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hoofdstuk  3

onder gezag van de bezetter

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

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



3.1 nadat de rook was opgetrokken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agent A. Schouten vertelde dat hij belast was met het ophalen van uit de winkels
gestolen goederen, die na huiszoeking waren aangetroffen. Op een bepaald adres moest hij
schoenen ophalen. Later bleek dat het om twintig linker schoenen ging.10
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15 mei 1940. Twee politieagenten tijdens hun surveillance in
het getroffen gebied. Hoek Coolsingel/Aert van Nesstraat.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hulp aan getroffen politiegezinnen

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

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

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

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

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

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

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

Toezicht op het puinruimen

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

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

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

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

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

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

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

3.2 wennen aan de nieuwe situatie

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

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

Vertegenwoordigers van het gezag

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

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

101



College van Burgemeester en Wethouders
was ook de directeur van de Gemeentelijke
Technische Dienst en het Gemeentelijk
Havenbedrijf rechtstreeks verantwoording
aan hem verschuldigd. Völckers vergaderde

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

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

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

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

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

rapporteert agent F.J. Oortgijs dat het omstreeks 20.00 uur onrustig was op Katendrecht. Een
tiental Duitse militairen wilde in de wijk gaan rondrijden met motorrijwielen, waardoor de
orde en rust verstoord dreigden te worden. Dit voorval werd direct gemeld bij het Duitse
commando aan de Parklaan, waar men zeer dankbaar was voor de mededeling en voor
herhaling zou waken. Twee dagen later werd wederom contact opgenomen met het Duitse
commando, met de mededeling dat er naast overlast eveneens rijwielen onder bedreiging
werden afgepakt. Waar mogelijk werd opgetreden, want nog diezelfde dag verwijderden vier
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Duitse militairen van het commando, onder geleide van brigadier J. Vlietstra, Duitse
militairen uit het café J. van ’t Hof aan de Delistraat.46 Omdat juist het overmatige
drankgebruik de meeste problemen veroorzaakte, werden oplossingen gezocht om dit tegen
te gaan. Indien leden van de Wehrmacht zich niet aan de sluitingstijden van de cafés hielden,
kon één van de dienstdoende inspecteurs van politie de oudste in rang aanwezige Duitse
officier, onderofficier of mindere daarop beleefd opmerkzaam maken. Politiemaatregelen
moesten echter achterwege blijven. Indien iemand beneden de rang van inspecteur deze
overtreding constateerde moest hij direct de dienstdoende inspecteur waarschuwen. Kort
daarop verscheen een nieuwe nota waarin bepaald werd dat bij geconstateerde misdragingen
van Duitse militairen direct de inspecteur dagwacht in kennis gesteld moest worden. Deze
kon vervolgens een assistentieverzoek indienen bij de bevelvoerend Duitse officier, die
gelegerd was in de r.k  h.b.s. aan de Beukelsdijk 91. Op 17 augustus 1940 werd deze nota
ingetrokken omdat sinds enige dagen een afdeling Feldgendarmerie in Rotterdam aanwezig
was. Deze militaire politie-eenheid was ondergebracht in een pand aan het Koningin
Emmaplein 15.47 Later verhuisde het onderdeel naar de Parklaan 17.48

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

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

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

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

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

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

In conflict met de nationaalsocialisten

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

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

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

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

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

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

Toen in de maanden mei en juni 1940 de wa in uniform op straat verscheen en daaruit
elke avond relletjes ontstonden, gaf Einthoven zijn manschappen opdracht om deze
nationaalsocialisten van straat te verwijderen, omdat het uniformverbod nog steeds van
kracht was. Dit standpunt zorgde ervoor dat Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO), generaal-
majoor O. Schumann, zijn adjudant stuurde, die samen met Tenkink, Einthoven verweet dat
het overal in het land rustig was en dat hij de enige was die de orde en rust niet kon
handhaven. Einthoven zei dat men hem geleerd had de wetten en verordeningen te
handhaven. Er was in Nederland een uniformverbod en zolang dat bestond kon men van
hem niet verwachten dat hij hieraan voorbij ging. Hierna werd aan hem gevraagd of hij het
niet op een akkoordje kon gooien met de nsb. Einthoven antwoordde dat hij niet met
rebellen kon onderhandelen die openlijk de wet met voeten traden. Tijdens een vergadering
op het stadhuis met het college en de Beauftragte van Zuid-Holland, Schwebel, werd hem
hetzelfde verweten. Einthoven verdedigde ook hier zijn standpunt. De Duitsers hadden
Einthoven daarnaast gelast om van elk tegen de Duitsers gericht misdrijf, waaronder
belediging, terstond kennis te geven. Aangezien ook dit volgens Einthoven geen wettelijke
basis had, gaf hij geen gevolg aan deze opdracht, hetgeen telkens tot ernstige conflicten
leidde, wanneer men er langs een andere weg achter kwam dat dergelijke ‘misdrijven’
hadden plaatsgevonden. Toen de Rotterdamse predikant, ds. W.A. Zeydner, in juni 1940 in
Den Haag preekte, bad hij voor het Koninklijk Huis en gaf de bezetter een veeg uit de pan.
Een van de aanwezige Nederlanders diende een klacht in bij de Haagse politie, die de
Rotterdamse politie verzocht om Zeydner te horen. Einthoven was zeer verontwaardigd en
toog direct naar Den Haag, waar hij aan hoofdcommissaris N.G. van der Mey en diens
plaatsvervanger H.Ph. Clasie vroeg of zij plotseling vergeten waren, dat zij Nederlanders
waren. Einthoven had succes want het onderzoek werd stopgezet. Het optreden van
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Einthoven had zijn positie als hoofdcommissaris aan het wankelen gebracht.64 Einthoven
was overigens niet de enige hoofdcommissaris die al in een vroeg stadium in de problemen
kwam. Ook de Haagse hoofdcommissaris merkte spoedig dat de bezetter kritisch naar zijn
optreden keek.

‘Anjerdag’

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiefunctionarissen van het bureau Boezemsingel controleerden hoofdzakelijk op 31

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

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

Winterhulp Nederland

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

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

110



dat het een instelling naar Duits voorbeeld
was, zag hij er iets goeds in, omdat zij het
gehele volk omvatte zonder onderscheid
naar geloof of politiek.77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanpassen aan de Nieuwe Orde?

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

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

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

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

De (christelijke) vakorganisaties werden later ontbonden, maar in het geheim werd nog wel

115

23 oktober 1940. Stamkaartcontrole in Kralingen.



overleg gepleegd. Het contact bestond hoofdzakelijk
tussen geloofsgenoten onderling.90

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

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

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

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

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

3.3 wisseling van de wacht

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

Hoofdcommissaris Einthoven naar de Nederlandse Unie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 organisatorische en personele veranderingen

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

achtereenvolgende diensturen met verlof kon gaan.119

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

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

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

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

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

Tabel 3.1: Van de 5820

kandidaten werden er
3530 goed bevonden en
als volgt verdeeld.

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

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

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

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

Verduisteringsmaatregelen en luchtbescherming

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

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

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

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

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

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

Was ondertekend: ‘een fietser’.

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

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

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

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

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

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

Inlichtingendienst heropgericht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 eerste maatregelen tegen de joodse bevolking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jood in huwelijk treedt.’

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

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

Ariërverklaring

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

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

oktober 1940 lichtte Roszbach het
korps in over de verklaring. 
Onder verwijzing naar de vierde
Verordening no. 108/40 van Seyss-
Inquart en ter uitvoering van de
daartoe gegeven voorschriften
deelde hij aan het personeel mede,
dat alle leden van het personeel
(zowel in vaste- als in tijdelijke
dienst) moesten verklaren of zij,
hun echtgenoot(e), verloofde,
ouders of grootouders ooit hadden
behoord tot de joodse geloofs-
gemeenschap. Degenen, voor wie
dit niet het geval was, moesten
voor deze verklaring het formulier
gebruiken, waarvan een aantal aan
de (onder)afdelingen en takken
van dienst werden toegezonden
(formulier A). Degenen, die
genoemde verklaring geheel of ten dele in bevestigende zin zouden afleggen, moesten
hiervoor formulier B gebruiken, dat bij de afdeling personeel verkrijgbaar was. Voorts werd
aan het personeel bekend gemaakt, dat de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie had
medegedeeld, dat ambtenaren en arbeidscontractanten die met een persoon, die geheel of
ten dele van joodse bloede was (d.w.z. een persoon, van wie een of meer der ouders of een of
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meer der vier grootouders lid of tijdelijk lid was (geweest) van de joodse gemeente) in het
huwelijk trad, terstond van hun ambt of dienstbetrekking zouden worden ontheven.149

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saboteurs en verzetslieden moest opsporen.161

Volgens de geruchten zou de staking onder andere overgeslagen zijn naar Rotterdam. 
Dit bleek niet waar te zijn, want in de Maasstad had niemand het werk neergelegd.
Waarschijnlijk hadden de naweeën van het bombardement van mei 1940 de bevolking nog
steeds in hun greep. Het normaliseren van het dagelijkse leven had nu eenmaal prioriteit.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam nam de bezetter algemene maatregelen
die in eerste instantie betrekking hadden op de gemeentetram. Bepaald werd dat alle remises,
ook die van Rotterdam, bezet moesten worden. Daarnaast moesten politieagenten of
marechaussees met de trams en autobussen meerijden. Speciaal hiervoor werden honderd-
vijftig manschappen van de Marechaussee naar Rotterdam gezonden.162

138



Na de staking bleef het rommelen. In verschillende steden, waaronder Rotterdam, ging
op 1 maart het gerucht de ronde over een algemene staking. Toen op 5 maart bij de bezetter
berichten binnenkwamen over verspreide manifesten, waarin werd opgeroepen tot een 
24-urige proteststaking op donderdag 6 maart, nam men direct maatregelen.163

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

Voor Joden verboden

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

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

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

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

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

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

‘Ik verklaar, dat mijn woord: ‘Wij willen het Nederlandsche Volk niet benauwen en
het onze overtuiging niet opdringen’ nog steeds geldt, maar dit geldt slechts voor het
Nederlandsche Volk. De joden worden door ons niet beschouwd als bestanddeel van
het Nederlandsche Volk. De joden zijn voor het nationaalsocialisme en het nationaal-
socialistische Duitsche Rijk de vijand. Van het ogenblik van hun emancipatie af was
hun streven erop gericht, de Volksche zedelijke waarden in het Duitsche Volk te
vernietigen en in plaats van een nationaal-bewuste en verantwoordelijke wereld-
beschouwing een internationaal nihilisme te stellen. Volledig duidelijk werd de
noodlottige beteekenis van het Jodendom voor het Duitsche Volk in de jaren van den
wereldoorlog. Zij waren het immers eigenlijk, die dien dolk slepen, wiens stoot in den
rug van de Duitsche legers toen den tegenstand der Duitschers brak. Van 1918 af

140



wilden zij alle tradidioneele, volksche, maar ook zedelijke en religieuze geloofswaarden
in het Duitsche volk opheffen en ontbinden. De joden zijn voor ons geen Nederlanders,
zij zijn de vijanden, met wie wij noch tot een wapenstilstand, noch tot een vrede
kunnen komen. Dit geldt, indien u wilt, voor den tijd der bezetting. Verwacht van mij
geen verordeningen, die dit vaststelt, behalve regelingen van politioneelen aard. 
Wij zullen de joden raken, waar wij hen aantreffen en wie met hen meegaat, heeft de
gevolgen te dragen. De Führer heeft verklaard, dat de joden in Europa hun rol hebben
uitgespeeld en derhalve hebben zij hun rol uitgespeeld. Het eenige, waarover wij
kunnen praten, is de invoering van een dragelijken overgangs-toestand met hand-
having van het standpunt, dat de joden vijanden zijn, dus met inachtneming van alle
voorzichtigheid, die men tegenover vijanden te pas brengt. Wat evenwel den tijd
aangaat, dat Duitschland eens niet als bezettende mogendheid hier te zorgen heeft
voor handhaving van de orde en het openbare leven, dan zal het Nederlandsche Volk
voor de keus gesteld worden of het ’t kameraadschappelijke samengaan met het
Duitsche Volk ter wille van de joden op het spel wil zetten.’168

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

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

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

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

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

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

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