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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
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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

30



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

33



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

47

Coolsingel. Vanwege de anti-
militaristische houding van een
aantal burgers moest de politie de
militairen tijdens hun marsen
door de stad beschermen.



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

60



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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