police force less than 10 percent of the Jews
would have been picked up. The leaders of the
Rotterdam Aussenstelle also pointed at the police force.
It remains to be seen, whether the share of the
Rotterdam Aussenstelle was indeed so marginal. In any
case, it is a fact that most arrest warrants originated
from the Aussenstelle. From the end of 1942 onward,
most of these assignments were carried out by the
detectives of Groep 10. They were responsible for the
arrest of a great number of Jews in hiding and of Jews
who had violated one of the many Verordeningen
[Regulations]. Although statistics show that at least ten
percent of the Rotterdam Jews was picked up by the
detectives of Groep 10, it should be taken into
consideration that by the end of 1942 especially the
other branches of the Rotterdam police force were also
involved in picking up and transporting Jews and
political opponents of the Nazi-regime.
When stock was taken after the liberation, it appeared
that between 27.1 and 29.6 per cent of the Dutch Jews
had survived the occupation. The number of
Rotterdam Jews who had survived the occupation was
even lower in comparison with most other big cities
and the national average. Of  the 8.368 full-blooded
Jews, 6.302 had died. About a quarter (23.6 percent)
returned from the concentration camps or came out of
hiding. 

Despite the severe penalties for offering
resistance, many Rotterdam policemen took  part in
acts of resistance, both actively and passively. About a
hundred Rotterdam policemen are known to have
become members of a resistance movement sooner or
later. The occupying power took firm action and did
everything possible to put an end to resistance. The
stronghold of the Rotterdam Aussenstelle in the
Heemraadssingel soon became a feared and hated
institute. Under the supervision of H.J. Wölk and with
the help of informants, staff members and their Dutch
assistants acted ruthlessly against those who had
refused to contribute towards building a new Europe,
and against those who were already being continually
hunted. To reach their target staff members were given
far-reaching powers. Third degree, for instance, was a
legitimate way to force suspects and opponents to talk.
Besides, as of July 1944 the leaders of the Aussenstelle
were authorised to impose death sentences outwith the
court without first examining the facts thoroughly.
Compared to other cities the occupying power applied
this measure frequently in Rotterdam, even although
they had already acted harshly. As liberation
approached, the Aussenstelle in The Hague and

Amsterdam made deals with the resistance
movements. In Rotterdam this did not happen until
the end of the occupation, which meant that revenge
on resistance attacks were accompanied by much
bloodshed. During the last seven months of the
occupation in Rotterdam, at least 155 men were
executed life in front of firing squads.

Not only citizens, but also policemen were victims
of the radically changing policy of the occupying
power. Unlike the Aussenstelle, the Ordnungspolizei
increasingly interfered in the organization of the
Rotterdam police force. The men of the German police
battalions, who were generally stationed in Rotterdam
for only a short period of time, did not do so initially.
This changed when major H.G. Scholz, as
Verbindungsoffizier des Befehshaber der Ordnungspolizei und
Kommandeur der Ordnungspolizei Südholland und Zeeland
[Liaison officer for the Chief of Staff and Commander
of the Order Police (in the provinces of) South-
Holland and Zeeland] , moved his office from The
Hague to Rotterdam at the beginning of March 1943.
He ordered, supervised, and interfered in promotions.
In addition to the increasing reign of terror by the
occupying power the citizens of Rotterdam were even
more afflicted during the last year of the occupation. At
the beginning of September 1944 rumours about a
quick advance by the allied armies created a feeling of
elation for a short time, but this disappeared like snow
in summer once it was discovered that these rumours
were only partially true. Although the south had been
liberated by the Allied forces, the territory north of the
big rivers (i.e. Rhine and Meuse) remained occupied.
Since nearly all the Germans were fighting at the front
and the war industry had to be kept running at full
speed, the men from the occupied territory were
deported on a large scale to Germany for the labour
draft. All able-bodies men were also removed from the
big cities in the west. In November 1944 it was
Rotterdam’s turn first. Within two days German
soldiers had combed out the inner city and the
outskirts, and carried off about fifty-thousand men.
Previously, policemen had been granted exemption,
but because the occupying power no longer trusted
them, hundreds of policemen were also picked up
during the November raids and transported to
Germany. The shortage of staff this created was not the
only drawback. The biggest problem was the shortage
of basic necessities caused by decreased production, as
well as the transportation of food to Germany, the
railway-strike and the severe winter. The families of
the policemen who had been deported had a difficult
period ahead of them because the police-uniform had
sometimes provided them with some extra food. Like
the citizens, the remaining Rotterdam policemen were
continuously trying to get their hands on anything
edible. Sometimes they went over the score or even
committed a crime.
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After the liberation an investigation was carried out as
to what extent the individual policeman had actually
cooperated with the occupying power. When judging
the Rotterdam police force it is first of all important to
bear in mind that the police force as such no longer
existed but instead had become a group of policemen.
If this is taken into account, it soon becomes obvious
that not every form of cooperation can be classified
under collaboration, because the majority of policeman
carried out orders without any intent or political
motives. They did not continue with their work
because of political conviction, or for the pursuit of
power or profit seeking. Most of the work of the
policemen in the force could be covered by the term
accommodation. However, in doing so, they had, in
fact, more or less cooperated with the occupying force.
Analysis of the available data relating to the purge
shows that about sixteen percent of the Rotterdam
police force had been examined. These purging-cases
also include insignificant complaints about individual
policemen that could soon be refuted based on facts.
Eventually, the investigations showed that eight
percent of all policemen could be held accountable for
purging measures, because their conduct during the
occupation was considered to be intolerable. Apart
from the members of the political branch of the
Rotterdam police force, only J.W.J. Moerman,
commanding officer of the Ordepolitie [Order Police],
was held accountable as a result of complaints relating
to the deportation of the Rotterdam Jews. In the latter
case he was given only a slight punishment as he had
made himself useful in the further course of events of
the occupation.

Roszbach and Boelstra, both high ranking officials
in the Rotterdam police force, were not held
responsible at all for the cooperation of the police force
inicking up Jews. Apart from  this similarity, there
were mainly differences between the two police
commanders. Roszbach  had been working in the
Rotterdam police force since 1907. His predecessor, L.
Einthoven, had accepted another position just in time.
He was opposed to National Socialism, and was
criticised for not dealing firmly with disturbances
between citizens and National-Socialists. Roszbach’s
appointment was not self-evident. He was chosen
because senior police chiefs were either not available or
less suitable. Roszbach had not yet become a member
of the NSB, and did not immediately share the ideas of
this Movement. In his position, however, he had a lot
more into contact with representatives of National
Socialism and became increasingly convinced that the
old system certainly had its flaws. Partly because of
this, Roszbach enlisted as a member of the nsb , after
which his sympathy for the New Order grew. He
attempted, among other things to increase the number
of NSB-adherents within the police force. Six months
later  Roszbach resigned from the nsb after concluding

that it had not brought about the desired
modernization. His alternating choices eventually led
to a troubled conscience and to a deterioration in his
mental health.  In May, 1942, Roszbach’s health
worsened to such an extent that he had to go on sick
leave and he was declared unfit one year later. After the
liberation, Roszbach was given the full blame for his
attempts to ‘National-Socialise’ the police force. The
imposed sentence of 10 years was reduced to five years,
which was nevertheless still two years more than the
sentence his successor Boelstra got for his role during
the occupation. This in spite of the fact that Boelstra
had been in charge during a more difficult period, and
in spite of his membership of the SS [Schutzstaffeln;
military branch of the National Socialist German
Labour Party], which made him politically speaking a
more serious case than his predecessor. However,
contrary to Roszbach, Boelstra was no opportunist.
Rather than acting politically, he could hardly be
blamed for anything other than spreading propaganda
for the occupying power.

In the early part of the occupation, the police
chiefs of the forces in The Hague and Amsterdam had
also been replaced by National-Socialists. Like
Boelstra, they did not have a political background, and
lacked political experience. The Amsterdam chief of
police, S. Tulp, was even ordered to counteract the
anti-German feelings within the Amsterdam police
force. Boelstra had no such orders. Since The NSB had
selected him, it was expected that he would reorganize
the Rotterdam police force according to the spirit of
National-Socialistism, especially as he had trained
under Tulp. In his inaugural speech Boelstra indicated
that he absolutely did not want to convert all members
of the police force to National-Socialism. According to
him, one became a National-Socialist only by
conviction, and not by force. Despite shortcomings
such  as excessive drinking, his membership of the nsb
and later also of the Germaansche-ss [German-ss, the
Dutch branch of the ss] , Boelstra kept his word. His
attitude towards the mainly non- National-Socialist
part of his staff soon caused a conflict between him and
the political branch. In spite of this, Boelstra remained
in charge as head of the police force for a long time and
after that he worked as Gewestelijk Politiepresident
[Regional Police President]. By the end of 1944, the
occupying power had lost nearly all faith in Boelstra
and  they began to search for a more suitable candidate.
Eventually, Boelstra was replaced in the last month of
the occupation. His positive image was later confirmed
by retired policemen who had known him during the
occupation. Apart from his heavy drinking, nobody
could remember any negative incidents.

After the liberation there was,however,neither
time for extensive analysis, nor for coming to terms
with shocking experiences. Building up a reliable
police force was given priority, while everybody was
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expected to help to restore the blemished reputation.
As distrust and lack of understanding prevailed, this
was no simple task. Rotterdam now had to build up its
force in order to once again become one of the leading
police forces in the country. Later, several scientific
studies dealt with the role of the police force during the
occupation. Researchers have often disagreed about
this subject. This not only had to do with their views of
the available data, but certainly also had to do with
differences among themselves. The fact is that every
police force had its specific characteristics and
problems which complicates passing collective
judgement on them. Due to far-reaching events such as
the bombing on May 4th 1940 and the raids in
November 1944, Rotterdam became one of the most
heavily afflicted cities in the Netherlands. Another
difference relates to the way prominent administrative
positions were filled. In Rotterdam, some high
positions were held by civil servants with a more
moderate policy than that of their colleagues in other
Dutch cities, such as the head of the police force and
Politiepresident Boelstra, mayor F.E. Müller, and the
Beauftragte des Reichskommissars [representative of the
High Commissioner Seyss-Inquart] C.L.F. Völckers.
Unfortunately, police officials and citizens hardly
profited from this situation, since certain branches of
the occupying power, such as Sipo [Sicherheitspolizei;
Security Police], sd [Sicherheitsdienst; Security Agency],
Orpo [Ordnungspolizei; Order Police], as well as the
political branch of the police force acted more
forcefully in the course of time than their counterparts
in other big cities. In all probability the Rotterdam
resistance was also more militant than elsewhere,
because nowhere else were so many ‘foute’ persons
[collaborators] liquidated. This certainly applied to
policemen. Of all Dutch policemen liquidated by the
resistance during the occupation, one third had served
in the Rotterdam police force and  most of them had
worked for the political branch.
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399, 409, 410, 415, 416, 417, 420, 424, 
427, 428, 429, 430, 439, 442, 444, 
454, 456, 473, 476, 490, 490, 498, 
504, 505, 523, 525, 528, 530, 531, 538, 
548, 555, 562, 565, 620, 633

Sobibor 236, 241
Speciale Diensten, Brigade voor 43, 51, 52,

85, 93, 124, 147, 202, 208, 210, 325, 
336, 363, 415, 451, 453, 456, 525, 538, 
570, 612, 638, 658, 730

ss, Germaansche 194, 342, 445, 559-565, 
625, 670, 673, 674

ss, Nederlandse 122, 243, 471, 558-560
ss, Waffen 191, 246, 258, 331, 332, 445, 502, 

515, 553, 558, 560, 563
Staatsbrandweerpolitie 464, 475-478, 589
Staatspolitie 16, 146, 147, 186, 189, 207,
208, 275, 463-470, 704
Stafmuziekkorps 169, 177, 178, 298, 370, 
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Stormbrigade (Den Haag) 108, 156, 735
Strafbeschikking 169, 473-475
Studentenfront 471

Technische Opsporingsdienst 157, 469, 
489, 534

Telegraaf 184, 788
Theresienstadt 241
Tijd, De 492
Trouw 543, 544, 699

Unie, Nederlandse 119, 120, 121, 210, 212, 
320, 339, 630, 701

Verkeersbrigade 93, 147, 152, 225, 363, 508, 
525

Verkeerspolitie 85, 124
Verkeers- en Voerwezen 73, 147, 730
Vertaalbureau 169
vhp, Vrijwillige Hulppolitie 203, 298, 329-

334, 392, 502, 551, 607, 705, 720
Vijfde Colonne 60, 66, 69, 91
Vletteroproer, de 23-27
Vliegende Afdeling, De 605-607
Volk en Vaderland 44, 105, 122, 180
Volkenbond 38, 40, 46
Volksdagblad 28
Volksdienst, Nederlandse 177, 209, 558
Voorwaarts 40
vop, Verordening Organisatie Politie 463, 

465
Vreemdelingendienst 48, 50, 132, 133, 170, 

171, 172, 262, 286, 365, 415, 416, 442, 
457, 458, 652, 730, 740

Vrij Nederland 344, 545
Vrije Pers, De 543, 544, 550, 601, 604, 616
Vrije Volk, het 641, 646, 648, 651, 665
Vrijwilligers Legioen Nederland 331, 335, 

445, 515, 560-564
Vrouwelijke Vrijwillige Hulp 69
Vught, Kamp 240, 243, 353, 403, 411, 414, 

415, 424, 448, 457, 525, 535, 545, 547, 
563, 797, 798

wa, Weerafdeling 44, 106, 107, 120, 122, 
123, 128, 129, 139, 140, 142, 148, 177, 
181, 182, 189, 196, 198, 203, 321, 322, 
329, 330, 392, 481

Waarheid, de 241, 522, 736
Wannsee-conferentie 241
Wasserschutzpolizei 289, 290, 490
Wehrmacht 104, 108, 153, 174, 195, 203, 

205, 207, 216, 233, 243, 247, 255, 257, 
261, 264, 285, 286, 288, 314, 315, 331, 
346, 355, 358, 359, 360, 367, 375, 436, 
457, 485, 496, 497, 498, 500, 514, 521, 
557, 570, 572, 577, 580, 581, 584, 585, 
587, 610, 618, 629, 659

Westerbork, Kamp 50, 131, 132, 231, 234, 
236, 240, 241, 243, 255, 344, 379, 381, 
386, 392, 393, 408, 411, 413, 414, 415, 
416, 417, 432, 449, 508, 509, 517, 576, 
577, 710, 796-799

Winterhulp 110-115, 176, 178, 307, 309, 310,

311, 342, 401, 405, 617, 736
Witte Brigade 543
Wollweber 48

Xerxes (voetbalvereniging) 206, 207

Yad Vashem 421, 423, 424

Zeden- en Kinderpolitie 85, 121, 136, 166, 
169, 170, 183, 489

Zedenpolitie 166, 167, 170
Zentralstelle für Jüdische Auswanderung 

231, 234, 247, 380, 381, 384, 398, 415, 
678

Zuiderziekenhuis 68, 77, 257, 373, 420, 
424, 449






