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hoofdstuk  4

de reorganisatie van mei 1941

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

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



4.1 eerste stap in de richting van staatspolitie

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

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

De noodzaak van een reorganisatie

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

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

Voordat het eerste deel van de reorganisatie in mei 1941 gestalte kreeg, was er al heel wat
aan voorafgegaan. Allereerst moest op last van de Duitse autoriteiten verandering gebracht
worden in de leiding van de Nederlandse politie. Tenkink was samen met het hoofd van de
Afdeling Politie, mr. P. Meijjes, tot de conclusie gekomen dat een directeur-generaal van
Politie moest worden aangesteld. De keuze voor deze functie was gevallen op pg Van Thiel.
Volgens een nieuwe verordening moesten benoemingen van hoger politiepersoneel eerst
door de Duitse autoriteiten worden goedgekeurd. Het gesprek met Rauter, dat volgens
Tenkink op de meest prettige wijze had plaatsgevonden, liep anders dan hij verwacht had.
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Hoewel Van Thiel door de Duitsers als uitermate deskundig op politiegebied erkend werd,
hadden zij bezwaren tegen zijn aanstelling. Van Thiel was namelijk naast pg ook commissaris
van de bank Van Dam & Co en had daardoor joodse relaties. Dat laatste was voor de Duitsers
onacceptabel. Vervolgens vernam Tenkink dat de Duitse autoriteiten de benoeming wensten
van een inspecteur-generaal van de Nederlandse politie. Deze functionaris zou boven beide
rijkspolitiekorpsen staan en ook belast worden met een zeker toezicht op de Gemeentepolitie.6
Voor de functie van inspecteur-generaal vond Rauter de inspecteur van de Marechaussee,
A.W. de Koningh de meest geschikte persoon. De Koningh ging akkoord, waarna zijn
benoeming volgde.7 Eind 1940 werd met goedvinden van de Duitse autoriteiten de pg in Den
Haag, Brants, aangesteld als directeur-generaal van Politie.

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

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

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

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

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

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

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

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

a: Ordepolitie, onderverdeeld in:

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

c: Administratieve diensten.13

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

Niet langer slap en sloom

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

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

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

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

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

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

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

4.2 ordepolitie

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

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

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

Haperende verkeersdiscipline

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

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

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

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

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

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

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

Rivierpolitie

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

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

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

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

154



Mobiele Brigade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. recherche gecentraliseerd 

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

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

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

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

betreffende kinderen.

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

Centralisatie voldoet niet 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groep v (Zeden- en Kinderpolitie)

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

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

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

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

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

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

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

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

Problemen met kinderen zorgden voor een verhoogde werkdruk bij de Kinderpolitie.
Het was overigens geen plaatselijk probleem, want in februari 1942 kreeg de Rotterdamse
hoofdcommissaris een verzoek van zijn Groningse collega om hem te berichten of er
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maatregelen getroffen waren die niet alleen de bestrijding van de jeugdcriminaliteit ten doel
had, maar ook de bevordering van de orde en zedelijkheid onder jeugdige personen.
Roszbach antwoordde hierop dat er ter bestrijding van de ook in Rotterdam zeer toegenomen
jeugdcriminaliteit geen verordeningen waren. Door plaatsgebrek in de daartoe bestemde
inrichtingen was het vrijwel onmogelijk de jeugdige delinquenten in te sluiten, zodat nog
maar kort als maatregel de zogenaamde politiebewaring werd toegepast. Bij vergrijpen van
enige betekenis werden de jeugdige ‘misdadigers’ twee tot vier dagen in politiebewaring
gehouden. Deze maatregel werd voor korte tijd ook op jeugdige personen toegepast, wanneer
het om baldadigheid ging. Vaak werden ze dan één nacht in politiebewaring gehouden.
Speciaal ter bevordering van de orde en zedelijkheid onder de jeugd, werd in januari 1942

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

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

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

4.4 administratieve diensten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annexatie van de randgemeenten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sport verbroedert

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

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

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

Eén maand later werd bepaald dat met verplichte sportoefeningen zou worden
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begonnen, wanneer de daarvoor bedoelde lokaliteiten beschikbaar waren. Voor de inspecteurs
tweede klas was alvast een plaats gevonden. Zij moesten verplicht elke woensdag van 10.30

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

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

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

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

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

Saamhorigheid door muziek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5 de kloof wordt groter

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

Burgemeester Oud zwicht voor de nsb

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

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

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

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

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

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

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

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

Een ster als merkteken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoewel er geen joden bij de Rotterdamse politie in dienst waren, kregen enkele mede-
werkers later wel met de maatregelen te maken, omdat zij met een joodse vrouw getrouwd
waren; de zogenaamde gemengd gehuwden. Begin juli 1942 ontving de burgemeester een
brief van Broersen, waarin deze schreef dat Rauter hem in kennis gesteld had, dat tengevolge
van de politieke ontwikkeling in Nederland, in het bijzonder door het invoeren van de
jodenster, het verder aanwezig zijn van hoger en lager politiepersoneel, wiens gezinsleden
aan de dwang tot het dragen van genoemd kenteken onderworpen waren, onmogelijk
geworden was. Verschijnselen, die voor het aanzien van de politie uiterst schadelijk waren,
zoals de omgang in uniform of ook in burgerkleding met gekenmerkte joden, zouden in
dergelijke gevallen niet te vermijden zijn.137 In verband hiermee was door Rauter bepaald
dat inspecteur J.H. C, agent D. Hoefnagel en automonteur A.W. Tetteroo met onmiddellijke
ingang, onder behoud van hun salaris, met verlof moesten worden gezonden. De toenmalige
hoofdcommissaris Boelstra verweerde zich direct tegen dit besluit en stelde voor alle drie
afzonderlijk een brief op. Over inspecteur C. schreef Boelstra dat hij met zijn joodse vrouw
sinds jaren in grote onmin leefde, dat ze apart sliepen en dat hij nooit met haar op straat
kwam. Inspecteur C. was als het ware bij zijn vrouw ‘in de kost’. Helaas was hij niet kapitaal-
krachtig genoeg om apart te gaan wonen, anders zou dit al lang gebeurd zijn. De pogingen
van C. om tot een scheiding te komen stuitten steeds af op het verzet van zijn vrouw. Boelstra
stelde dus vast dat C. noodgedwongen inwoonde bij zijn vrouw. Hiermee verviel volgens
hem de reden van ontslag. Naar aanleiding van deze conclusie verzocht hij Broersen te over-
wegen C. te handhaven en hem eventueel over te plaatsen naar de officiersschool in Apel-
doorn, ter vervanging van een daar werkzame inspecteur van zijn korps, zulks onder beding,
dat zijn gezin hem daarheen niet mocht volgen. C. was een uitstekende leerkracht en als
instructeur voor de opleiding zeer geschikt. Gezien het groot tekort aan officieren was een
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gunstige beslissing zeer in het belang van het korps. Over Hoefnagel en Tetteroo scheef
Boelstra dat beide echtgenoten niet van joodse afkomst waren en derhalve het ontslag niet op
juiste gronden was geschied. Boelstra hanteerde steeds het woord ontslag. Dit was echter niet
juist, want zoals in bovenstaand bericht stond, waren de drie ambtenaren met verlof
gezonden. Het officiële ontslag zou later volgen. Alle ambtenaren en overig personeel in
dienst van het Rijk, provincie of gemeente, die gehuwd waren met een persoon die jood
(jodin) was, of als zodanig werd aangemerkt, werden met ingang van 1 april 1943 ontslagen.
Op personen wiens huwelijk op 1 april 1943 door dood of echtscheiding was ontbonden, of
die van tafel en bed gescheiden waren, was de beschikking niet van toepassing. De door
Boelstra geschreven brieven hadden voor inspecteur C. en Tetteroo niet het gewenste resul-
taat opgeleverd. Zij werden per 1 april 1943 ontslagen.138 Of Hoefnagel op dezelfde gronden
ontslagen is, is niet bekend.

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