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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

13



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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