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hoofdstuk  2

de oorlogsdagen en het
bombardement van 14 mei

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

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



2.1. vrijdag 10 mei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechter Maasoever

Het hoofdbureau werd in gereedheid gebracht voor het naderende gevaar. Manschappen van
de Karabijnbrigade, die in het bureau in piket lagen, zetten de toegangen af en brachten twee

68



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Huizinga was als korporaal van de Politietroepen gelegerd in een gebouw aan de Westersingel.

71



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

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

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

Politiemannen slachtoffer van het oorlogsgeweld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. zaterdag 11 mei

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

Geruchten

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

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

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

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

Linker Maasoever

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

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

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

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

Zuid onder druk

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

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

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

Tijdelijk bestuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 maandag 13 mei, tweede pinksterdag 

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

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

Na de vele controleposten te zijn gepasseerd, fietsten de gebroeders Bakker Rotterdam
binnen. Daar zagen ze pas wat de oorlog had aangericht. Op het hoofdbureau aangekomen
vroeg iedereen zich af waarom ze niet in het veilige Noord-Holland waren gebleven. Ze
werden ingedeeld in de reservedienst en moesten ’s middags om 13.00 uur terugkomen. Toen
één van de broers, gekleed in uniform, vanaf zijn woning zijn fiets wilde pakken, werd hij
door personeel van de nabijgelegen brandweerpost aangesproken met de vraag of hij de
nummers al had. Met de vraag wat er met nummers bedoeld werd, kreeg hij te horen dat er
een aanvulling uitgegeven was van een eerder verspreide lijst met daarop de nummers van
agenten die verdwenen waren. Men was namelijk bang dat de uniformen van deze agenten
voor verkeerde doeleinden gebruikt zouden worden. Na een paar meter gefietst te hebben
bleek deze waarschuwing niet voor niets te zijn geweest, want hij werd terstond
aangehouden door een militair, die zijn dienstnummer controleerde. De reservedienst van
Bakker hield in dat hij voor de meest uiteenlopende klusjes werd ingezet. Met een autobus
van de ret moest hij helmen overbrengen naar de post aan de Baan. Hierna moest hij samen
met een collega een onderzoek gaan instellen in een pand aan de Oppert. De bewoners
zouden militairen dronken voeren, wat een gevaarlijke situatie zou opleveren. Ter plaatse
wees een getuige een pand aan en binnen troffen ze inderdaad een militair aan. Nadat het
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doel van hun ruwe binnenkomst aan de bewoners was medegedeeld, bleek men de militair
enkele glazen wijn gegeven te hebben. Ze hadden dit echter zonder bijbedoeling gedaan.
Alvorens ze het pand verlieten goten de agenten de nog aanwezige voorraad wijn in de
gootsteen.73

Onderhandelingen

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

Hoek van Holland

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

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

2.5 14 mei 1940, het bombardement

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

Nieuwe onderhandelingen

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

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

De bommen

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

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

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

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

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

De slachtoffers

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

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

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

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

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

De Doelen

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

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

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

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

Na het bombardement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De burgemeester van Rotterdam,
P.J. Oud107

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

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

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

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

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