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hoofdstuk  5

repressie neemt toe

Ik hoop, dat men bij de beoordeeling mijner gedragingen niet in de
eerste plaats zal letten op mijn woorden, maar toch ook mijn daden,
die het Rotterdamsche politiekorps ten bate geweest zijn, in aan-
merking zal nemen. Men zal mij misschien willen tegenwerpen, dat
ik buigingen naar Duitsche zijde gemaakt heb, maar men moet niet
vergeten, dat, wanneer ik mij in alle opzichten tegen de Duitschers
verzet had en niet nu en dan ‘Aap, wat heb je mooie jongen’ had
gespeeld, ik voor dit corps nooit had kunnen bereiken wat ik nu
bereikt heb. 

(Slotopmerking van J.J. Boelstra uit het proces-verbaal van verhoor,
opgemaakt tussen 19 juni en 7 juli 1945)1



5.1 politiekorps onder nationaalsocialistisch bewind

De reorganisatie van 1941 was nog maar het begin geweest van de gelijkschakeling. Het
veranderingsproces van het Nederlandse politieapparaat was een jaar later nog steeds in volle
gang. Het einddoel moest de vorming van een Staatspolitie zijn, waarbij de rol van
hoofdcommissaris veel belangrijker zou worden dan voorheen. Maar zover was het nog niet,
want eerst moest getracht worden de politieambtenaren, van hoog tot laag, te winnen voor
de zogenaamde Nieuwe Orde. Om dit doel te bereiken was het van belang dat in de eerste
plaats de hogere rangen bezet werden door nationaalsocialisten.

In mei 1942 werd hoofdcommissaris Roszbach vanwege zijn zwakke gezondheid niet
meer in staat geacht deze hoge post naar behoren te kunnen waarnemen. Zelf vertelde hij na
de bezetting dat de toestand zich in 1941 zodanig ontwikkelde, dat er van een behoorlijke
samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders geen sprake meer kon zijn. Roszbach
begreep, dat de Duitsers steeds scherpere maatregelen zouden gaan nemen en dat hij als
politiechef voor de moeilijkheid zou kunnen worden geplaatst, maatregelen te nemen
tegenover landgenoten, die hij absoluut niet in overeenstemming kon brengen met zijn eer
en geweten.2 Dit bevorderde de toestand van zijn toch al zwakke zenuwgestel niet. Om
Roszbach enigszins tegemoet te komen had men hem een functie als korpschef van Haarlem
aangeboden. Na overleg bleek dat deze baan al voor hem gereserveerd was en dat de officiële
aanstelling zou plaatsvinden, nadat hij van ziekteverlof was teruggekeerd. Zover kwam het
niet, want door zijn ziekte werd hij op 9 februari 1943 afgekeurd en als gevolg daarvan op 1
juni 1943 ontslagen. Eén maand voor zijn ontslag was hij nog bevorderd tot luitenant-kolonel
der Staatspolitie.3

Van de drie grote korpsen was Rotterdam de enige waar de korpschef niet naar
aanleiding van een (politiek) incident vervangen werd. De Haagse hoofdcommissaris Van
der Mey had zich na de problemen op 29 juni 1940 (Anjerdag) met moeite kunnen
handhaven. Toen enkele maanden later wa-man P. Ton door een politiekogel gedood werd,
moest hij alsnog vertrekken.4 De opvolger van Van der Mey, P.M.C.J. Hamer, was vooral in
het begin behoorlijk fanatiek. In sommige gevallen floot de bezetter hem terug, terwijl in
andere gevallen het korps niet gelukkig was met de door hem genomen maatregelen.5

De Amsterdamse hoofdcommissaris Versteeg moest in 1941 na de Februaristaking samen
met het voltallige college van b&w vertrekken. Hij werd opgevolgd door S. Tulp, die onder
andere de opdracht meegekregen had om de anti-Duitse stemming binnen het korps tegen 
te gaan.6

De benoeming van de op 25 mei 1886 in het Friese plaatsje Stiens geboren Johannes
Joutes Boelstra tot hoofdcommissaris van het Rotterdamse politiekorps had dus niet plaats
gevonden naar aanleiding van een (politiek) incident.
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Hoofdcommissaris J.J. Boelstra

Boelstra had in Stiens zijn jeugd doorgebracht. Het lag
in de bedoeling dat hij in het boerenbedrijf van zijn
vader zou komen. Na het doorlopen van de lagere
school haalde hij door zelfstudie en het volgen van
privé-lessen het eindexamen h.b.s. Ondertussen had hij
één jaar als volontair in een spoorwegwerkplaats te
Stiens gewerkt. Hierdoor had hij meer interesse voor
techniek gekregen en werd hij in de gelegenheid gesteld
om een opleiding te gaan volgen voor machinebouw-
ingenieur in Bingen am Rhein in Duitsland. Na afloop
van deze driejarige opleiding keerde Boelstra in 1907

terug naar Nederland voor het vervullen van zijn
militaire dienstplicht. Als reserve tweede luitenant
verliet hij de dienst en werd hij vervolgens aangesteld als
bedrijfsassistent bij de afdeling dieselmotoren van de
firma Werkspoor in Amsterdam. In 1911 volgde zijn
benoeming tot bedrijfsingenieur voor de afdeling
dieselmotoren bij de firma Dujardin & Cie in het Friese
Rijs. Bij de mobilisatie van 1914 moest Boelstra weer in
militaire dienst en tijdens de Eerste Wereldoorlog ging hij
in opdracht van het ministerie van Oorlog naar Zweden, om controle uit te oefenen op de
aanmaak van besteld oorlogs- en ander materiaal. Na de wapenstilstand hield hij zich
hoofdzakelijk bezig met de technische handel. In 1939 werd hij weer onder de wapenen
geroepen. Hij maakte in Brabant en Zeeland de oorlogsdagen van mei 1940 mee. Toen het
Nederlandse leger gecapituleerd had, ging Boelstra over naar de Opbouwdienst. Eind 1941

werd hij bij de tweede man van de nsb, C. van Geelkerken, ontboden en hoorde van hem dat
hij was aangewezen voor de functie van hoofdcommissaris van politie in Rotterdam. Boelstra
was zeer verwonderd over die benoeming en aanvaardde haar met enige tegenzin, omdat hij,
zo zei hij zelf, gedwongen werd zijn rustige leventje in Aerdenhout vaarwel te zeggen.
Financieel zou hij erop achteruitgaan, want bij de Opbouwdienst verdiende hij meer dan als
beginnend hoofdcommissaris. Boelstra heeft de functie uiteindelijk wel aanvaard, omdat hij
van oordeel was dat het voor de bevolking van Rotterdam nuttiger kon zijn wanneer er op
die plaats iemand zat die met de bezetter overweg kon.7

Uit de Meldungen aus den Niederlanden van 28 mei 19428 bleek dat vooral in nsb-kringen
de benoeming van Boelstra met enige terughoudendheid ontvangen was, omdat hij pas in
februari 1941 lid van de beweging was geworden. Boelstra verklaarde dat hij toegetreden was
tot de nsb, omdat hij het eens was met verschillende punten uit het programma, zoals een
sterk centraal gezag, een sterke weermacht, boerenland in boerenhand, algemeen belang
voor eigen belang en sociale rechtvaardigheid. Volgens hem was er geen enkele andere
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politieke partij die zich hiervoor sterk kon maken. Bij eerdere verkiezingen had hij dan ook
altijd op een partij gestemd, welke een sterke weermacht wilde. Meestal was dit de Anti-
Revolutionaire Partij.9

Boelstra zal ongetwijfeld voldoende op de hoogte geweest zijn hoe het nationaal-
socialisme zich in Nederland ontwikkeld heeft en waar men voor stond, aangezien zijn
echtgenote al acht jaar eerder lid geworden was van de nsb. Samen hadden ze in de jaren
dertig congressen van de nsdap in Neurenberg bijgewoond. De beide zoons volgde het
voorbeeld van hun ouders, want de oudste zoon ging als militair van de Waffen-ss naar het
Oostfront, nadat hij eerst als docent les gegeven had aan de politieschool in Schalkhaar,
terwijl de jongste zoon naar de Deutsche Schule in Valkenburg ging.10

Nog voordat bekend werd dat Boelstra benoemd was tot hoofdcommissaris van het
Rotterdamse politiekorps, moest hij in opdracht van Rauter naar Amsterdam om daar van
Tulp het vak te leren. Tulp kreeg het verzoek Boelstra de veelzijdigheid van het politiewerk
te laten zien. Boelstra moest zich op 26 januari 1942, voor een periode van zes weken, in
Amsterdam melden. Na afloop van deze stage moest Tulp persoonlijk bij Rauter verslag
uitbrengen.11 Boelstra zou naast de Amsterdamse stage ook nog stage gelopen hebben bij het
politiekorps in Hamburg, waardoor hij volgens G. Meershoek een van de weinigen was die
door de bezetter voor een topfunctie in de Nederlandse politie was opgeleid.12 Gezien de
duur van beide stages is het aannemelijker dat ze hoofdzakelijk bedoeld waren om meer
inzicht te krijgen in de werkwijze van de Duitse en Nederlandse politie, waardoor ze
nauwelijks als een opleiding gekwalificeerd kunnen worden. Met behulp van gegevens uit de
dossiers kan zonder enige twijfel geconcludeerd worden dat beide stages geen invloed hebben
gehad op de houding van Boelstra.

Op 11 juni 1942 werd Boelstra in de raadzaal van het stadhuis door burgemeester Müller
geïnstalleerd. Onder de genodigden bevonden zich diverse Nederlandse en Duitse hoog-
waardigheidsbekleders, alsmede een grote delegatie van het Rotterdamse korps. Van deze
laatste groep was het merendeel aangewezen, omdat anders de raadszaal ongetwijfeld een
demonstratieve leegte zou hebben getoond, aldus H. de Jong.13 Als eerste nam de
burgemeester het woord. Hij noemde deze installatie een duidelijk bewijs, dat de Nieuwe
Orde zich onverzettelijk en met een gestadige regelmaat zou doorzetten. Nadat hij Roszbach
bedankt had voor bewezen diensten, richtte hij het woord tot Boelstra en zei dat Boelstra het
Rotterdamse politiekorps, waar dit nodig was, begrip moest bijbrengen voor de Nieuwe
Orde. Met zijn persoonlijk voorbeeld zou Boelstra de goeden weten te overtuigen. Daarnaast
zou het nemen van maatregelen niet te vermijden zijn. Hierna maakte de burgemeester van
de gelegenheid gebruik om het woord te richten tot de aanwezige leden van het Rotterdamse
korps. Volgens de burgemeester waren velen van hen geen voorstander van de Nieuwe Orde.
Zowel voor het volksbelang als voor hun eigen belang zou het hoogst schadelijk zijn, indien
zij dit in hun werk lieten gelden. Politiemensen waren in dienst van een overheid, die het
recht en de macht had onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en plichtsbetrachting van hen te
eisen. Voor de nationaalsocialisten binnen het korps was de taak niet gemakkelijk, omdat zij
dikwijls op onbegrip stuitten. De burgemeester gaf aan dat politiemensen er steeds aan
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moesten denken dat het hun taak was, onder welke omstandigheden ook, te dienen en te
helpen.

Na deze, volgens Boelstra, vriendelijke woorden kreeg hij de gelegenheid om de geachte
aanwezigen toe te spreken. Hij wist en achtte het zelfs zeer begrijpelijk dat, tengevolge van de
grote ramp, die de mooie stad Rotterdam had getroffen, velen, zij het ook op grond van
onjuiste gevolgtrekkingen, nog een afwijzende houding aannamen tegenover de komende
nieuwe Europese orde. Verder zei Boelstra dat hij toen hij vijf maanden geleden de opdracht
kreeg zich ter beschikking te stellen voor de functie van hoofdcommissaris van de Rotter-
damse politie, een functie waarom hij niet gevraagd had, deze opdracht met vreugde
aanvaard had, omdat hij daardoor in de gelegenheid kwam om daadwerkelijk mee te helpen
aan de wedervrijmaking van het Nederlandse volk. Boelstra was ervan overtuigd dat in het
komende Europa de haven van Rotterdam tot ongekende bloei zou komen en daarmee zou
ook het Rotterdamse politiekorps gaan behoren tot de allerbelangrijkste van Europa. Betere
kansen op bevorderingen en lotsverbetering in het algemeen zouden daarvan een
noodzakelijk gevolg zijn.

Hierna richtte Boelstra zich tot de aanwezige vertegenwoordigers van het politiekorps
met een glasheldere en goed geformuleerde speech.

‘Gij weet, dat ik lid ben van de nsb en gij denkt thans wellicht, dat ik u allen in korten
tijd tot nationaal-socialist wil bombardeeren. Mijne heeren, ik denk daar niet aan.
Nationaal-socialist wordt men niet op commando maar uitsluitend uit overtuiging.
Ook ik heb er mijn tijd voor noodig gehad. Natuurlijk zal mijn beleid zooveel
mogelijk nationaal-socialistisch zijn. Gij behoeft u hierover niet ongerust te maken,
want de goedwillenden onder u zullen er slechts bij kunnen winnen en ik neem aan,
dat gij allen van goeden wille zijt. Het beteekent ook, dat ik voor u niet ben den
ongenaakbaren hoogen chef, maar veeleer den chef, tevens kameraad die uw werk zal
weten te waardeeren, uwe moeilijkheden wil begrijpen en naar mogelijkheid
neutraliseeren. 
Aan den anderen kant brengt het ook mede, dat ik van u uitdrukkelijk verlang
nauwgezette plichtsbetrachting en volkomen medewerking onder alle omstandig-
heden, zonder eenige reserve. Men begrijpe dit goed! Een passieve houding, bedekte
of openlijke tegenwerking, ook buiten dienst, zullen door mij, hoe ongaarne ook,
slechts kunnen worden beantwoord met de strengste maatregelen. Maar tot dusverre
deed gij goed uw plicht, waarom zou dit thans anders worden? Ik ben vol vertrouwen,
mijne heeren, ik schenk u mijn volle vertrouwen en verwacht, dat gij vertrouwen in
mij zult stellen. Het zal ons dan niet moeilijk vallen gezamenlijk opbouwend werk te
verrichten en de daarvoor zoo hoog noodige waarachtige kameraadschap in en
tusschen alle rangen te versterken. Op één ding wil ik nog wijzen. In de komenden
Nederlandschen nationaal-socialistische staat, en die komt, hoe gij er thans ook over
moogt denken, zal aan de politie mede en méér dan voorheen, de belangrijke taak zijn
opgedragen dezen staat tegen mogelijke gevaren van binnen uit, te beschermen. Het is
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duidelijk, dat dit alleen zal kunnen geschieden door een volkomen betrouwbaar
politiecorps. 
Met het oog hierop zal de politie in de toekomst haar aanvulling ontvangen uit de
politieopleidingbataljons, dus worden aangevuld met jonge mannen, die streng
militair zijn opgevoed en de nieuwe Europeesche orde zijn toegedaan. Het ligt in mijn
voornemen om u door voorlichting en zoo noodig door een korte militaire na-
opleiding in de gelegenheid te stellen u hieraan aan te passen opdat gij daarvan geen
nadeelige gevolgen ondervindt.  
Tenslotte nog een kort woord tot de inwoners van Rotterdam. Ik verzeker u, dat ik, bij
klachten over onheusche bejegening, principieel achter mijn mannen zal staan en niet
zal schromen zoo noodig maatregelen te treffen. Ik ben één met mijn korps!’14

Boelstra verklaarde na de bezetting dat hij tijdens zijn installatierede had aangegeven dat zijn
beleid zoveel mogelijk nationaalsocialistisch zou zijn, maar dan op de manier zoals het
volgens hem moest worden toegepast. Volgens hem was het hoofdzaak om een goed en
betrouwbaar politiekorps te hebben, gebaseerd op vertrouwen in de leiding. Hij was van
mening dat hij daarin geslaagd was. Vooral bij het gedeelte van het korps dat niet of anti-
nationaalsocialistisch was, had hij tijdens de bezetting langzaamaan het vertrouwen
gewonnen. Juist bij de nationaalsocialisten van de politie zaten zijn grootste vijanden. 
Het feit dat hij kort na zijn ambtsaanvaarding door deze groep uitgescholden werd voor
‘Oranjekolonel’, een scheldnaam waar hij overigens trots op was, sprak volgens hem boek-
delen.15 Het positieve beeld over Boelstra werd tijdens gesprekken met gepensioneerde
politiemensen, die hem gedurende de bezetting hebben meegemaakt, bevestigd. Buiten
overmatig alcoholgebruik kon niemand zich negatieve voorvallen herinneren.

Tijdens een nachtdienst zat rechercheur J. in ’t Veld, samen met een collega op de kamer
van Boelstra naar de Engelse zender te luisteren. Volgens hen was dit een bijna dagelijks
voorkomende zonde, want de andere ploegen deden dat ook. Terwijl de codeboodschappen
voor het verzet voorgelezen werden, stapte Boelstra, vroeger dan verwacht, zijn kamer
binnen. Terwijl de betrapte politiemannen langzaam van de schrik bekwamen, zei Boelstra:
‘Dachten jullie, dat ik niet wist dat er geluisterd werd. Vorige week is er één geweest, die dat
ding op deze golflengte heeft laten staan. Vandaar. Gaan jullie nou maar gauw aan het werk,
dan zet ik dat ding wel weer goed.’ Het luisteren naar de Engelse zender kon zeer gevaarlijk
zijn. Twaalf agenten van de Schiedamse politie hebben dit ondervonden. Zij luisterden
regelmatig in het politiebureau van Schiedam naar de verboden zender. Nadat ze verraden
waren, werden ze opgepakt en weggevoerd naar diverse concentratiekampen, waaruit
niemand van hen terugkwam.16

Boelstra ging vrij regelmatig eten in het ‘Beurscafé’. Hoewel het rantsoen één borrel per
maaltijd was, had hij op een avond blijkbaar een voorschot opgenomen. Tijdens een
luchtalarm begaf Boelstra zich in burger en niet geheel vast ter been naar het hoofdbureau.
Lopend op de Coolsingel greep een surveillerende agent hem in zijn nekvel en ondanks dat
hij zich voorstelde met: ‘Ik ben de kolonel’ naar het bureau gebracht. ‘Brigges’, aldus de
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agent, even later tot zijn wachtcommandant: ‘Deze man liep tijdens luchtalarm op de
Coolsingel en zegt dat hij de kolonel is.’ ‘En laat-ie dat toevallig nog zijn ook’, antwoordde de
wachtcommandant.17 De volgende dag stond de foto van Boelstra op de voorpagina van het
interne mededelingenblad, zodat iedere politieman hem voortaan zou herkennen.18 Omdat
Boelstra een liefhebber van de auto- en motorsport was, had vooral het personeel van de
Motorbrigade een goede band met hem. 

Het overgrote deel van het korps was dus positief over de mens Boelstra, wat overigens
niet gold voor zijn functie als korpschef en later als gewestelijk politiepresident. Omdat hij
geen politieachtergrond had, miste hij de kennis van de organisatie. Het was welhaast
onmogelijk deze achterstand in te halen. Volgens H. de Jong voerde Boelstra een beleid, dat
de politieorganisatie niet veel bijzonders gaf. Voor alles werd het militaire element in de
politiegelederen gebracht en dan nog wel in de slechte betekenis van het woord militair. 
Dit bracht met zich mee dat in de eerste plaats de geüniformeerde politie (Ordepolitie) door
hem werd begunstigd. Van de Recherche had hij, zoals hij zelf had toegegeven, geen verstand,
waardoor dit onderdeel weinig merkte van zijn beleid. Hierdoor vervreemdden beide
onderdelen van elkaar, hetgeen een groot nadeel werd voor een juiste uitvoering van de
dienst. Een ander punt van kritiek waren de vele verordeningen, die Boelstra uitvaardigde.
Deze kritiek was slechts ten dele terecht. Hoewel Boelstra op eigen titel verordeningen
opstelde, waren de meesten afkomstig van de bezettingsautoriteiten of Nederlandse
overheid. Wat Boelstra wel kan worden aangerekend is, dat hij zonder protest alle
verordeningen van de Duitse en Nederlandse overheid overnam en van zijn handtekening
voorzag.19

Naarmate de bezetting langer duurde en de Duitsers steeds meer direct ingrepen, nam
het vertrouwen in Boelstra af. Er werd beweerd dat Boelstra lid van de ss werd, om te
voorkomen dat in zijn plaats de voorman van de Germaansche- ss, J.H. Feldmeijer, tot
hoofdcommissaris c.q. politiepresident van Rotterdam benoemd zou worden. Boelstra zou
daarom pogingen hebben ondernomen om zijn imago bij de Duitse autoriteiten wat op te
poetsen. Op 20 april 1944 feliciteerde hij Rauter per telex met de verjaardag van der Führer,
Adolf Hitler.20

Zoals de burgemeester in zijn toespraak had aangegeven, was Boelstra echter in een korps
terechtgekomen waarop het nationaalsocialisme nagenoeg geen vat had. Het was moeilijk
om deze antihouding tijdens het verdere verloop van de bezetting vol te houden, want voor
een groot aantal werkzaamheden had de bezetter een loyaal en vooral volgzaam korps nodig. 

5.2 politiewerk verandert

Nieuwe verordeningen en richtlijnen moesten ervoor zorgen dat de politie een verlengstuk
werd van de Duitse machthebbers. Hierdoor veranderde het politiewerk.
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Fietsvordering

Direct na zijn aanstelling werd Boelstra geconfronteerd met een voor de burgers ingrijpende
maatregel; de systematische ‘roof’ van fietsen, die vooralsnog bestond uit het verplicht
inleveren van de rijwielen. Deze maatregel had vergaande gevolgen voor de burgerij, want
door de sterke daling van het aantal beschikbare motorvoertuigen was de fiets vaak het enige
vervoermiddel. In opdracht van Seyss-Inquart moest uiterlijk op 21 juli 1942 een aantal
herenrijwielen met gummibanden en volledige toebehoren, ten behoeve van de Wehrmacht
ingeleverd zijn. Voor Rotterdam was het aantal in te leveren rijwielen op 3300 stuks vast-
gesteld. Degenen die voor de uitoefening van hun beroep een rijwiel nodig hadden, waren
van de inleverplicht vrijgesteld. Hieronder vielen handwerkslieden, zij die in de landbouw
werkzaam waren, personen met opsporingsbevoegdheid, personen behorend tot politie,
brandweer en luchtbescherming. De gevorderde rijwielen moesten centraal opgeslagen en
bewaakt worden. Aan degene van wie een rijwiel werd ingenomen moest een schriftelijk
bewijs worden afgegeven.21

Op 22 juli 1942 verzonden de burgmeester en Boelstra gezamenlijk per telex een bericht naar
het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin zij vermeldden dat in een vijftal loodsen op het
terrein van de Handelsinrichting achtenveertigduizend rijwielen ter beschikking stonden van 
de Wehrmacht. Hieronder bevonden zich eveneens de door joden ingeleverde rijwielen. 
De Ortskommandant was diezelfde dag begonnen met de overname van deze fietsen.22

Verzoeken om schadevergoeding kon men indienen bij het bureau Rijwielvordering in
het stadhuis. De hiervoor benodigde formulieren waren verkrijgbaar bij de politiebureaus.
Waarschijnlijk had de bezetter nog niet voldoende fietsen, want volgens een zeer vertrouwe-
lijke opdracht van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, moest de politie bij
rijwielhandelaren het aantal dames- en herenrijwielen controleren.23

In het laatste oorlogsjaar werden nog enkele fietsenvorderingen georganiseerd, waarbij
de politie assistentie moest verlenen en waardoor geen enkele fiets veilig was. Alhoewel veel
fietsen door deze maatregel uit het straatbeeld verdwenen waren, bleef de bezetter zich
ergeren aan de verkeersmentaliteit van de Nederlanders. Begin september 1942 werd weer
verscherpte controle op het verkeer geëist. Constateerde Rauter geen verbetering, dan
zouden Duitse politiepatrouilles worden ingezet, die ervoor moesten zorgen dat de Neder-
landse politie haar plicht vervulde.24

Waarschijnlijk hielp ook deze waarschuwing niet, want eind december 1942 stuurde
Broersen een brief naar alle politiekorpsen, waarin hij aangaf dat, vooral in de grote steden,
nog steeds geen merkbare verbetering was gekomen in de verkeersdiscipline. Deze
problematiek had voornamelijk te maken met de wielrijders. Daarnaast was meermalen
geconstateerd dat zelfs politieambtenaren zich aan verschillende verkeersovertredingen
schuldig maakten, waardoor zij een slecht voorbeeld voor het publiek waren. In verband met
het vorenstaande had Rauter Broersen medegedeeld dat, wanneer niet op korte termijn een
verbetering in deze toestand viel te bespeuren, verkeerspatrouilles van de Duitse politie
zouden worden ingezet, die opdracht kregen ervoor te waken dat de Nederlandse politie haar
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plicht in deze vervulde. Voorts was Rauter voornemens om van iedere wielrijder, daaronder
begrepen de Nederlandse politieambtenaren, die zich aan een verkeersovertreding schuldig
maakte, het rijwiel voor de tijd van drie maanden in beslag te nemen, afgezien van straf-
vervolging, ingesteld op grond van de gepleegde overtreding(en).25

De veranderde oorlogssituatie had ook uitbreiding van de werkzaamheden tot gevolg.
Duitsland bleek niet onoverwinnelijk, zelfs niet op eigen grondgebied, want de Geallieerde
vliegtuigen drongen steeds verder Duitsland in, met als doel daar de productie van oorlogs-
tuig zoveel mogelijk te hinderen. Om te voorkomen dat piloten zich onderweg konden
oriënteren, was de controle op lichtuitstraling nog belangrijker geworden.

Verduisteringscontrole en spertijd

De verscherpte controles en de toename van het aantal opgemaakte processen-verbaal waren
kennelijk niet voldoende, want regelmatig werd het (politie)personeel erop gewezen strenger
tegen overtredingen van de verduisteringsvoorschriften op te treden. Van de toenmalige
plaatsvervangend commandeur van de Ordepolitie, Kwast, kwam de bepaling dat in het
winterseizoen 1941/1942 zeer scherp repressief opgetreden moest worden tegen overtreders
van verduisteringsvoorschriften. In de maand september van 1942 werden 1553 processen-
verbaal opgemaakt en 4115 waarschuwingen uitgereikt. Omdat het aantal overtredingen nog
steeds toenam werd een nieuwe strafmaatregel ingevoerd. Tussen 19 en 30 september 1942

werd bij 848 overtreders de toevoer van elektrische stroom gedurende drie dagen
afgesloten.26 Maar ook van deze maatregel was de doorsnee Rotterdammer niet onder de
indruk. Tijdens een nachtelijke surveillanceronde in oktober 1942 constateerden twee
politiefunctionarissen een overtreding van lichtuitstraling op de tweede etage aan de
Westerbeekstraat 84. Omdat de bewoners niet thuis waren, werd een deur opengebroken,
om aan de overtreding een eind te maken.27

Diverse malen werd lichtuitstraling van niet bewoonde panden beëindigd, door volgens
voorschrift met een dienstpistool de lampen stuk te schieten. Op 22 augustus 1943

rapporteerde W. de Gooyer dat door hem tijdens het overvliegen van vreemde vliegtuigen
een ernstige lichtuitstraling was geconstateerd. Het licht was afkomstig van een pand aan de
Eendrachtsweg nummer 70, waarin de Hitler Jugend gehuisvest was. Door het lossen van vijf
schoten uit zijn dienstpistool op de lampen, werd een einde gemaakt aan deze overtreding.
Een opperwachtmeester beëindigde een lichtuitstraling nadat hij een schot gelost had op een
brandende elektrische lamp in een kantoor op de derde verdieping van pand 94 aan de
Meent. In het rapport werd nog vermeld dat bij deze actie niemand letsel had opgelopen.28

De verduisteringsvoorschriften golden voor iedereen, dus ook voor de
nationaalsocialisten. Op 1 oktober 1943 rapporteerden twee hulpagenten dat er tussen hen en
de wa een conflict was ontstaan. Zij zagen vanuit de tweede etage van het pand Westersingel
55, waar vanaf 26 februari 1943 de heerban (afdelingsbureau) van de wa gevestigd was, licht
uitstralen. Twee wa-mannen stonden de hulpagenten te woord, maar na verzoek weigerden
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zij de lichtuitstraling te beëindigen. Ze beledigden en bedreigden de hulpagenten. Nadat er
een Duitse officier van de Feldgendarmerie bij gehaald was, werd het licht gedoofd.29

Regelmatig constateerden Duitse patrouilles ook overtredingen. Zij vroegen dan assistentie
van de politie. De Duitsers namen zelf ook wel eens maatregelen. In de nacht van 17 op 18

juni 1944 werden van diverse woningen ruiten ingegooid. Na onderzoek bleek dat dit door
Duitse militairen in verband met lichtuitstraling gedaan was. Van dit feit werd de
Feldgendarmerie in kennis gesteld.30 Niet optreden bij geconstateerde overtredingen kon
bestraft worden. Van twee surveillerende agenten werden drie vrije dagen ingehouden,
omdat ze begin december 1942 bij een door hen geconstateerde lichtuitstraling hadden
gewacht tot de bewoners thuis waren.31

Lichtuitstraling was niet de enige zorg van de politie. Eind augustus 1943 maakte Boelstra
bekend dat de politie moest optreden tegen degenen die bij luchtalarm geen dekking
zochten. Zij moesten daartegen, desnoods met gebruik van vuurwapens, optreden.32

In verband met de luchtbescherming werd in het begin van de bezetting bepaald dat elk
verkeer van Nederlandse motorvoertuigen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ’s morgens
verboden was. Enige tijd later werd bepaald dat tussen bepaalde tijdstippen niemand meer op
straat mocht zijn, dit was de zogenaamde spertijd. Inspecteur F.W. Wonink, commandeur
van de tweede en vijfde afdeling, wilde meer personeel, omdat ondanks de spertijd het aantal
inbraken was toegenomen.33

Regelmatig kreeg de politie opdracht tot strenge handhaving van de spertijd. Twee
kelners, die hadden gewerkt op een Kameradschaftsabend van de nsdap in het ‘Haus der
Seefahrt’ aan de Pieter de Hoochweg 133, waren bekeurd omdat zij na 24.00 uur op straat
waren. De nsdap eiste vervolgens dat deze zaak ‘niedergeschlagen’ werd. Anders gezegd, de
bekeuring moest verscheurd worden. De commandeur van de Ordepolitie, Moerman,
antwoordde dat hier niet aan voldaan kon worden. Hij beriep zich op het schrijven van
Rauter over strenge handhaving van het voorschrift. Sommige politieagenten maakten er
een sport van om meisjes aan te houden die samen met een Duitse militair in spertijd op
straat liepen. Voor deze meisjes was het namelijk ook verboden om op straat te komen.34

Bij bepaalde gevallen of ordeverstoringen werd soms als collectieve straf de spertijd
vervroegd. Een dergelijk geval deed zich voor in Pernis. Naar aanleiding van het ophangen
van geschriften met voor het Duitse rijk beledigende inhoud in café De Jong, had de Orts-
kommandant van Pernis bepaald dat de inwoners van zaterdag 18 juli 20.00 uur tot zondag 19

juli 09.00 uur en van zondag 19 juli 10.00 uur tot maandag 20 juli 1942 07.00 uur binnenshuis
moesten blijven. Het café De Jong werd gesloten. Andere cafés in Pernis moesten vanaf
maandag 20 juli om 20.00 uur sluiten. De geregelde bezoekers van café De Jong moesten zich
bij de Ortskommandant van Pernis melden.35

Naarmate de bezetting vorderde hield de Rotterdamse bevolking zich steeds minder aan
de spertijd. Uit de rapporten blijkt dat de politie regelmatig moest optreden. Bij een actie op
15 september 1942 tussen 20.00 en 21.00 uur, in verband met publiek dat zich onbevoegd in de
open lucht ophield, schoot het personeel van het bureau Oostervantstraat in verschillende
straten 62 maal in de lucht. Dit optreden was bedoeld om de bevolking schrik aan te jagen.
Voor zover bekend werd niemand geraakt.36
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Een ander probleem deed zich voor bij treinreizigers. Regelmatig was een trein te laat en
reed dan na spertijd een station binnen. Bij het station Delftse Poort en bij het Maasstation
pikte de politie soms meer dan honderd personen op, die met de trein in spertijd arriveerden.
Ze werden dan naar het hoofdbureau gebracht. De reizigers kregen een proces-verbaal,
omdat men de aankomst in spertijd had moeten voorzien. Arriveerde de trein door (oorlogs)
omstandigheden te laat, dan kreeg de reiziger van de conducteur een vergunning waarmee
hij zich naar de plaats van bestemming kon begeven. Zo’n vergunning gaf geen zekerheid.
Op 3 mei 1943 rapporteerde agent P. Henderson dat een man, die daar op zijn fiets reed, om
20.10 uur op de Westersingel vanuit een personenauto van de Orpo was beschoten. De kogel
was in zijn linker bil terechtgekomen. De man was in het bezit van een vergunning van de
stationschef om zich via de kortste weg naar huis te begeven, omdat de trein ongeveer drie
kwartier te laat was aangekomen in verband met luchtgevaar.37

Motorbrigade in dienst van de bezetter?

De Motorbrigade bemoeide zich steeds minder met het verkeer. Zij werd ingezet voor allerlei
transport- en taxidiensten. Zo moest de Motorbrigade geregeld marsen van de wa,
Jeugdstorm en andere groeperingen begeleiden en vaak, op verzoek van de id, buiten
Rotterdam ritten verzorgen. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden is gebruik
gemaakt van de dag- en nachtrapporten. In bijlage 1 is een selectie uit deze rapporten
opgenomen van de jaren ’42, ’43 en ’44.38

Half augustus 1942 maakte Moerman een rapport op over de bijzondere prestaties van de
motoragenten. Hierin verzocht hij de burgemeester hen een beloning van ƒ 25,- per persoon
toe te kennen. Volgens het rapport verrichtte het personeel van de Motorbrigade onder de
bestaande omstandigheden herhaaldelijk diensten waarvoor tact, moed en zelfvertrouwen
vereist werden. Daar kwam bij dat deze diensten verricht moesten worden op dagen en uren
waarop de agenten volgens het dienstrooster vrij waren. Vanaf 1 mei tot 10 augustus 1942

waren door 66 personeelsleden van de Motorbrigade achthonderd overuren gemaakt. De
burgemeester keurde het verzoek goed. In het rapport werden de overuren aan de hand van
de bijzondere diensten onder andere als volgt verantwoord.

10 mei 1942 komen 20 man op vrije dag en 6 man uit nachtdienst extra in 
dienst in verband met extra toezicht in de stad voor eventuele 
demonstraties 170 uren

3 juli in verband met begeleiding aardappeltram 2 man extra in dienst 4 uren
19 juli voor rijwielvordering komen extra in dienst 3 man 6 uren
30 juli in verband met het weggaan van joden 4 man extra in dienst 18 uren
2 augustus komen 20 man op vrije dag extra in dienst voor assistentie van 

de Sicherheitspolizei voor het ophalen van joden 80 uren
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3 augustus in verband met het weggaan van joden 5 man extra in dienst 
en komen 7 man na nachtdienst extra in dienst 38 uren

7 augustus 5 man extra in dienst in verband met het uitgaansverbod na 
22 uur 5 uren

9 augustus komen 8 man op vrije zondag extra in dienst voor het oproepen 
van burgers voor het verrichten van persoonlijke diensten 64 uren

Achthonderd overuren leek een behoorlijk aantal. Toch had iemand met potlood op het
rapport geschreven: ‘dit is niet veel. Op 66 personen zou dit nog geen twee uur overwerk per
week zijn.’ Opvallender dan de overuren waren de werkzaamheden waarmee de
Motorbrigade belast werd.39 Steeds vaker moesten de agenten opdrachten van de Duitse
(politie)instanties uitvoeren.40

Tijdens de bezetting werd de benzinetoewijzing steeds lager. Daarnaast stelde de overheid
regels op voor het gebruik van motormateriaal bij de politie. In augustus 1942 vroeg de
hoofdcommissaris aan diezelfde overheid of de die maand toegewezen vierduizend liter
benzine met nog eens tweeduizend liter verhoogd kon worden. De laatste tijd was het
volgens de hoofdcommissaris meermalen voorgekomen, dat er op last van de Duitse
autoriteiten plotseling spoedmaatregelen genomen moesten worden, waarbij veelvuldig
gebruik gemaakt werd van het motormateriaal. Als voorbeeld noemde hij het op grote schaal
oproepen van burgers voor directe bewaking bij bominslag op het spoorwegviaduct. Het
verzoek werd afgewezen.41

Toch ging het ‘normale’ politiewerk tijdens de bezetting gewoon door. Een voorbeeld is
een incident bij het sportterrein Woudesteijn (voetbalveld Excelsior) op 17 januari 1943. Twee
agenten van de Motorbrigade werden ter assistentie naar genoemde plaats gestuurd, omdat
circa tweehonderd toeschouwers buiten het terrein een speler stonden op te wachten om
deze te molesteren. Nadat de menigte was verspreid keerde de rust terug. Volgens het
rapportenboek was het geen politieke zaak.42

Omdat de transporten voor de Duitse instanties in 1943 onophoudelijk doorgingen (zie
bijlage 1), kwam de normale surveillance, in verband met de verminderde benzinetoewijzing,
stil te liggen. Begin mei ondernam Boelstra nogmaals een poging om extra benzine
(drieduizend liter) toegewezen te krijgen, omdat de Orpo en Sipo veelvuldig gebruik maakten
van het automateriaal van de Rotterdamse politie. De directeur-generaal antwoordde dat
Boelstra de Duitsers maar om benzine moest vragen, omdat anders de opdrachten onuitvoerbaar
waren. Met ingang van mei werd toch een verhoging van vijfhonderd liter toegezegd.43

Distributiemaatregelen

Gebrek aan voedingsmiddelen werd steeds nijpender. Dit kon de orde en rust in het hele
land in gevaar brengen. De secretaris-generaal van Justitie had van het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in Oorlogstijd bericht ontvangen dat de kans groot was, dat het
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aardappelrantsoen gedurende enige weken op rigoureuze wijze zou moeten worden verlaagd.
De bevolking zou bij verlaging van het rantsoen, op de een of andere wijze proberen om aan
aardappelen te komen, waardoor de aardappelvoorraad nog verder af zou nemen. Bij con-
troles werden daarom grote moeilijkheden verwacht. Deze zouden mede moeten worden
opgevangen door de controleurs van de afdeling algemene controle van de Centrale Crisis-
controledienst. Maar dit controleurskorps was er niet op ingesteld, noch wat omvang, noch
wat uitrusting betreft, om alleen en zonder ingrijpen van de politie, de grote consumptie-
centra werkelijk geheel af te sluiten. En dit was nodig wanneer de bevolking op grote schaal
aardappelen op clandestiene wijze zou bemachtigen. Als belangrijkste probleemgebieden
werden onder andere de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam genoemd. De politie
moest opdracht krijgen scherpe controle te houden op het vervoer van aardappelen, waarbij
gewezen werd op het grote belang van de aardappelvoorraad.44

De politie kreeg eind mei 1942 opdracht van Broersen om op zaterdag 20 juni 1942 tussen
16.00 en 23.00 uur bij de stations strenge controles te houden op het vervoer van aard-
appelen, die sinds 29 april 1941 op de bon waren. De politieleiding kon later melden dat bij
diverse personen ook daadwerkelijk aardappelen inbeslaggenomen waren. Bij deze ene actie
bleef het niet, want enkele dagen later verzond inspecteur J.G. Amiabel namens de pg een
telegram, waarin werd aangedrongen op streng toezicht op vervoer van aardappelen en
groenten uit het Westland van ’s morgens 04.00 tot ‘s avonds 24.00 uur.45

In de loop van 1942 kreeg de politie van Hoek van Holland het druk met controle op
personen die illegaal aardappelen kochten en vervoerden. De overtreders kwamen meestal
vanuit de steden per trein naar Hoek van Holland om daar het steeds schaarser wordende
product in de omgeving bij boeren en tuinders te kopen. Op 11 september 1942 maakte
inspecteur H. Hartman, chef van de politie Hoek van Holland, rapport op betreffende de
controle van een trein bij de halteplaats ‘Poortershaven’. Deze controle werd door vijf
agenten uitgevoerd en was bedoeld voor de duizenden arbeiders uit de omgeving van
Rotterdam, die in Hoek van Holland aan de Duitse verdedigingslinie werkten en zich daar
schuldig maakten aan stroperij, diefstal en illegaal vervoer van aardappelen en groenten.
Agent J.A. van Duin, die in burger controleerde, zag dat de conducteur de arbeiders waar-
schuwde. Per brief werd de directie van de ns hiervan op de hoogte gebracht. Deze ant-
woordde per omgaande dat de conducteur verbaasd was over de klacht, omdat hij te goeder
trouw gehandeld had. Hij kreeg voor zijn handelen een reprimande.46

Op den duur raakte de bevolking enigszins gewend aan verlaging van de rantsoenen. 
De politie moest daarentegen steeds weer opnieuw worden aangespoord om de
distributiemaatregelen te controleren. Agenten hielden, onder andere op de West-Kruiskade
en het Noordplein, regelmatig ‘razzia’s’, met het doel eventuele bonnensjacheraars te
arresteren.47

Naast roof en diefstal ontstond er tevens een levendige handel in distributiebonnen,
waarvan vaak onschuldige gezinsleden de dupe werden. ‘Brave’ huisvaders verkochten of
ruilden de gezinsvoorraad bonnen en zetten de winst om in drank. Het afnemen en niet
meer opnieuw verstrekken van bonnen kon de oplossing van deze illegale handel zijn.
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Sommige zogenaamde asociale gezinnen uit de noodwoningen aan de Gordelweg kregen met
zo’n maatregel te maken. Nadat eind 1943 van hen de bonnen waren afgenomen, waren zij
aangewezen op het eten van de centrale keuken. Omdat de gezinnen het hier niet mee eens
waren en bedreigingen hadden geuit aan het adres van het uitdelend personeel, moest iedere
middag een agent van 12.00 tot 13.00 uur toezicht houden.48

Het complexe bonnensysteem was zeer belastend voor zowel burgers als winkeliers. 
Uit grote vellen moest de klant het bonnetje uitknippen van het produkt dat hij wilde aan-
schaffen. Samen met de distributiestamkaart en later het inlegvel ging hij naar de winkel en
leverde daar het bonnetje in. Nadat de stamkaart was bijgewerkt kreeg de klant zijn artikel.
De winkelier moest op zijn beurt de ingeleverde bonnetjes op een vel papier plakken, waar-
mee hij bij zijn leverancier of groothandel zijn voorraad weer kon aanvullen. Deze maat-
regelen zorgden voor veel werkgelegenheid bij de Distributiedienst. Op een gegeven moment
waren er in Rotterdam maar liefst twaalfhonderd man, inclusief tijdelijke medewerkers, bij
deze dienst werkzaam. Vooral verlies van distributiebescheiden nam hand over hand toe. 
In het begin kreeg men na aangifte meteen nieuwe bescheiden uitgereikt, maar door de toe-
name van het aantal aangiften werd eerst een onderzoek ingesteld. De aangiften van verlies
daalden hierdoor. In Rotterdam had de Distributiedienst vier ambtenaren aangesteld, die
speciaal belast waren met het behandelen van alle gevallen betreffende het verlies van distri-
butiebescheiden. Deze ambtenaren deden dienst vanuit het stadhuis. Volgens verklaring van
hun chef, de adjunct-commies H.F. Hoogerhuijs verrichtten deze ambtenaren ook onder-
zoeken in woningen, waarbij tot inbeslagname van distributiebescheiden werd overgegaan,
bijvoorbeeld wanneer bleek dat in stamkaarten was geknoeid of wanneer men beweerde dat
de distributiebescheiden waren zoekgeraakt en deze in de woningen werden aangetroffen.
Daarom vond hij het gewenst dat de vier ambtenaren politiebevoegdheid kregen en diende
daarom een verzoek in. De hoofdcommissaris was echter van mening dat onderzoek in
woningen en eventuele inbeslagname politiewerkzaamheden waren, terwijl de bedoelde
ambtenaren bovendien de nodige ervaring misten en de politie eventueel in de onmiddellijke
nabijheid te bereiken was. Om die reden vond hij het verlenen van politiebevoegdheid aan
burgers zeer ongewenst.49

Postduiven

De politie werd ook belast met de controle van het verbod tot het houden van postduiven.
Deze dieren konden immers gebruikt worden voor spionagedoeleinden. Het verbod was
voor de houders van duiven een ingrijpende maatregel. In een verordening van eind mei
1940 was al een artikel opgenomen, waarin werd bepaald dat houders van postduiven ver-
plicht waren deze dieren bij de politie in te leveren. Op het overtreden van deze maatregel
kon zelfs de doodstraf staan. Spoedig werd deze maatregel veranderd, waarna duivenmelkers
verplicht waren hun duiven in de hokken te houden. De controle werd in zijn geheel aan de
Nederlandse politie overgelaten. In Amsterdam werd zelfs een speciale ‘Duivenbrigade’
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opgericht. In Rotterdam werd in eerste instantie agent A. van Tilburg van de Speciale Diensten
met deze werkzaamheden belast. In de periode 1930-1939 had Van Tilburg regelmatig lijsten
opgesteld van degenen die in tijd van oorlog hun duiven beschikbaar wilden stellen. Deze
lijsten werden vervolgens naar het departement van Defensie gezonden. Tijdens de bezetting
controleerde hij de naleving van de Duitse verordeningen over duiven en hield ook de
registratie ervan bij. Na de bevrijding verklaarde Van Tilburg dat hij als deskundige had
kunnen voorkomen dat een niet deskundige deze zaken zou behandelen als politieman. Het
kwam meermalen voor dat duivenhouders hun duiven toch lieten uitvliegen.50

In overleg met de duivenhoudersbonden werd besloten een strengere controle toe te
passen om te voorkomen, dat de bezetter aanleiding zou vinden alle duiven te doden. In de
Duitse verordeningen stond omschreven hoe de duivenhouders moesten handelen als een
duif doodging en hoe ze dit administratief moesten regelen. Van Tilburg had naar aanleiding
van deze verordening een regeling ontworpen, die zo goed voldeed dat de methode in het
gehele land werd ingevoerd. De controle, uitgevoerd door drie agenten van de afdeling
Verkeers- en voerwezen, gebeurde aan de hand van hoklijsten. Telkens wanneer een duif
gestorven of gedood was, kwam de eigenaar zo spoedig mogelijk met de geringde duivenpoot
naar het hoofdbureau en bracht tevens de hoklijst mee. De dienstdoende agent controleerde
de meegebrachte ring, de hoklijst en de aanwezige lijst op het hoofdbureau. De ring werd van
de poot afgenomen en gelabeld. Aan het begin van elke maand werd een verzamelstaat met
alle gelabelde ringen verzonden naar de afdeling Brieftauben van de Nachrichtendienst der
Wehrmachtsbefehlshaber in Den Haag.

In 1942 werd uiteindelijk een algeheel verbod op het houden van duiven afgekondigd.
Vanwege deze verordening vond er in Rotterdam op 28 oktober 1942 een grootscheepse
controle plaats door agenten van de Speciale Diensten. Elke agent kreeg een lijst mee met
adressen die gecontroleerd moesten worden. Wanneer postduiven werden aangetroffen,
moesten deze inbeslag worden genomen en levend worden gedeponeerd bij Van Tilburg.51

Sommige agenten waren tijdens de controles zeer fanatiek. In een pand aan de
Zeilmakerstraat trof een agent in een schoorsteen in een keuken enkele verborgen duiven
aan, die hij direct inbeslag nam. Enkele maanden later kreeg de eigenaar, zonder dat hij
gedagvaard was, per post een strafbeschikking waarin stond dat hij tot drie maanden
gevangenisstraf veroordeeld was wegens het bezit van duiven. Eind 1942 moest hij zich
melden bij de gevangenis in Utrecht. Na tien dagen werd hij overgebracht naar een
gevangenis bij het Duitse Kleef, waar hij onder erbarmelijke omstandigheden tot zijn
vrijlating op 26 februari 1943 verbleef.52

Uitbreiding van het aantal werkzaamheden had gevolgen voor de toch al krappe
personeelsbezetting. Roszbach had voor de reorganisatie van mei 1941 aangegeven dat het
korps behoefte had aan vijfhonderd nieuwe personeelsleden, maar hier was vanwege een
personeelsstop en wijziging van de politieopleiding weinig van terechtgekomen. Een manier
om het personeelstekort enigszins op te lossen, was het inzetten van hulpagenten. 
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Hulpagenten

Het fenomeen hulpagent bestond reeds voor de oorlog. Burgers werden op arbeidscontract
aangenomen en daar waar nodig ingezet, waarna ze weer eenvoudig ontslagen konden
worden. Hulpagenten moeten niet verward worden met de agenten van de Vrijwillige
Hulppolitie (vhp). Deze laatste organisatie werd half 1942 volgens een decreet opgericht
vanuit de wa. De ‘normale’ hulpagenten waren bedoeld om het tekort aan personeel te
verminderen. De opzet was geheel anders en het nsb-gehalte lag aanmerkelijk lager. 

Eind mei 1942 schreef Roszbach dat de hulppolitie eigenlijk niets anders was dan een
korps wachters. Zij hadden in Rotterdam de naam van hulppolitie gekregen om ze als een
bepaalde categorie te doen kennen. In verband met lichamelijke toestand, ontwikkeling en
de politieke instelling waren enkele zeer bescheiden eisen gesteld waaraan deze mensen voor
zover gezond en niet anti-Duits, gemakkelijk konden voldoen.53

Aan de hand van een bewaard gebleven kaartsysteem blijkt dat tijdens de bezetting
ongeveer zeventienhonderd arbeidscontractanten, waaronder een groot aantal hulpagenten,
in Rotterdam werden aangenomen. Waarschijnlijk was het Rotterdamse korps het enige
waar zoveel hulpagenten (arbeidscontractanten) werden aangesteld.54

De eerste groep van ongeveer honderdtachtig hulpagenten werd tussen 15 mei 1940 en
eind juni 1940 aangenomen. Hierna werd weinig hulppersoneel aangenomen, totdat half juli
1941 op last van de bezetter metalen moesten worden ingeleverd. Het voormalig museum
Boymans (het huidige Historisch Museum) was de verzamelplaats voor de metalen. Het
aldaar opgeslagen metaal werd bewaakt door ongeveer vijftien hulpagenten, die hiervoor
speciaal aangenomen waren. Nadat het metaal voor de oorlogsindustrie naar Duitsland was
overgebracht werden allen begin augustus bedankt voor bewezen diensten.55 Eind oktober
1942 werd begonnen met enige theoretische vorming van 392 hulpagenten en 32 agent-
muzikanten. De lessen werden vijftien weken lang gegeven door vijf chefagenten, gedurende
vijf maal twee uur per week.56

De werkzaamheden van de hulpagenten waren zeer uiteenlopend. Nadat de Wehrmacht de
barakken aan het Zomerland bij de Kreekschehaven in de voormalige gemeente IJsselmonde
had verlaten, werd de bewaking waargenomen door zes manschappen van een speciaal voor
Duitse objecten bestemde beveiligingsdienst (Wach- und Schutzdienst). Na overleg met de Orts-
kommandantur bleek dat volstaan kon worden met bewaking door een hulpagent van politie,
zoals ook bij de Flak-batterij (Duitse luchtafweer) in Hillegersberg gebeurde.57

Ter voorkoming van diefstal moest een hulpagent op een nacht post vatten bij twee
lantaarns, die waren geplaatst bij een defecte gasgenerator op de oprit van de Breebrug. De
volgende dag werd door de eigenaresse van de generator vijf gulden betaald voor het plaatsen
van de lantaarns. Dit geld werd aan de Motorbrigade afgedragen.58

Een taak waarmee de hulpagenten ook belast werden, was het bewaken van de zogenaamde
cultuurgronden. Vanwege de toenemende voedselschaarste was de gemeente overgegaan tot
het planten van gewassen (graan, bonen en aardappelen) op de braakliggende terreinen in de
stad. Om te voorkomen dat deze gewassen vroegtijdig en illegaal geoogst werden, moesten
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hulpagenten daar dag en nacht wacht houden. De burgerij had al snel een toepasselijke naam
voor deze bewakers bedacht; ‘agenten van de bruinebonenpolitie’.59

Hulpagenten werden dus alleen ingezet voor bewakingsdiensten. Ze waren voor hun
persoonlijke veiligheid slechts bewapend met een houten stok. Diensten werden in burger
verricht en als onderscheidingsteken kreeg het personeel een wit linnen armband met
daarop het woord ‘Politie’. Deze armband moest om de linker bovenarm gedragen worden.60

Half mei 1943 berichtte Boelstra aan de chef algemene staf van het DGvP, die op dat
moment in Hoog-Soeren zetelde, dat voor bewaking op korte termijn minstens vijfhonderd
man hulppersoneel nodig was. Bovendien was voor het innemen van ongeveer 80.000

radioapparaten, verdeeld over 55 inleveringplaatsen, nog eens vierhonderd man nodig,
waarvan de helft enigszins administratief onderlegd moest zijn. Hij verzocht van degenen
die ingeschreven waren bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus voor de arbeidsinzet, tijdelijk
negenhonderd man aan te wijzen voor hulpdiensten bij de Rotterdamse politie. De directeur-
generaal ging akkoord, mits het hulppersoneel niet in politiedienst werd aangesteld en geen
politiebevoegdheden kreeg.61

De id en later Groep 10 was belast met het onderzoek naar de politieke gezindheid van de
kandidaat hulpagenten. Zij legden de bevindingen vast in een kort rapport. Bleek uit zo’n
onderzoek dat betrokkene niet bij de nsb was aangesloten, doch sympathiek tegenover de
nieuwe wereldorde stond of bereid kon worden geacht loyaal werkzaam te zijn in de geest
zoals door de bezettende macht was gevorderd, dan was de kans groot dat hij de aanstelling
van hulpagent kreeg.62

De commandeur van de Ordepolitie waarschuwde de hulpagenten dat tegen hen zou
worden opgetreden als ze zich niet naar behoren zouden gedragen. Speciaal hiervoor werden
enige hulpagenten aangesteld als controleur. Zij moesten de overige hulpagenten controleren
en bij geconstateerde onregelmatigheden rapport uitbrengen. Dat de controleurs hun taak
serieus namen, blijkt uit de eerder genoemde personeelskaarten. Op de achterzijde van
nagenoeg alle kaarten staat wel een of andere aantekening die betrekking heeft op het niet
goed functioneren van de betreffende hulpagent. Een enkele keer kwam het voor dat een
agent een beloning had gekregen, maar meestal betroffen het straffen.

07-08-42 inhouding één vrije dag. Belast zijnde met de bewaking van in Cultuur
gebrachte gronden gras voor eigen konijnen gesneden waarbij rekening wordt
gehouden met het feit, dat het slechts een kleine hoeveelheid betrof en het geschiedde
in de vroege morgenuren, zodat de kans dat het publiek hier aanstoot aan kon nemen
gering was.
22-06-43 ontslagen. Is ingesloten heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van radio-
onderdelen van verbeurdverklaarde toestellen. 
23-09-43 vonnis rechtbank vier maanden gevangenisstraf.
16-07-43 4 uur strafdienst. Zijn bewakingspost bij joodse goederen verlaten en een
gesprek (geen dienstgesprek) gevoerd.
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24-12-43 Ontslag voor de tijd van twee weken (15-10-43 tot 29-10-43) wegens zich tot
twee maal toe in gezelschap van een opperwachtmeester aan wie hij was toegevoegd,
elders opgehouden dan daar waar de dienst hem dat voorschreef en wel de ene maal
onder gratis gelag in een café en de andere keer onder het nuttigen van hem
aangeboden eetwaren ten huize van een vrouw, wier man in het buitenland werkte.
21-01-44 Beperking van het recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van 2 dagen.
Als bewaker tegen overvallen op het bureau Charlois zich in een wachtlokaal van de
Luchtbeschermingsdienst opgehouden. 
04-02-44 Drie uur buitengewone dienst. Bij de verkoop van toegangskaarten voor een
bioscoop zich voorrang verschaft door gebruik te maken van zijn politieband.
14-04-44 6 uur buitengewone dienst. Belast met de bewaking van een militair object
geen melding gemaakt van het feit dat door enige collega’s goederen aan de inventaris
werden onttrokken en in het algemeen een onvoldoende controle op deze inventaris
uitgeoefend.
12-03-45 ƒ 25,- boete. Uit een wagentje van een nachtverblijver, die aardappelen uit
Drenthe had gehaald, enige aardappelen weggenomen.63

Een hulpagent werd gearresteerd, omdat hij weigerde een opgedragen taak uit te voeren. 
Hij vond dat hij niet was aangesteld voor het houden van toezicht in het gemeentelijk park
in verband met baldadigheid en vernieling.64 Uit het bovenstaande blijkt dat de hulpagenten
niet altijd integer, loyaal of betrouwbaar waren. Daarnaast werd het hulppersoneel door
verschillende instanties niet voor vol aangezien. De directeur van de ret klaagde bij de
hoofdcommissaris dat een hulpagent, die meereed op lijn 14, geweigerd had te betalen, daar
hij de mening toegedaan was dat hij vrij vervoer genoot, omdat hij controle uitoefende op
het in- en uitstappen van de passagiers. De directeur kon echter deze mening niet delen. 
In de eerste plaats wist hij niets af van bovengenoemde controle en in de tweede plaats ver-
leende de ret geen vrij vervoer aan hulpagenten. Inspecteur P. Dijkxhoorn, van het bureau
Bergsingel, antwoordde dat voor een doelmatige controle op het springen van, of op rijdende
trams door hem bepaald was, dat het voor deze controle aangewezen personeel zo nu en dan
een halte met de tram meereed. De hulpagent was een van de gecommissioneerde hulp-
agenten en verrichtte volledige agentendienst. Bij het uitmaken van de dienst was echter
over het hoofd gezien, dat hij geen vrij vervoer op de tram had.65

Dat het bewaken van objecten niet van gevaren ontbloot was, ondervond een hulpagent
toen hij zich in de nacht van 23 oktober 1943 op de post Dordtselaan bevond ter bewaking
van de daar geplaatste verkeersborden van de Wehrmacht. Op een gegeven moment hoorde
hij iemand lopen en toen hij zijn zaklantaarn ontstak zag hij dat het een Duitse militair
betrof. Deze soldaat loste daarop onmiddellijk drie schoten zonder hem te treffen.66

Een grote groep hulppersoneel werd dus aangenomen via het arbeidsbureau of reageerde
op een advertentie in de dagbladen. Anderen wilden een baan bij de politie om aan uitzending
naar Duitsland te ontkomen. Soms werden ze aangenomen, omdat ze brutaalweg een
politiebureau waren binnengestapt of omdat bekenden van hen reeds bij de politie werkten.
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Zo gebeurde het dat de personeelschef van de Rotterdamse politie, inspecteur W. Lagendaal,
enkele voetballers van de Rotterdamse voetbalclub Xerxes bij het korps opnam. Daarmee
werd voorkomen dat ze in Duitsland moesten gaan werken. Onder hen was de later bekende
voetballer Faas Wilkes.

‘Op 29 mei 1943 werd ik als hulpagent bij de
Rotterdamse politie aangesteld. Ik speelde
toen al bij de voetbalclub Xerxes. Inspecteur
Lagendaal speelde daar ook. Hoe ik bij de
politie kwam, weet ik niet precies meer.
Lagendaal heeft er waarschijnlijk voor
gezorgd. Ik geloof dat er een stuk of acht
spelers van Xerxes bij de politie kwamen.
Voordat ik bij de politie kwam, werkte ik bij
het transportbedrijf van mijn vader. Ik deed

dienst aan het hoofdbureau. In het begin ging ik met een politieman de straat op. 
Wij droegen geen uniform, maar hadden een witte band om. Het contact met de
beroepspolitie was goed. Het voetballen ging nog redelijk lang gewoon door. Later
werd ik bij de technische dienst geplaatst. Ik ging met de overvalwagen van de politie
mee naar Oud-Beijerland om aardappels te halen en die werden op het Haagse Veer in
de kelder opgeslagen. Ze waren bestemd voor de politie. Ik werd aangewezen om de
aardappelen bij de politiemensen thuis te brengen. Met een driewieler vol zakken
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Personeelskaart van hulpagent Faas Wilkes.
Volgens de gegevens op de achterzijde van de
kaart was Faas tweemaal gestraft. De eerste
keer werd één vrije dag ingehouden, omdat hij
zich op 1 oktober 1943 tijdens de surveillance
kinderachtig gedragen had en de tweede keer
moest hij een boete van ƒ 10,- betalen, omdat
hij op wacht (‘rust’) zijnde slapend in de
agentenwacht was aangetroffen.



aardappelen ging ik ’s morgens vroeg omstreeks 6 uur op pad naar de adressen 
van de politiemensen. Overdag was dat te gevaarlijk, omdat zich dit afspeelde in het
laatste jaar van de bezetting. Dit is tot aan het einde van de bezetting doorgegaan. 
Tegenover de kelder van het hoofdbureau, aan de zijde van de Coolsingel, was een
poffertjeskraam gevestigd. In de tijd dat ik bij de technische dienst werkte zaten ze
daar regelmatig zonder stroom. Dan nam ik hun accu mee naar het hoofdbureau, liet
hem daar opladen en daarvoor kreeg ik dan een paar pannenkoeken. Ik heb ook nog
wel eens iets voor het verzet gedaan, maar dat stelde niet veel voor. In een kerk aan de
Schiedamsedijk heb ik een paar maal met een stengun geoefend en bij een verderop
gelegen school voor het verzet op wacht gestaan. Ik heb nooit met acties meegedaan.
Op een gegeven moment werd mijn fiets door een Duitser afgepakt. Toen ik naar het
hoofdbureau ging zag ik een Duitser zijn fiets tegen het bureau zetten. Ik heb toen die
fiets meegenomen en tot na de oorlog in het pakhuis verborgen. Tijdens de razzia van
november 1944 heb ik me enkele dagen in een kelder verborgen. Begin juli 1945 ben ik
ontslagen en heb vervolgens nog enige tijd in het bedrijf van mijn vader gewerkt,
totdat mijn voetbalcarrière begon.’67

Inspecteur W. Lagendaal was begin augustus 1941 benoemd tot chef van de afdeling
Personeelszaken. Zodoende was hij in de gelegenheid om jonge mannen bij de politie aan te
nemen en te behoeden voor tewerkstelling in Duitsland. Zelf was hij op 1 oktober 1927 bij de

Rotterdamse politie aangesteld als aankomend schrijver. Na eerst
verplicht de agentenrangen doorlopen te hebben, werd hij op 1
februari 1934 bevorderd tot inspecteur-titulair. Tijdens de bezetting
kreeg hij, na eerst bevorderd te zijn tot inspecteur eerste klas, de
rang van opperluitenant der Staatspolitie en later die van
kapitein.68

Dat enkele voetballers van Xerxes bij de politie werden
aangenomen was niet verwonderlijk, want Lagendaal was zelf een
verdienstelijk voetballer bij deze club. Hij kreeg zelfs landelijke
faam, omdat hij vijftien keer voor het Nederlands elftal uitkwam.
In voetbalkringen was hij dan ook beter bekend als ‘het Kanon’. In
diensttijd was zijn bekendheid wel eens lastig. Vooral tijdens zijn
agentenperiode kwam het voor dat een schare jeugdige supporters
hem stond aan te moedigen, terwijl hij het verkeer aan het regelen
was. Bij het beslechten van een relletje kon het gebeuren dat de rel
juist groter werd, omdat omstanders wel eens wilden zien hoe ‘het
Kanon’ de zaak ging aanpakken.69

Het in dienst nemen van zo’n zeshonderd hulpagenten kon
het personeelstekort niet oplossen. Voor de bewaking van objecten
van de Wehrmacht, militaire treinen, spoorwegemplacementen,
bruggen, tunnels, militaire bouwwerken, gewestelijke arbeidsbureaus,
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bevolkingsbureaus, distributiekantoren, opslagplaatsen van radiotoestellen en levensmiddelen-
depots was dagelijks veel personeel nodig. Omdat het aantal overvallen toenam en de hulp-
agenten niet voorzien waren van vuurwapens was volgens Boelstra de toestand onhoudbaar.
Het niveau van de hulpagenten was over het algemeen laag. Slechts tien procent voldeed.
Boelstra verzocht toestemming om een aantal van de beste hulpagenten als wachtmeester te
mogen aanstellen. Zijn bedoeling was om hen in gesloten verband voor speciale diensten op
te nemen, teneinde de opleiding te voltooien.70

Begin maart 1944 kreeg het Rotterdamse korps van de directeur-generaal, onder goed-
keuring van de BdO, toestemming om een aantal reeds langere tijd in Rotterdam dienst-
doende hulpagenten aan te stellen tot wachtmeester van de Staatspolitie. Zij moesten bij de
directeur-generaal worden voorgedragen. Na toestemming moesten de betrokkenen door de
geneeskundige- en gezondheidsdienst van de Nederlandse politie gekeurd worden. 
De aanstelling gebeurde in tijdelijke dienst met een proeftijd van een jaar. De militaire en
politionele opleiding vond in Rotterdam plaats, onder leiding van Kruit.

Op 1 mei 1944 startte de opleiding van 128 wachtmeesters. Ze werden in vier ploegen
verdeeld en kregen één jaar onderricht in politievakken, exercitie en sport. Theorie werd
gegeven door vakleraren van de afdeling opleiding en praktijklessen door leden van de
Speciale Diensten. Vanwege de vereiste spoed en gebrek aan kader was een grondiger
opleiding niet mogelijk.71 Het intern opleiden van hulpagenten was een uitzonderlijke
situatie, aangezien op dat moment alleen nog maar in Schalkhaar een politieopleiding
gevolgd kon worden.

Vanwege de door de bezettingsautoriteiten opgelegde plicht tot het oprichten van een
bewakingsdienst werd de naam hulpagent veranderd in bewaker. Een brief van Boelstra aan
de Rotterdamse verbindingsofficier van de Orpo in Rotterdam, majoor H.G. Scholz, van
begin juli 1944 maakt duidelijk hoe er over het hulppersoneel gedacht werd. In Rotterdam
waren op dat moment vijfhonderd arbeidscontractanten, ‘bewakers’, bij de Ordepolitie
werkzaam.

De ‘bewakers’ verrichten hun dienst in burgerkleding, voorzien van een armband met
het opschrift ‘politie’. Reeds eerder werd overwogen het opschrift ‘politie’ te vervangen door
het opschrift ‘bewaker’, omdat het gehalte van deze lieden zodanig was dat zij inderdaad het
aanzien der politie schade berokkenden. Hiertoe werd niet overgegaan, omdat gevreesd werd
dat zij door deze naamsverandering aan gezag zouden inboeten, aangezien zij generlei
bevoegdheid hadden buiten de bevoegdheid welke iedere burger krachtens de bepalingen van
het Wetboek van Stafvordering had. Boelstra gaf toe dat het instituut der bewakers het
aanzien van de politie naar beneden haalde en zag ze liever vandaag verdwijnen dan morgen.
De bezetting van alle vaste posten door de politie alleen was echter uitgesloten. Minstens
tweehonderd bewakers zouden op staande voet kunnen worden ontslagen, indien de politie-
compagnie voor het bezetten van vaste posten kon worden benut.

Het streven van Boelstra was het aantal bewakers zo klein mogelijk te houden en dit
instituut zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Hiertoe diende echter eerst een normale
aanvulling van de politie te worden gewaarborgd. Om het instituut der bewakers direct op te
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heffen was niet mogelijk en niet verantwoord. Men diende te bedenken dat het feit dat in
Rotterdam op dat moment nog nooit een overval op een door de politie bewaakt object
gelukt was, mede te danken was aan het feit dat door de hulp van de bewakers een redelijke
beveiliging van deze objecten kon worden verkregen.72

Een van de pogingen om het moreel van het politiepersoneel, inclusief hulpagenten,
hoog te houden, was het verstrekken van bijvoeding, want voor een sterk veranderd politie-
beleid waren manschappen nodig die bereid en in staat waren alle opdrachten uit te voeren.
Begin april 1943 stond in het dag- en nachtrapport van het bureau Oostervantstraat dat aan
het personeel van de politie en Luchtbeschermingsdienst van de achtermiddag- en nacht-
dienst 1050 porties voeding waren uitgereikt. Hoeveelheid en kwaliteit waren voldoende.73

Enkele maanden later pleitte Boelstra bij de directeur-generaal van Politie voor extra rant-
soenen voor het politiepersoneel. Hij deed tevens een verzoek voor extra textiel. 
Veel politiefunctionarissen liepen met kapotte sokken in hun laarzen, waardoor de voeten
kapot gingen. In verband met het zware bombardement in het westen van Rotterdam in 1943

waren zijn mannen door de zware diensten de uitputting nabij. Door bemiddeling van de
Nederlandse Volksdienst waren er porties warm eten verstrekt, maar dit was onvoldoende.
De mentaliteit van de Rotterdamse agenten ging volgens Boelstra achteruit.74

De bezetter kwam er spoedig achter dat ook de mentaliteit van de bevolking anders 
was dan zij verwacht hadden. Door de druk op te voeren hoopten zij dat hierdoor het
opkomende verzet de kop ingedrukt werd. Juist het tegenovergestelde bleek waar, want
vooral na de Februaristaking begon het verzet zich steeds meer te openbaren. 

5.3 toenemend verzet

De bezetter kwam direct met nieuwe maatregelen, waarvan het preventief gijzelen van voor-
aanstaande personen uit de politieke en economische kringen er een was.

Gijzelaars als onderpand

Hierdoor hadden ze altijd Nederlanders achter de hand die ze konden gebruiken voor
represaillemaatregelen. De selectie werd deels gedecentraliseerd voorbereid, waardoor de
definitieve lijst gekenmerkt zou worden door een zekere geografische spreiding. De zes
Aussenstellen van de BdS kregen opdracht lijsten op te stellen van voor gijzeling in aanmerking
komende personen, die dan weer in Den Haag werden bekeken en soms veranderd. Er moest
gelet worden op het effect dat een arrestatie zou kunnen hebben op andere Nederlanders en
op ‘deutschfeindlichkeit’, wat een zeer ruim en vaag begrip was. Nadat herhaalde malen over de
lijsten vergaderd was en na diverse aanpassingen, keurde Seyss-Inquart de lijst begin mei 1942

definitief goed, waarna begonnen kon worden met het ophalen. Op 4 mei 1942 werd de
eerste groep verraste Nederlanders, door zowel Duitse als Nederlandse politiemensen
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opgepakt. Rechercheur G. van Huis verklaarde na de bezetting dat hij die dag samen met een
in uniform geklede Duitser de voorzitter van de A.R. Kiesvereniging, P. Goedendorp, had
gearresteerd. Na een soms lange en spannende reis, werden deze gijzelaars ondergebracht in
het Kleinseminarie Beekvliet in het Brabantse Sint Michielsgestel, waar ze een onzekere tijd
tegemoet gingen. Oud hoofdcommissaris Einthoven en lid van het Driemanschap van de
Nederlandse Unie behoorde tot de groep die vanaf 4 mei 1942 in Beekvliet in gijzeling
gehouden werd.75

Hoofdinspecteur Bennekers behoorde tot de tweede groep Nederlanders, die op 13 juli
1942 van huis gehaald werd. Deze groep werd overgebracht naar het Grootseminarie in het
Brabantse plaatsje Haaren.76 Bennekers was een van de weinigen van het Rotterdamse
korps, die als gijzelaar gearresteerd werd. Hij was niet toevallig op de lijst terechtgekomen.
Onder leiding van Bennekers was de id voor het uitbreken van de oorlog uitgegroeid tot een
goed functionerende afdeling. Dit was van groot belang, omdat Rotterdam als havenstad
aantrekkingskracht had voor zowel rechtse als linkse politieke aanhangers. Bennekers was op
28 mei 1894 in Zwolle geboren. Aan de Rijkskweekschool in Deventer behaalde hij zijn akte
voor onderwijzer. Dit beroep zou hij echter nooit uitoefenen, want op 1 september 1919 werd
hij bij de Rotterdamse politie aangesteld als inspecteur-titulair. Na anderhalf jaar volgde
bevordering tot inspecteur tweede klas. Volgens zijn personeelskaart werd Bennekers op 12

september 1927 overgeplaatst naar de Speciale Diensten. Dit was echter een papieren over-
plaatsing, want in werkelijkheid werd hij chef van de (geheime) id. Half december 1940 werd
Bennekers door Roszbach weggepromoveerd en aangesteld als chef van de eerste afdeling
(Centrum). Waarschijnlijk zat hij op deze plek nog steeds te dicht bij het vuur, want bij de
reorganisatie van mei 1941 werd Bennekers chef van de Juridische Afdeling en Bibliotheek.
Zelfs in deze functie probeerde hij met de middelen die hij had afbreuk te doen aan het
nationaalsocialisme en de bezetter. Blijkens de administratie van de bibliotheek werden op 4
augustus 1941 in de bibliotheek tien exemplaren van ‘Mijn Kamp’ van Adolf Hitler
opgenomen. Bij afwezigheid van de bibliothecaris werden de boeken door Bennekers zelf
ingeschreven. Knape verklaarde na de bezetting dat Bennekers met hem besproken had, of
het mogelijk was, dat tien betrouwbare inspecteurs ieder een exemplaar van ‘Mijn Kamp’ uit
de bibliotheek zouden vragen en dit zo lang mogelijk onder hun berusting konden houden.77

Uit het dossier van Roszbach blijkt dat vermoed werd dat hij Bennekers als gijzelaar had
aangewezen, omdat de verhouding tussen beiden niet al te best was. Het onderzoek hiernaar
werd bemoeilijkt, omdat de secretaresse van Roszbach tijdens de bezetting door de illegaliteit
was doodgeschoten. Roszbach ontkende na de bezetting van tevoren op de hoogte te zijn
geweest van de arrestatie van Bennekers. Het bericht, dat Bennekers als gijzelaar gearresteerd
was, kreeg hij via Takken te horen. Naar aanleiding van deze arrestatie was Roszbach de
volgende dag naar Den Haag gegaan om aan Laudewitz, chef van een politieafdeling, de
invrijheidstelling van Bennekers te vragen. Roszbach kende Laudewitz, omdat die enige tijd
bij de Sipo in Rotterdam geplaatst geweest was. Roszbach beweerde dat Bennekers zijn enige
inspecteur was, die door zijn praktijk in staat was de Juridische Afdeling te leiden. Laudewitz
wimpelde het verzoek onmiddellijk af en zei nog zoiets als: ‘kent u uw eigen mensen wel

210



goed?’. Roszbach zag toen dat het hopeloos was en had geen verdere stappen ondernomen.
Hoewel de verhouding tussen hem en Bennekers niet ideaal was, was zij toch niet slecht,
althans niet in die mate, dat hij Bennekers daarom in handen van de Duitsers zou spelen.
Wie Bennekers aangewezen had om gegijzeld te worden, wist Roszbach niet.78

Bennekers was hoogstwaarschijnlijk op de lijst van gijzelaars terechtgekomen, omdat de
Duitsers hem verweten dat hij het archief van de id verbrand had. Hierdoor waren belangrijke
gegevens verloren gegaan, welke tijdens de bezetting zeer nuttig hadden kunnen zijn. 

Aanslag op het spoorwegviaduct

Spoedig na het oppakken van de gijzelaars werd duidelijk waarom de bezetter tot deze
maatregel was overgegaan. In de vroege morgen van vrijdag 7 augustus 1942 togen zes leden
van de verzetsgroep ‘Nederlandse Volksmilitie’ (nvm) met een bom naar het spoorweg-
viaduct aan de Binnenrotte. Aan de ontsteking werd een draad bevestigd, die over de rails
gespannen werd. Het was echter niet de verwachte trein met Duitse militaire verlofgangers
die de bom liet ontploffen, maar een op de rails fietsende spoorwegman. Hij raakte de draad
en werd door de daaropvolgende explosie weggeslingerd en raakte ernstig gewond. Voor de
bezetter was nu de maat vol en vooral Christiansen vond dat er iets moest gebeuren. Hij had
namelijk twee dagen voor de aanslag een waarschuwing in de pers laten opnemen, waarin hij
van de bevolking een volstrekt ordelijk gedrag eiste. De dag na de aanslag vond er op hoog
niveau een bespreking plaats, waar naast Seyss-Inquart natuurlijk ook Christiansen en
Rauter bij aanwezig waren. Christiansen eiste dat er in ieder geval twintig gijzelaars
gefusilleerd moesten worden. Rauter was hier fel op tegen, omdat het fusilleren van
onschuldigen, voor een overigens mislukte aanslag, grote verontwaardiging onder de
bevolking zou wekken en men er de propaganda door Radio Oranje mee in de kaart zou
spelen. Na een urenlange en verhitte discussie kwam Seyss-Inquart, naast enkele
maatregelen voor de Rotterdamse bevolking, met een ultimatum. Indien de daders zich niet
voor vrijdag 14 augustus middernacht bij de politie hadden gemeld, zou op grond van de
bekendmaking van Christiansen teruggegrepen worden op een aantal gijzelaars, die met hun
leven voor dergelijke daden borg stonden. Voor mededelingen, welke tot arrestatie van de
daders zou leiden, stelde Christiansen een beloning van ƒ 100.000,- beschikbaar.79

In de kranten verschenen nog meer bekendmakingen, waarin onder andere was
opgenomen dat tot nader order tussen 22.00 en 04.00 uur alle verkeer, ook dat van voetgangers,
op de openbare weg verboden was. De spertijd was hiermee met twee uur vervroegd. Verder
werd bepaald dat alle openbare vermakelijkheden om 21.00 uur en cafés en restaurants om
21.30 uur gesloten moesten zijn. Rauter belastte Kriminalkommissar J. Schreieder met het
onderzoek, omdat hij vermoedde dat de aanslag door geheime agenten uit Engeland gepleegd
was. Schreieder was zeer geschikt voor deze opdracht, want als één van de hoofdpersonen
van het Engelandspiel was hij betrokken bij een groot aantal arrestaties van gedropte agenten.
Volgens een gevangengenomen agent, die samen met Schreieder naar de plaats van de
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aanslag was geweest, wees de gevonden springstof trotyl en werkwijze in de richting van
andere daders. Tijdens het onderzoek, waarbij Schreieder eveneens de beruchte verrader 
A. van der Waals had ingeschakeld, werd duidelijk dat de daders in de kringen van de
communisten gezocht moesten worden.80

Op 14 augustus, de dag dat het ultimatum verstreek, verschenen diverse berichten in de
krant. De ene kwam uit de kerkelijke hoek, de andere uit die van de burgerij. Volgens een
artikel met de kop: ‘het medeleven van de burgerij’, bleek hoezeer de Rotterdamse bevolking
onder de indruk verkeerde van de consequentie van de onverantwoordelijke aanslag. 
Een geslaagde handtekeningenactie onder de middenstand en de arbeidersbevolking had
aangetoond dat een groot deel van de bevolking afwijzend stond tegenover de handelingen
van enkelingen, welke de orde en rust in het bezette gebied dreigden te verstoren.81

Alle pogingen om de bezetter op andere gedachten te brengen hadden weinig succes. 
Het enige wat er mogelijk mee bereikt werd, was dat het aantal gijzelaars dat na het ver-
strijken van het ultimatum gefusilleerd zou worden tot vijf was teruggebracht. Uit de dossiers
van de Rotterdamse gijzelaars had de leider van het Sonderkommando, Sturmbannführer H.J.
Wölk, samen met de plaatsvervangend BdS, F. Knolle, twintig dossiers gekozen, die daarna
aan Rauter waren overgedragen. Nadat Rauter alle dossiers bestudeerd had, werden vijf
mannen geselecteerd. Op aanwijzing van F. Schmidt werden twee dossiers vervangen, waar-
door O.E.G. van Limburg Stirum, substituut-officier van Justitie in Arnhem, sedert 4 mei
1942 in gijzeling in St. Michielsgestel en A. Schimmelpenninck van der Oye, landeigenaar 
in Schuddebeurs, en sedert 14 augustus 1942 (één dag voor executie FvR) in gijzeling in 
St. Michielsgestel, de nieuwe represaillekandidaten werden. De keuze was op hen gevallen
vanwege een kort daarvoor door Koningin Wilhelmina voor het Amerikaanse Congres
gehouden toespraak, waarin ze zich vijandig had uitgelaten over het Derde Rijk. Omdat er
tussen de twee genoemde gijzelaars en Koningin Wilhelmina een band bestond, werden zij
op de lijst geplaatst. De andere drie gijzelaars waren de Rotterdammers mr. R. Baelde, van
beroep maatschappelijk werker en voormalig chef van de Nederlandse Unie in Rotterdam,
W. Ruys, een van de directeuren van de Rotterdamse Lloyd en Bennekers. Aanvankelijk had
de bezetter de voormalige hoofdcommissaris van Rotterdam, Einthoven, op hun lijstje staan.82

Na de bevrijding werd de Rotterdamse Recherche belast met het onderzoek betreffende
het doodschieten van de vijf gijzelaars. Naast Roszbach werd ook Boelstra gehoord. Boelstra
verklaarde dat hij zich aan de vooravond van het doodschieten van de gijzelaars naar Rauter
begeven had om hem te bewegen toch in elk geval Einthoven niet dood te schieten. Rauter
verzekerde hem dat Einthoven gespaard zou blijven. Waarschijnlijk wist Boelstra niet dat in
plaats van Einthoven Bennekers op de lijst geplaatst werd.83

Met betrekking tot de gijzelaars was er tussen Völckers en Boelstra grote onenigheid
ontstaan. In de bladen waren oproepen verschenen om de daders te bewegen zich te melden.
Aangezien niemand op de oproep reageerde, besloot Boelstra persoonlijk nog een bijzondere
oproep tot de daders te richten. Hoofdinspecteur A.H.W. Weekenstroo, aan wie hij deze
oproep liet lezen, vond het om zijn tot het hart van de daders sprekende inhoud, zeer de
moeite waard. Boelstra begaf zich naar Völckers om van hem toestemming tot plaatsing te
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verkrijgen. Na een half uur antichambreren, waarover Boelstra reeds zeer ontstemd raakte,
werd hij bij Völckers toegelaten. Na lezing van de oproep begon Völckers Boelstra op een
Pruisische manier af te bekken en beweerde, dat het geen nut had en Boelstra kreeg de
toestemming niet.84

Toen op zaterdag 8 augustus 1942 het bericht van de aanslag in Rotterdam en de voor-
genomen maatregelen bekend werden gemaakt, was men in het gijzelaarskamp St. Michiels-
gestel niet onder de indruk. De dagen daarna verliepen zoals gewoonlijk. Ook op de avond
van de veertiende augustus, enkele uren voor het verstrijken van het ultimatum, merkte
niemand iets ongewoons in het kamp en iedereen ging rustig slapen. In het holst van de
nacht werden de eerder genoemde vijf gijzelaars van hun bed gelicht. Tussen twee en vier uur
kregen ze de gelegenheid om afscheidsbrieven te schrijven. Rond halfzes werden de vijf per
vrachtauto weggevoerd. De korte reis eindigde in de bossen tussen Goirle en België met de
bedoeling om hen daar, net over de grens, op Belgisch grondgebied, te fusilleren.85 De
bezetter was namelijk bang dat wanneer de fusillade op Nederlands grondgebied zou plaats-
vinden de plek uit protest tegen hen als herdenkingsplaats gebruikt zou kunnen worden.
Vanwege de toen nog strenge grensbewaking was dat nagenoeg uitgesloten. Toch zou het niet
geheel volgens plan verlopen, want de fusillade vond nog net op Nederlands grondgebied
plaats. 

De boswachter van het landgoed ‘De Roovert’ in Goirle, M. van Heerebeek, was voordat
hij naar de vroegmis in de rooms-katholieke kerk in Poppel
ging, op 15 augustus 1942 bij het opkomen van de zon bezig met
zijn ronde. Hij hoorde de voertuigen door het bos rijden en

nadat deze tot stilstand waren
gekomen hoorde hij ook de schoten.
Na afloop van de kerkdienst kon hij
het niet laten om toch nog even in
de buurt te gaan kijken. In het bos
trof hij een duidelijk bewerkte zand-
vlakte aan. Omdat in de buurt van
de plek, die omgewoeld was, door
het verzet vaten met olie begraven
waren, om ze op deze manier aan de
Duitsers te onttrekken, heeft hij
daarna de plek verlaten. Niets wees
erop welk drama daar had plaats-
gevonden. De families van de
slachtoffers hebben van de Duitsers
nimmer bericht ontvangen waar de
stoffelijke overschotten gebleven
waren. Vanaf het moment van de
fusillade tot half september reed er
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iedere dag een Duitser met een motor met
zijspan door het landgoed. Deze Duitser was
afkomstig van de sd uit Tilburg. Hij stapte
nooit af, maar reed altijd langs de plek waar de
slachtoffers waren doodgeschoten. Nadat die

Duitser niet meer terugkwam heeft Van Heerebeek, in overleg met zijn werkgever, met een
grondboor boringen op de bewuste plaats verricht. Op een gegeven moment bleef er een
stukje textiel aan de grondboor hangen en aan de lucht rook men duidelijk dat daar mogelijk
lijken begraven waren. Nadat het stukje textiel gereinigd was en kon worden vastgesteld dat
het afkomstig moest zijn van een kledingstuk, is men naar de familie van de slachtoffers
gegaan. Nadat aan de vrouw van Schimmelpenninck van der Oye was gevraagd wat voor jas
haar man in het kamp bij zich had, kon men uit het antwoord opmaken dat de kleur
mogelijk overeen kwam met het stukje gevonden textiel. Men heeft mevrouw Schimmel-
penninck van der Oye niet gezegd wat men wist en zijn toen naar het kamp in St. Michiels-
gestel gegaan, want de gijzelaars mochten bezoek ontvangen. Daar werd bevestigd dat
Schimmelpenninck van der Oye zijn groene jas aan had toen hij werd weggevoerd. Daarna
heeft men alles in rust gelaten tot na de bevrijding. Nadat men is gaan graven werd op de
aangegeven plaats de stoffelijk resten van de vijf slachtoffers aangetroffen.86

De executie van onschuldige burgers had in Nederland voor veel commotie gezorgd.
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Na de bevrijding werden de stoffelijke resten van
de vijf slachtoffers opgegraven. W. Ruys, R. Baelde
en C. Bennekers werden in de Noorse kerk aan de
Westzeedijk opgebaard.



Inspecteur J.C. de Jong verklaarde na de bevrijding dat er naar aanleiding van het dood-
schieten van Bennekers op last van de Duitsers een nota voor het personeel was uitgegeven,
waarin stond, dat ieder blijk van medeleven aan mevrouw Bennekers betoond, als sabotage
zou worden opgevat. Het had hem zeer onaangenaam getroffen dat het hele commissaris- 
en inspecteurskorps, op hemzelf en twee inspecteurs na, aan die nota gevolg had gegeven en
niets van zich had laten horen.87 De dochter van Bennekers bevestigde dit verhaal. Zij wist
niet dat de genoemde nota tijdens de bezetting verschenen was, maar kon zich wel her-
inneren dat haar moeder door drie leden van het Rotterdamse korps geholpen was.88

De represaillemaatregelen hadden het Nederlandse volk tot inkeer moeten brengen. Dit plan
slaagde niet, want de sabotagedaden, waarvan vooral de communisten verdacht werden,
bleven onverminderd doorgaan.89

Het communisme onderdruk(t)

De vrees voor het communistisch verzet was niet ongegrond, want voor de aanslag op het
spoorwegviaduct was door leden van zo’n verzetsgroep al twee keer brand gesticht in de
Luxor-bioscoop aan de Kruiskade. Eind maart 1942 hadden rechercheurs van Groep iii een
onderzoek ingesteld naar aanleiding van een poging tot brandstichting in de bioscoop. 
Een vrouw, die haar handschoenen was vergeten, had een pakje gevonden, dat ontvlamde.
Vier maanden later was de bioscoop wederom doelwit. Een brandbom van klein kaliber was
oorzaak van een beginnende brand, die door een nachtwaker geblust kon worden.90

Op 22 juni 1941 viel het Duitse leger de Sovjet-Unie binnen. Twee dagen later stuurde de
pg in Den Haag een brief naar de (hoofd)commissarissen van politie, die verband hield met
de gebeurtenissen in het oosten. Verwacht werd dat de communistische groepen in ons land,
voor zover deze nog politiek actief waren, zouden trachten te demonstreren. Rauter droeg 
de Nederlandse politie op om in de eerst volgende weken tegen dergelijke demonstratie-
verschijnselen onmiddellijk en met kracht op te treden. Dit gold voornamelijk voor de grote
steden en industrieplaatsen. Indien bleek, dat de Nederlandse politie tekort zou schieten,
dan zou Rauter op zeer krachtdadige en niets ontziende wijze Duitse politieorganen inzetten.
In verband met Rauters opdracht verzocht de pg de (hoofd)commissarissen om in de grotere
gemeenten, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, steeds voldoende
personeel en materieel (overvalwagens) beschikbaar te houden om elk begin van een demon-
stratie te onderdrukken. De minister van Justitie bepaalde later dat in het openbaar roepen
van woorden als ‘heil Moskou’ beschouwd diende te worden als een Duits vijandige betogingen
en dus strafbaar was.91

Voor de oorlog was de politie en vooral de id actief bezig geweest met het verzamelen van
gegevens over de in Rotterdam verblijvende communisten. De meeste gegevens waren vlak
voor de capitulatie van het Nederlandse leger vernietigd. Na de Duitse inval in Rusland werd
de strijd tegen het communistische verzet door de Duitsers geïntensiveerd. Communisten en
andere mensen met een socialistische politieke overtuiging werden als directe vijanden
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beschouwd, waartegen moest worden opgetreden.92 Met medewerking van de Rotterdamse
politie werden voornamelijk in de nacht van 24 op 25 juni 1941 communisten gearresteerd.93

Ook verschillende rechercheurs zouden spoedig betrokken worden bij de strijd tegen het
communisme.

Voor inspecteur K.F. van der Wilt, belast met de dagwacht van Groep iii, verliep de
ochtend van zaterdag 17 oktober 1942 waarschijnlijk niet anders dan de anderen. In de loop
van die ochtend dienden twee Haagse rechercheurs zich bij hem aan, die inlichtingen
kwamen inwinnen over een zekere S.Z. Dormits. Volgens de rechercheurs werd deze
Dormits verdacht van brandstichting van anderhalf miljoen kilo hooi van de Wehrmacht. Na
een door Van der Wilt ingesteld onderzoek in de politieadministratie bleek dat er bij Groep
iii, die naast moord en doodslag ook de zaken betreffende brandstichting behandelde, niets
over deze Dormits bekend was. Via een telexbericht, verzonden op diezelfde zaterdag, kwam
Van der Wilt er spoedig achter wie Dormits was. In het bericht stond dat omstreeks 12.35 uur
een man als verdacht van diefstal naar het bureau Oostervantstraat was overgebracht en daar
na zijn aankomst getracht had zich door middel van een revolverschot van het leven te
beroven. Volgens het persoonsbewijs was deze man F.P.L. Rummens, geboren in Amsterdam
op 30 juni 1911, koopman en wonende Kinsbergenstraat 10 in Amsterdam. Hij was in ernstige
toestand naar het Coolsingelziekenhuis overgebracht.94

Bedoelde Rummens was zonder bij kennis te zijn gekomen op dezelfde dag omstreeks
14.30 uur overleden.95 Omdat het een zelfmoord betrof ging Van der Wilt samen met
rechercheur J. van Delft naar het bureau Oostervantstraat om daar een onderzoek in te
stellen. Bij fouillering werd naast een persoonsbewijs op naam van een zekere Rummens ook
een textielkaart gevonden met daarop de naam Dormits. Van der Wilt herinnerde zich
meteen het bezoek van de Haagse rechercheurs eerder die dag en dacht dat het wel eens om
dezelfde Dormits kon gaan. Weer aan het bureau gekomen nam hij direct contact op met de
Haagse Recherche. Hierop verschenen enkele uren later de beide rechercheurs, vergezeld
door een commissaris en een inspecteur, aan het hoofdbureau. Ze werden daar door de chef
van Groep iii, hoofdinspecteur Weekenstroo, ontvangen. Nadat de heren nogmaals de
gevonden bescheiden hadden onderzocht, bleek daar nog een kassabon tussen te zitten van
een ijzerhandelaar, die gevestigd was aan de Walenburgerweg. De kassabon, waarop buiten
de datum geen nadere gegevens over de identiteit van de verdachte vermeld stond, werd niet
belangrijk geacht. Ter completering van het onderzoek werd een Haagse rechercheur toch
naar het desbetreffende bedrijf gestuurd. Bij terugkomst bleek dat juist deze kassabon de
ontbrekende schakel was waarmee de zaak aan het rollen gebracht werd en een onverwachte
wending zou krijgen. De ijzerhandelaar kon vertellen dat de man van het aan hem getoonde
persoonsbewijs regelmatig iets bij hem had gekocht. Hij had zelfs wel eens een bestelling bij
deze man afgeleverd. Na enig zoekwerk in zijn administratie bleek dat dit in een pand aan de
Bijlwerffstraat in Rotterdam was geweest. Omdat het een Haagse zaak betrof en de
commissaris erop stond dat in het bewuste pand huiszoeking verricht zou worden, gaf
Weekenstroo aan Van der Wilt opdracht de Haagse collega’s te vergezellen. Uit een door 
Van der Wilt ingesteld onderzoek bleek dat Dormits in het pand een slaapetage had gehuurd.
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Via de vrouw van de huisbaas kwam Van der Wilt te weten dat Dormits de zelfmoordenaar
was en dat hij had samengewoond met een jodin, die werkzaam was als kapster in een salon
aan de Schieweg. Na overleg met de Haagse commissaris begaf Van der Wilt zich samen met
een Haagse rechercheur en zijn Rotterdamse collega Van Delft naar de bedoelde kapsalon. 
In de zaak troffen zij twee meisjes aan, waarvan er volgens Van der Wilt één een joods uiter-
lijk had. Uit het persoonsbewijs van dit meisje bleek zij S. van Gigh genaamd te zijn en ze
woonde in de Zaagmolenstaat. Van der Wilt verklaarde na de bezetting dat hij meteen wist
dat het hier ging om de gezochte vrouw. Bewust had hij, volgens eigen zeggen, de zaak
gesaboteerd en de vrouw niet aangehouden. Na terugkomst bij het pand aan de Bijlwerff-
straat bleek dat de achtergebleven politiemensen onverwacht zeer veel bezwarend materiaal
hadden gevonden, zoals chemicaliën voor het maken van bommen en het stichten van
branden. Tevens toonden ze een foto van de vrouw waarmee Dormits zou hebben samen-
gewoond. Het bleek hier te gaan om de eerder in de kapsalon aangetroffen vrouw. Hierop
ging Van der Wilt onmiddellijk terug naar de salon om alsnog Van Gigh te arresteren. Daar
bleek dat ze niet meer aanwezig was. De Haagse politiemannen keerden naar Den Haag
terug met de mededeling dat zij daar de sd zouden inlichten over het gebeuren met Dormits.
De ontdekking van het bezwarende materiaal in de Bijlwerffstraat was volgens hen een
Rotterdamse aangelegenheid en moest daarom aan de Rotterdamse sd gemeld worden. 
Van der Wilt voldeed hieraan en stelde de sd op de hoogte. De sd nam de zaak direct over en
stelde een nader onderzoek in. Op de een of andere manier was de sd tevreden over reeds
verrichte werkzaamheden door Van der Wilt en zijn collega’s, want na opdracht van de sd

werd hij met drie rechercheurs ter beschikking gesteld van de sd, om mee te werken aan het
onderzoek.96

Tussen het aan de sd beschikbaar gestelde materiaal zaten documenten waaruit bleek dat
men van plan was het stadhuis, alsmede het hoofdbureau van politie en enkele kabelhuisjes
van de telefoon in de lucht te laten vliegen. Daarnaast was er een gecodeerde lijst met
bijbehorende sleutel gevonden, die betrekking scheen te hebben op een communistische
beweging. Het bleek hier te gaan om de nvm. Deze voornamelijk communistische
verzetsgroep was begin 1941 ontstaan door het samengaan van twee verdedigingsgroepjes,
waarvan de ene bestond uit voornamelijk joodse leden van een voetbalclub en de andere uit
de illegale cpn. De groep stond onder leiding van de eerder genoemde Dormits. Dat de
gevonden sabotageplannen serieus genomen moesten worden bleek uit het feit dat de nvm

ervan verdacht werd de hand te hebben gehad in de spoorwegaanslag op de gedempte
Binnenrotte, de branden in de Luxorbioscoop en de brand in het Laakkwartier in Den Haag.97

Voor de bezetter was er alles aan gelegen deze verzetsgroep onschadelijk te maken. Door het
vinden van de lijst met namen was men in staat nog diezelfde nacht, van 17 op 18 oktober
1942, een razzia te organiseren. Hiervoor werd speciaal een contingent van de Orpo naar
Rotterdam gezonden. Elke patrouille bestond uit een of meerdere leden van de Sipo in
burgerkleding, enige personen van de Orpo in uniform en één agent van de Rotterdamse
politie. Daarnaast kreeg die nacht elke surveillerende agent opdracht om alle personen, die
op straat werden aangetroffen, aan het bureau te brengen, waar ze door rechercheurs werden
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verhoord. De arrestanten werden via
verschillende bureaus overgebracht
naar een school aan de Mathenesser-
dijk nummer 23. Hier werden ze
verzameld in het gymnastieklokaal 
en nadat ze waren ingeschreven en
gefouilleerd, werden de arrestanten
met vrachtauto’s overgebracht naar de
cellenbarakken in Scheveningen. Deze
overbrenging vond plaats in de vroege
ochtend van de 18e oktober. Zij werden
daarna, na geruime tijd op de binnen-
plaats van deze cellenbarakken te
hebben moeten wachten, tegen de
avond ingesloten. Het totaal aantal
arrestanten bedroeg ongeveer twee-
honderd. Hierna kon het speciaal
opgerichte Sonderkommando, onder
leiding van Wölk, beginnen met de
onderzoeken en verhoren. Het
Kommando was ondergebracht in een
pand aan de Maastrichtsestraat 78 in
Scheveningen.98 In verband met de
nvm ontving Boelstra op 24 oktober
onderstaande brief van de sd:

Betrifft: illegale Sabotage
organisation Volksmiliz (nvm)
Vorgang: Heutige Besprechung 
bei der Sicherheitspolizei in
Rotterdam
Ich bitte, für das gesamte niederländische Gebiet eine Grossfahndung einleiten zu
lassen, die zum Zweck hat, die noch flüchtigen Functionäre und Aktivisten einer
grossen Sabotage-organisation zu erfassen. Bei der Grossfahndung dürfte er
zweckmässig sein, auch die kleinen Polizeidienststellen, Bürgermeister usw. Zu
beteiligen, da anzunehmen ist, dass die noch flüchtigen Funktionäre demnächst in
ihren Wohnungen erscheinen werden, um die Kleidung zu wechseln, oder bei
Verwandten und bekannten ausserhalb von Rotterdam Unterschlupf gefunden
haben. Ferner besteht berechtiger Grund anzunehmen, dass die flüchtigen personen
demnächst bei den zuständigen Verwaltungstellen vorsprechen werden, um
Lebensmittelmarken zu erhalten. Auf die Tatsache, dass es sich um ein von Juden
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geleitete und von jüdischen Elementen stark durchsetzte rein kommunistische
Organisation handelt, bitte ich besonders hinzuweisen. Es ist erweisen, dass diese
organisation auch für eine Reihe van Anschlägen verantwortlich zu machen ist, 
die zu dem Rückgriff auf die aus der niederländischen bevölkerung genommenen
geiseln geführt hat.
Es handelten sich um folgende Personen:
Karel Meijer, Gijsbertus van Vugt, Gerrit Houtkamp, Hendrik Speksnijder, Gerrit
Oonk, Isaak Sies,Saartje van Gigh.
Bei Festnahme einer der zu 1 bis 7 genannten Personen wird gebeten, ihren letzten
Aufenthalt und die ständige Wohnung eingehend nach illegalen kommunistische und
sabotagemateriaal zu durchzusuchen.99

Tengevolge van de onderzoeken en verhoren door het Sonderkommando stonden 75 nvm-
leden terecht. Van deze groep werden er veertig zonder vonnis doorgezonden naar een
concentratiekamp, omdat de bewijslast niet voldoende was. De overigen werden ter dood
veroordeeld voor een waslijst aan feiten. Van deze groep werden er 21 daadwerkelijk
gefusilleerd, zes kregen vijftien jaar tuchthuisstraf en de overige acht werden voor
onbepaalde tijd in gevangenschap weggevoerd.100

Van der Wilt bleef samen met een rechercheur van Groep iii tot ongeveer februari 1943

bij de sd gedetacheerd. De andere twee waren eerder teruggekeerd. Van der Wilt verklaarde
na de bevrijding dat zijn directe werkzaamheden, welke hij in opdracht van de sd moest
doen, hadden geduurd tot begin februari 1943. In verband met het oprollen van de cpn en de
nvm moest hij met Duitse officieren wel eens naar ‘Sonderkommando’ in Scheveningen. Zij
namen hem ook mee naar Amsterdam en andere plaatsen om Van Gigh op te sporen. Soms
waren ze dag en nacht in touw. Op de vraag van Van der Wilt of hij naar huis mocht, werd
meestal ontkennend geantwoord. Van der Wilt moest aanvankelijk meestal op het bureau
blijven voor het bijwonen van de verhoren, waarbij hij als tolk moest fungeren.
Herhaaldelijk hadden de Nederlandse politieambtenaren tevergeefs getracht onder het juk
van de sd uit te komen, maar de chefs, wie zij om hulp vroegen, zeiden niets voor hen te
kunnen doen. Hoofdinspecteur Weekenstroo, die daarover een keer de sd opbelde, werd
afgesnauwd. Toen bij de verhoren nieuwe namen en adressen van verdachten bekend waren
geworden moesten de Nederlandse politieambtenaren er soms mee op uit, meestal naar
plaatsen waar een verdachte volgens zijn verklaring een afspraak met een ander had.
Omstreeks februari 1943 begon de sd hen los te laten. Enige weken later werd Van de Wilt
met een collega op een morgen bij de sd ontboden, waar aan hen door de chef als vergoeding
voor de gezinsleden, van wie zij vele uren waren weggeroepen, voor elk kind een spaarbank-
boekje van ƒ 500,- werd uitgereikt. Van der Wilt ontving voor zijn drie kinderen dus drie
boekjes met een totaal bedrag van ƒ 1.500,-. Hij vond dit een ellendige kwestie, maar hij
stond voor een voldongen feit. Volgens hem zou weigeren zeker onmiddellijke arrestatie ten
gevolge hebben gehad. Had men met hen er van tevoren over gesproken, dan zouden zij zeer
zeker voor die ‘eer’ bedankt hebben. Van der Wilt besloot een bedrag van ƒ 500,- na de
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bevrijding voor een of ander doel ter
beschikking te stellen. Dat hij en zijn
collega door het werken bij de sd een
‘on-Nederlandse’ indruk hadden ge-
maakt, was volgens hem mogelijk en
jammer. Maar dat zij doelbewust zo
hadden gehandeld, ontkende hij ten
stelligste. Zij bevonden zich, mede
door de houding van hun chefs, die
zeiden niets voor hen te kunnen doen
om bij de sd vandaan te komen, in een
‘dwangpositie’. Daarbij kwam dat
nieuwe klachten, die bij Groep iii

binnenkwamen, naar hen werden
toegeschoven, omdat zij toch al bij de
sd werkten. Zelf had Van der Wilt via
de radio gehoord hoe van regerings-
zijde de ambtenaren werd aangeraden
op hun post te blijven en zoveel moge-
lijk hun plicht te blijven doen, ten-
einde daarmee te voorkomen, dat hun
plaats door een ‘foute’ werd ingeno-
men. Weggaan betekende volgens Van
der Wilt of een collega duperen of in-
schakeling van een ‘verkeerde’, waar-
door zeer zeker nog veel meer mensen
de dupe zouden zijn geworden.101

Van der Wilt en zijn collega waren
niet de enigen die beloond werden voor
hun activiteiten. Boelstra schreef op 17

december 1942 aan zijn collega in Utrecht dat aan het gehele personeel van het Rotterdamse
korps uit erkentelijkheid voor bewezen extra zware diensten en betoonde activiteit, meer in
het bijzonder in verband met de ontdekte communistische actie, een gratificatie zou worden
toegekend. De hoogte van de gratificatie bestond uit vier maal één weekloon. Diverse naar
elders gedetacheerde Rotterdamse agenten schreven een verzoek om eveneens deze gratifi-
catie toegekend te krijgen. Deze verzoeken werden afgewezen, omdat alleen degenen die op 1
december 1942 in dienst waren van de Rotterdamse politie hiervoor in aanmerking kwamen.102

Onderzoek had uitgewezen dat bij de razzia van oktober 1942 nog niet alle communis-
tische verzetsleden waren opgepakt. Zodoende vonden er in januari 1943 wederom arrestaties
plaats. Twee rechercheurs van Groep 10 hielden op 7 januari 1943 het nvm-lid J. Vleeschhouwer
op straat staande. Wegens zijn joods uiterlijk vorderden zij inzage in zijn persoonsbewijs en
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zagen dat daarin een J gestempeld was.
Omdat Vleeschhouwer niet de vereiste
jodenster droeg werd hij aangehouden
en overgebracht naar het Haagseveer.
Na raadpleging van het opsporings-
register bleek dat Vleeschhouwer
daarin voorkwam als lid van de nvm,
waarna hij direct werd overgebracht
naar de Aussenstelle aan de Heem-
raadssingel. Vleeschhouwer werd
tijdens de verhoren dusdanig mis-
handeld dat hij de druk niet kon
weerstaan en verklaarde waar en
wanneer er een afspraak gepland
stond met de ondercommandant van
de nvm, Speksnijder. Twee dagen na
de arrestatie van Vleeschhouwer kon
ook Speksnijder na hevig verzet wor-
den aangehouden. De tijdens de ver-
horen toegepaste mishandelingen
leidden tot nog meer arrestaties. K.
Meijer, één van de gezochten, zag kans
om bij een inval te ontkomen. Tijdens
zijn vlucht raakte Meijer gewond door
kogels van zijn achtervolgers.103 De
bezetter startte direct met een uit-
gebreide zoektocht, waarbij zij ge-
holpen werden door agenten van de
Rotterdamse politie.

In de nacht van 14 op 15 januari
1943 werd in het noordelijk deel van

Rotterdam een grote razzia gehouden, waaraan 570 leden van zowel de Duitse als Neder-
landse politie deelnamen. Deze politiemacht doorzocht niet minder dan drieduizend
woningen. Meijer, degene om wie het ging, werd echter niet gevonden. Deze had na zijn
vlucht hulp gezocht bij, de wegens politieke onbetrouwbaarheid ontslagen politiearts, dokter
G.F.C.W. Meijboom. Na medische hulp was Meijer elders in Rotterdam ondergebracht.
Omdat de opsporingsactie in het noorden niets had uitgehaald, werd de zoektocht naar
Meijer in Rotterdam-Zuid voortgezet. Opvallend is dat bij de acties op Zuid alleen Neder-
lands politiepersoneel betrokken was. Onder leiding van Groep 10 werd er twee maal een
zoekactie op touw gezet. De eerste razzia vond plaats op zaterdag 16 januari 1943 in de buurt
Stokroosstraat, Pimpernelstraat, Ericastraat en naaste omgeving. Twee dagen later, op

221

De voormalige politiearts G.F.C.W. Meijboom moest evenals
K. Meijer worden opgespoord. Meijboom werd na de
bevrijding weer in dienst genomen als politiearts van de
gemeentepolitie Rotterdam.



maandag 18 januari, vond de volgende razzia plaats. Nu was de Tweebosstraat en omgeving
aan de beurt. De tijdens de twee razzia’s bezochte wijken zouden bekend staan als broei-
nesten van communisten. Ongeveer veertig rechercheurs en agenten werden vooraf in het
gymnastieklokaal van het bureau Sandelingplein bijeengeroepen en kregen daar de adressen
van panden die bezocht moesten worden. Het merendeel van de adressen was afkomstig van
een aan het bureau Sandelingplein dienstdoende rechercheur van de Economische Recherche,
majoor A. Timmer. Deze stond in het korps bekend als iemand die beschikte over een
uitgebreide naam- en adressenlijst van op Rotterdam-Zuid wonende linksgeoriënteerden.
Timmer ontkende na de bevrijding vooraf bewust namen doorgegeven te hebben aan
rechercheurs van Groep 10. Op de door hem verstrekte briefjes had hij willekeurig enkele
adressen geschreven. Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland en Rusland was
Timmer op het bureau Sandelingplein opgebeld door J. Jager van Groep 10, die hem vroeg
om namen en adressen van communisten en linksgeoriënteerden. Omdat Timmer reeds in
het begin van de bezettingstijd alle te zijner beschikking staande gegevens op dit gebied aan
de id voor de reconstructie van het kaartsysteem ter inzage had verstrekt, had hij Jager dit
gezegd en hem er tevens bij verklaard, dat zijn gegevens niet meer tot op de dag bij waren,
aangezien hij inmiddels van de straatdienst naar de Economische Recherche was overgegaan.
Over het verstrekken van briefjes van de razzia’s op Meijer op 16 en 18 januari 1943 wist
Timmer alleen nog dat de door hem verstrekte straatnamen en bijbehorende huisnummers
door hem uit het hoofd waren opgeschreven en dat er zeker adressen bij gezeten zullen
hebben waar communisten woonden.104

De razzia’s leverden niet het gewenste resultaat op, maar Meijer kon later alsnog worden
opgepakt. Iemand, die hem wilde helpen vluchten naar Frankrijk, kwam achter de ware
identiteit en gesterkt door de hoge beloning pleegde hij verraad. Meijer kon zodoende op 19

januari door rechercheurs van Groep 10 op het perron van het station Feyenoord gearresteerd
worden. Evenals een aantal andere leden van de nvm werd hij ter dood veroordeeld en
gefusilleerd. Als beloning voor de aanhouding van Meijer werden in opdracht van de
Duitsers vier leden van Groep 10 bevorderd. In 1943 bestond er bij Groep 10 een zogenaamde
afdeling communistencontrole. Aan de hand van een kaartsysteem controleerden hulp-
agenten of bepaalde personen iets met de communistische partij de maken hadden.105

Een van de maatregelen waartegen de communisten hevig protesteerden en waardoor
onder andere de Februaristaking was uitgebroken, had te maken met het wegvoeren van
Nederlandse arbeiders naar Duitsland. De Duitse oorlogsindustrie had namelijk in toe-
nemende mate behoefte aan buitenlandse arbeiders.

5.4 arbeidsinzet

Vernietiging van fabrieken waar het oorlogstuig gemaakt werd en verlies van materieel aan
de fronten zorgden voor een constante vraag naar arbeidskrachten. Daarnaast werd in
Duitsland de leeftijdtijdsgrens voor de dienstplicht steeds opnieuw aangepast, zodat op den
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duur zelfs tieners en mannen op leeftijd het militaire uniform moesten aantrekken. 
Het logische gevolg was dat het tekort aan arbeidskrachten steeg. De Duitsers vonden de
oplossing in de door hen bezette landen. Bij de bedrijven, welke niet direct bij de productie
van oorlogsgoederen betrokken waren, kon immers het ‘overbodige’ personeel naar Duits-
land gezonden worden. In de Duitse fabrieken waren toen al veel voormalige werkloze
Nederlanders werkzaam. 

Vanwege het grote aantal gedemobiliseerde militairen kon de toestand op de arbeids-
markt weer verslechteren. Door deze groep bij de politie, brandweer, douane of Opbouw-
dienst onder te brengen werd het aantal werklozen in de meeste steden enigszins beperkt. 
In Rotterdam lag dat iets anders. Door het bombardement waren veel bedrijven verwoest,
zodat het aantal werkzoekenden groter was dan in de andere grote steden.106

Op 25 juni 1940 verscheen een rondschrijven van het departement van Sociale Zaken,
waarin bekend gemaakt werd dat in Duitsland een groot aantal arbeidskrachten geplaatst
kon worden en dat het werk over het algemeen ‘passend’ was. In juli werden ruim vier-
duizend werkloze Rotterdammers opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland. Bijna drie-
duizend mannen weigerden het aangeboden werk of reageerden in het geheel niet op de
oproep. Aanvankelijk had deze weigering nog
geen financiële gevolgen. Later werd men bij
weigering als vrijwillige werkloze aangemerkt,
gevolgd door het stopzetten van de steun-
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verlening of uitkering uit een werklozenkas. Op 1 mei 1941 werden in Rotterdam 37

Gewestelijke Arbeidsbureaus en 143 bijkantoren geopend. Bij elk Arbeidsbureau werd een
Duitse Fachberater aangesteld, die alles wat er in de Arbeidsbureaus gebeurde nauwlettend in
de gaten hield.107

Nederlandse Arbeidsdienst

De Rotterdamse Arbeidsbeurs had het druk, want na verloop van tijd vertrokken veel
Rotterdamse arbeiders door de succesvolle Duitse propaganda en het stopzetten van de
uitkeringen ‘vrijwillig’ naar Duitsland. Een andere manier om mensen aan het werk te
zetten, was de oprichting van de Nederlandsche Arbeidsdienst (nad). Werklozen werden bij
deze dienst geplaatst en moesten in werkkampen verplicht werkzaamheden verrichten om in
aanmerking te blijven komen voor een uitkering. Degene die vrijwillig tot de nad wilde
toetreden kon zich vanaf februari tot en met april 1942 voor een keuring melden. Deze
keuring vond onder politietoezicht plaats in een schoolgebouw aan de Molenwaterweg 28.108

Met betrekking tot de arbeidsdienstplicht stuurde Frederiks op 2 mei 1942 een brief naar
zijn ambtsgenoot van Algemene Zaken, waarin hij verwees naar het besluit van 1 april 1942.
Volgens dit besluit kon aan de burgemeesters worden opgedragen, bepaalde personen ter
beschikking te stellen aan de commandant van de nad. In de kringen van de burgemeesters
was tegen deze bepalingen ernstig bezwaar gerezen, omdat het blijkens een verklaring van de
Reichsarbeitsführer Runge in de bedoeling lag, de leden van den nad in nationaalsocialistische
geest op te voeden. Er waren tal van arbeidsplichtigen, die tegen het verrichten van de
arbeidsdienst ernstig gewetensbezwaar hadden. Een gelijk bezwaar achtte men in bedoelde
kringen voor vele burgemeesters als plaatselijk hoofd van politie aanwezig, indien zij
geroepen zouden worden personen, die zich tegen het vervullen van arbeidsdienstplicht
verzetten, met politionele middelen te dwingen aan de arbeidsdienst deel te nemen. Volgens
Frederiks deed zich hier een situatie voor, welke overeenkwam met die van de van Duitsche
zijde gelastte massa-arrestaties van joden. Ook toen werd van de Gemeentepolitie mede-
werking verlangd, welke zij om redenen van gewetensbezwaar niet kon verlenen. Frederiks
had deze principiële aangelegenheid destijds diepgaand met Rauter persoonlijk besproken.
Rauter had toen te kennen gegeven dat de bezetting van Nederland niet ten gevolge mocht
hebben, dat van Nederlandsche politieambtenaren gevergd werd tegen hun geweten te
handelen. Uit hoofde van deze principiële beslissing achtte Frederiks het juist, dat in dit geval
de bij de burgemeesters en politie gerezen gewetensbezwaren gerespecteerd werden.109

Deze poging van Frederiks om de politie buiten dit soort arrestaties te houden mislukte
volkomen. Zowel arbeidsplichtigen, joden, artsen en studenten moesten door de politie
worden opgehaald. Twee maanden na de brief van Frederiks bleek dat de nad zijn vrijwillig-
heid verloren had. De hoofdcommissaris ontving de mededeling dat de kosten van opsporing
en terugbrenging van ‘deserteurs’ gedeclareerd konden worden bij de administratie van de nad

in Den Haag. Enkele dagen daarvoor had de hoofdcommissaris van Den Haag aan collega’s van
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een aantal andere grote steden gevraagd hoe zij dachten over aparte arbeidsstrafkampen voor
arbeidsschuwe elementen, zwarthandelaren, profiteurs, sjacheraars en asociale elementen. 
De Rotterdamse hoofdcommissaris antwoordde dat hij het hiermee eens was.110

Einde juni 1942 kreeg de hoofdcommissaris het verzoek van de directeur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau om over te gaan tot aanhouding van met name genoemde per-
sonen, omdat zij geen gevolg hadden gegeven aan een aanwijzing tot verplichte tewerk-
stelling. Hiermee hadden zij de regels van een bepaalde verordening overtreden.111

Op 22 juni 1942 ontvingen alle hoofden van de plaatselijke politie een bekendmaking van
Broersen betreffende toezicht op personen zonder geregelde arbeid. Hierin werd bepaald dat
de politie tijdens haar straatdienst geregeld de personen diende te controleren, die door
zingen, het maken van muziek, dansen en andere vertoningen op de openbare weg, straat-
handel of bedelarij, al of niet onder het mom van het aanbieden van kleine koopwaar in hun
onderhoud trachtten te voorzien. Het was de bedoeling door deze controle gegevens te ver-
krijgen omtrent personen, die niet geacht konden worden, productieve arbeid voor de
gemeenschap te verrichten. Van bedelaars, straatzangers, straatmuzikanten, straatartiesten,
die zonder vergunning optraden en niet bonafide straathandelaars, moest de identiteit
worden vastgesteld, waarna een rapport moest worden ingediend bij de directeur van het
Arbeidsbureau. Ditzelfde gold ten aanzien van personen die zich voordeden als glazenwasser,
bellenpoetser en schoonmaker van vuilnisemmers en geen eigenlijke werkzaamheden
verrichtten, doch deze beroepen gebruikten om zich aan geregelde arbeid te onttrekken.112

De politie maakte soms gebruik van de maatregelen om lastige klanten aan het werk te
zetten. Eind juli 1942 sprak een uitvoerder van de wegenbouw agent S. van de Verkeersbrigade
op de Gedempte Glashaven aan. Deze man wees hem drie personen aan die in het puin liepen
en even tevoren aan een loden kabel, die in een van de kelders lag, hadden lopen trekken. 
De uitvoerder verklaarde veel last te ondervinden van dergelijke personen. Agent S. hield de
personen, die hij kende als de gebroeders De B., staande, waarna zij verklaarden dat ze in het
puin naar kolen liepen te zoeken. Zij ontkenden aan een loden kabel te hebben getrokken. 
S. maakte van zijn bevindingen rapport op, waarin hij verklaarde dat hij de gebroeders al eens
naar het hoofdbureau had overgebracht, toen ze in het puin aan de Hoogstraat bezig waren en
een carrier met oud ijzer bij zich hadden staan, dat ze, volgens hun verklaring hadden opgevist.
Omdat S. vermoedde dat deze personen op deze wijze in hun levensonderhoud voorzagen en
geen productieve arbeid verrichtten, had hij dit rapport geschreven.113

Soms kreeg de politie bij het opsporen en aanhouden van onwillige arbeiders hulp uit
onverwachte hoek. Op 25 november 1942 brachten twee agenten van het bureau Sandeling-
plein vanaf de Dordtselaan een arrestant binnen. Deze man was op aanwijzing van zijn eigen
vrouw aangehouden, omdat hij volgens haar zeggen voor het Duitse Arbeidsbemiddelings-
bureau moest worden aangehouden.114 Enkele maanden later bracht een agent op aanwijzing
van een moeder haar zoon naar het bureau Marconiplein, omdat de jongen wegens verlof van
de arbeidsdienst (Amersfoort) thuis was en weigerde terug te gaan.115

Ondanks het uitzenden van asocialen, werkelozen en vrijwilligers naar Duitsland, bleef
de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten groeien. Vanaf april 1942 tot juni 1943 werden de
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Nederlandse bedrijven geregeld uitgekamd, waarbij gezocht werd naar geschikte ‘overtollige’
arbeiders. Hoewel deze acties succes hadden en een groot aantal bruikbare krachten
opleverden, was het nog niet voldoende.116

Op 20 januari 1943 ontving Boelstra via de directeur van het Arbeidsbureau, gevestigd aan
de 1e Middellandstraat 103 bericht, dat hij van de Duitse autoriteiten het bevel had gekregen
er voor te zorgen dat in het buitenland geplaatste arbeiders, die zonder geldige reden hun
werkgever hadden verlaten, met alle ten dienste staande middelen gedwongen moesten
worden terug te keren. Daarom vroeg de directeur Boelstra om medewerking. Hij stelde voor
om aan Boelstra iedere twee weken een lijst te sturen, met daarop de namen en adressen van
de arbeiders die onwillig waren, zodat deze personen in de nacht door de politie konden
worden opgehaald en ’s ochtends met de trein naar Duitsland afgevoerd konden worden. 
Het Arbeidsbureau zou dan voor transportpapieren zorgdragen. Boelstra ging akkoord met
het voorstel, maar paste het enigszins aan. Wanneer alle arbeiders, die geweigerd hadden
naar Duitsland terug te keren, ’s nachts gearresteerd zouden moeten worden, kostte dit veel
personeel, waarover Boelstra niet kon beschikken. Het verzamelen van deze mensen aan het
station leek hem uitermate ongewenst, in verband met de moeilijkheden die zich daar zeker
zouden voordoen. Volgens Boelstra zou het beter zijn de mensen te arresteren en naar het
Arbeidsbureau over te brengen, waar men gemakkelijker de papieren in orde kon maken en
uitreiken. Voor begeleiding van het transport naar de trein wilde hij graag zijn medewerking
verlenen.117

Om ervoor te zorgen dat de bezetter zo min mogelijk namen van mannen in handen
kreeg, die voor de arbeidsinzet in aanmerking kwamen, ging het verzet in toenemende mate
over tot het overvallen van arbeidsbureaus, waarbij kaartsystemen weggenomen of ter
plaatse vernietigd werden. Daarom moesten vanaf 4 maart 1943 van 17.00 tot 09.00 uur vaste
posten geplaatst worden bij de Arbeidsbureaus aan de 1e Middellandstraat 103, Claes de
Vrieselaan 159, Van Speijkstraat 107, Heemraadssingel 70 en Boschpolderplein 16. Hiermee
werd de druk op de toch al krappe personeelsbezetting van de politie verhoogd.118

Eind juni 1943 werden vanuit Schalkhaar een aantal wachtmeesters naar Rotterdam
gezonden, die speciaal belast werden met bewaking van de arbeidsbureaus. J.T. Bezem
maakte deel uit van dit bewakingsdetachement. Hij was in 1942 als hulpagent in dienst
gekomen. Omdat het gevaar om naar Duitsland te worden gezonden met de dag toenam,
solliciteerde hij voor een opleiding in Schalkhaar en kwam daarna weer in Rotterdam
terecht. Bij het detachement van Bezem waren een viertal nsb-wachtmeesters ingedeeld, die
in hun vrije tijd jacht maakten op onderduikers. Nadat hij dit aan een brigadier gemeld had,
die het op zijn beurt doorgaf aan Moerman, werd er aan deze ergerlijke praktijken direct een
einde gemaakt. Bezem verwees opgeroepenen vaak naar de ambtenaren van het Arbeids-
bureau, van wie hij wist dat zij de mensen hielpen om van werk in Duitsland verschoond te
blijven. De detachering van Bezem duurde tot september 1944, waarna overplaatsing volgde
naar het bureau Oostervantstraat.119

Nederlandse arbeidskrachten werden niet allemaal naar Duitsland gezonden. Ook in
Nederland moesten werkzaamheden voor de bezetter worden uitgevoerd. 
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Hoek van Holland

Toen veldmaarschalk G. von Rundstedt op 21 maart 1942 het opperbevel in het westen op
zich nam, begon hij zich intensief te wijden aan de bouw van de zogenaamde Atlantikwall.
Aan de kust van de provincies Noord- en Zuid-Holland moesten vier grote steunpunten
gebouwd worden, namelijk in Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland.
Deze steunpunten moesten het karakter krijgen van vestingen.120

Begin 1943 werkten al duizenden Nederlandse arbeiders in Hoek van Holland en
omliggende gemeenten als zogenaamde arbeidsplichtigen aan de bouw van de Atlantikwall.
De arbeiders kwamen in groten getale per trein in Hoek van Holland aan en vertrokken op
deze wijze ook weer naar hun woonplaats. Van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en
19.00 uur en op zaterdag enige uren vroeger, vertrokken ongeveer zevenduizend arbeiders
van het station. Voor een paar firma’s werden extra treinen ingelast, terwijl de rest met de
gewone diensttreinen moest reizen. Voor en tijdens de vertrekuren was het op het station
overvol met arbeiders, waar tussen zich ook gewone reizigers bevonden.121

Iedere dag moest de politie handelend optreden om de werklieden in bedwang te
houden. Wanneer de lokale trein uit Rotterdam aankwam, bestormden arbeider als ‘wilde
beesten’ de trein, zowel van de perronzijde als van de buitenzijde. Hierdoor kregen de aan-
komende reizigers geen gelegenheid om de trein te verlaten. Als de politie niet met alle
gestrengheid opgetreden had, dan hadden er ongevallen plaatsgevonden en waren vrouwen
met kinderen onder de voet gelopen. Slechts met behulp van de gummistok kon dit voor-
komen worden. De gereserveerde treinen kwamen op een apart perron te staan. Deze
treinen moesten voor de lokale diensttreinen vertrekken. Was deze extra trein nog niet
gearriveerd dan stonden ongeveer achttienhonderd arbeiders op dit perron. Kwam de lokale
trein eerder dan de gereserveerde, dan werd deze niet alleen door de voor de lokale trein
bestemde passagiers bestormd, doch vele van de op het andere perron staande mannen
liepen als een wilde horde over de spoorbaan om ook de lokale trein te bestormen. Deze als
‘wilde dieren’ zich gedragende mensen moesten in bedwang gehouden worden door slechts
vier politiemannen. Slechts éénmaal, op dinsdag 12 januari, loste een agent een waarschuwings-
schot in de lucht. Dit geschiedde bij een hevig dringen, waarbij geroepen werd, dat een man
bewusteloos onder de dringende mannen lag. Pas na het waarschuwingsschot kon de orde
hersteld worden. Het gerucht dat ooit iemand onder de trein gegooid was of tijdens deze
gebeurtenissen door de trein werd doodgereden was onjuist. Dit zou wel gebeurd zijn, indien
de politie niet handelend had opgetreden.122

Politiekorpsen in de buurt van Hoek van Holland kregen in toenemende mate
opdrachten, die te maken hadden met de arbeidsinzet. De Rotterdamse politie moest in
augustus 1943 vele met name genoemde arbeiders, die zich niet op een bepaalde datum bij
hun werkgever in Hoek van Holland hadden gemeld, aanzeggen terug te keren naar onder
andere de Organisation Todt (ot), einheit Philipp Holzmann A.G. Hier werkten ongeveer 2500

arbeidsplichtigen. Bij niet melden voor 23 augustus moest de politie hen arresteren.123 Begin
1944 kreeg de commandeur van de Rotterdamse Ordepolitie en de korpschefs van Schiedam,
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Vlaardingen en Maassluis opdracht om elk één of twee man dienst te laten doen in werk-
liedentreinen van Hoek van Holland naar Rotterdam, in verband met veelvuldig gepleegde
spoorwegdiefstallen.124

De oproepingen voor degenen die in Hoek van Holland moesten gaan werken, werden
door de dames van de typekamer gemaakt. Zij kregen hiervoor van de afdeling Bevolking
kaartenbakken aangeleverd. Voordat de oproepingen getypt werden, maakten de dames eerst
een selectie. De kaart van iemand die aardig leek of bij één van hen in de buurt woonde,
werd eruit gehaald en vernietigd. Deze selectie werd niet altijd toegepast. Een typiste had
bijvoorbeeld een ontzettende hekel aan haar buurman, zodat ze zijn kaart in de bakken liet
staan. Kort daarop kreeg deze buurman een oproep.125

Jaarklasseactie

Begin mei 1943 had de bezetter een plan ontwikkeld, waarvan ze zelf hoge verwachtingen
had. Alle mannen van 18 tot en met 45 jaar werden verplicht zich bij het arbeidsbureau te
melden. Het voordeel van deze zogenaamde ‘Jaarklasseactie’ was, dat ze de bedrijven niet
meer hoefden af te struinen, op zoek naar bruikbare werknemers, want de mannen moesten
zich immers zelf melden. Op 12 mei 1943 waren de mannen aan de beurt, die in 1921 geboren
waren. Op 21 mei moesten de jaarklasse 1922 en 1923 zich melden, op 29 mei de jaarklasse 1924

en op 5 juni de jaarklasse 1920. Degenen die aan de oproep gevolg gaven, moesten via het
Arbeidsbureau geregistreerd worden en zouden daar hun distributiestamkaart krijgen. Niet
aanmelden betekende geen stamkaart en geen distributiebonnen. Berekeningen hadden
uitgewezen dat, wanneer de zeventien jaarklassen zich na een half jaar gemeld zouden
hebben, deze actie 170.000 arbeidskrachten zou opleveren. De Duitse autoriteiten hadden
zich rijk gerekend, want de jaarklasseactie liep vanwege sabotage uit op een totale mis-
lukking. Met medewerking van de politie werd nog getracht voldoende arbeidskrachten
binnen te krijgen. Hiervoor werden speciale acties op touw gezet. In het maandverslag van
mei 1943 werd voor het eerst vermeld dat bij acties op straat en in cafés honderdvijftig
personen waren aangehouden, waarvan een deel voor werk in Duitsland bestemd was. Na
het mislukken van de jaarklasseactie volgde de zogenaamde z-kaartenactie (zurückstellung).
Door deze nieuwe regeling werden bedrijven verplicht deze kaarten aan te vragen, waarna ze
in drievoud ingevuld en teruggestuurd moesten worden. Op deze manier stond iedere
werknemer geregistreerd en had de bezetter een goed overzicht. Er was wederom geen
rekening gehouden met mogelijke sabotage door het verzet. Want juist door het op grote
schaal insturen van valse kaarten mislukte ook deze actie.126

Via nota 1889 maakte Boelstra begin juli 1943 bekend dat van 10 tot en met 17 juli trans-
porten van arbeidsdienstplichtigen naar Duitsland zouden plaatsvinden. Op ieder station,
dat werd aangedaan, stapten arbeidsdienstplichtigen in. Ter waarborging van de orde bij deze
transporten droeg hij het daarvoor bestemde personeel op er voor zorg te dragen dat op de
stations Den Haag, Rotterdam (Delftsche Poort en Beurs), Dordrecht en Gouda voldoende

228



politiepersoneel aanwezig was. Dit personeel moest minstens 45 minuten voor aankomst van
een transporttrein aanwezig zijn. Hij wees er op, dat de Duitse autoriteiten de politiekorps-
commandanten van betrokken gemeenten er voor verantwoordelijk stelden, dat het
betreden van de stations en het instappen van de arbeidsdienstplichtigen ordelijk zou
verlopen en dat zich geen demonstraties of andere stoornissen op of voor de stations
mochten voordoen. Indien de ingezette politieofficieren of manschappen hierin tekort
schoten, moesten zij zich voor het ‘ss- und Polizeigericht’ verantwoorden. Indien zich bij de
transporten enigerlei bijzonderheid mocht voordoen, dan moest dit onmiddellijk en
mogelijk telefonisch aan de verbindingsofficier van de BdO en Boelstra gemeld worden. 
De treinen reden volgens een vast schema. Die van 10, 13, 15 en 17 juli reden als volgt:
Dordrecht, Rotterdam Delftse Poort, Gouda, Utrecht, Arnhem, Emmerich en Frankfurt a.M. 
Op deze dagen vertrokken deze treinen om 07.12 uur vanuit Dordrecht.
Op 13 en 16 juli reden de treinen vanaf 15.25 uur en vertrokken van Den Haag hs naar Rotter-
dam Delftse Poort, Dordrecht, Breda, Tilburg, Boxtel, Eindhoven, Venlo en Straatsburg. 
De treinen van 10, 14 en 17 juli vertrokken om 16.52 uur vanaf Roosendaal naar Dordrecht,

Rotterdam Beurs, Rotterdam Delftse Poort, Den
Haag hs, Amsterdam, Amersfoort, Bentheim en
Kiel. De Mobiele Brigade kreeg instructies met
betrekking tot het toezicht houden bij de transporten
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van arbeidsdienstplichtigen naar Duitsland. Bij het station Delftse Poort werden tien man
plus commandant ingezet en bij Beurs vijf man plus commandant.127

Half juli 1943 werden agenten van het bureau Sandelingplein naar een bepaald adres
gestuurd waar een 24-jarige man zichzelf door gasvergiftiging van het leven had beroofd,
omdat hij voor de arbeidsinzet naar Duitsland moest. De man zag hier tegenop, omdat hij al
tweemaal een bombardement had meegemaakt.128

Voor degene die ook niet naar Duitsland wilde stond nog de mogelijkheid open om
onder te duiken. Voor deze weigeraars was bij Groep 10 de afdeling Sociale Zaken opgericht.
Zeer regelmatig werden onderduikers aangehouden. 

Het wegvoeren van de mannen had gevolgen voor het arbeidsproces in Nederland.
Hierdoor hadden bedrijven gebrek aan personeel. Produceerden deze bedrijven dan ook nog
voor de bezetter, dan moest dit probleem worden opgelost. Gevolg was dat vrouwen ver-
plicht werden aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Regelmatig kwamen vrouwen niet
opdagen, waarna de politie opdracht kreeg ze op te halen. Op 5 juli 1944 verzocht de Orts-
kommandant van Woerden overbrenging van twee in Rotterdam wonende zusjes naar de
Wehrmachtswerkstatt in Woerden, omdat ze waren weggebleven. Dit verzoek werd door-
gegeven aan Groep 10.129

In het hele land werden drijfjachten gehouden, waarbij gezocht werd naar contract-
brekers, werkweigeraars en onderduikers. Pleinen, markten, stations en bioscopen waren
geliefde plaatsen voor deze acties. Op 1 oktober 1943 werd het Rotterdamse Capitol Theater
aan de Nieuwe Binnenweg door manschappen van de Orpo en een groot aantal Nederlandse
rechercheurs van de buitenwereld afgegrendeld. Het publiek moest binnenblijven. In de hal
van het gebouw werden tafels geplaatst, met daarachter Hollandse ss’ers en leden van de sd.
Bij het passeren van deze tafels werden alle papieren gecontroleerd, terwijl daarnaast ieder-
een grondig gefouilleerd werd. De laatsten kwamen uiteindelijk na urenlang wachten aan de
beurt. Voor de Duitsers was de actie geslaagd. Er waren maar liefst zes autobussen nodig voor
het overbrengen van de arrestanten naar het hoofdbureau.130 De medewerking van de
Rotterdamse politie bij dergelijke acties werd in de meeste kringen niet gewaardeerd. Van het
illegale ‘Je Mantaindrai’ ontving Boelstra op 13 april 1944 de volgende waarschuwing: 

Betreft: Razzia’s tegen jeugd. U en uw manschappen als lammetjes uitvoeren op last
van zekere instanties. Tijd is niet ver dat met u en uw knechtjes afgerekend zal worden
en driedubbel vergolden. Waarschuwing: wij Nederlanders moeten elkander niet
bestrijden, want de nieuwe dageraad breekt aan.131

De meeste jongeren deden er alles aan om uit Duitsland te blijven. Sommigen doken
onder of kozen voor een opleiding bij de politie. Een enkeling deed het tegenovergestelde 
en dook de duistere wereld van de criminaliteit in. Door het plegen van een misdrijf hoopten
zij op een gevangenisstraf, waardoor ze vrijgesteld werden van uitzending naar Duitsland.
Een verhorende ambtenaar, die niet wist wat voor motief de dader had, was dan ook zeer 
verbaasd toen de dader niet verheugd reageerde op het bericht dat hij na verhoor werd vrij-
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gelaten. In een vertrouwelijk gesprek kreeg de ambtenaar te horen dat het strafbare feit
gepleegd was om aan arbeidsinzet te ontkomen.132

Angst voor tewerkstelling in Duitsland had diverse oorzaken. Geallieerde bombarde-
menten op Duitse steden en industriegebieden zorgden daar voor gevaarlijke situaties, terwijl
daarnaast de werkomstandigheden steeds zwaarder werden.

Een andere groep waarvoor de bezetting steeds zwaarder werd waren de joden. De maat-
regelen volgden elkaar in een snel tempo op.

5.5 joden steeds meer geïsoleerd

Steeds meer joden werden aangehouden voor ‘echte’ overtredingen. De rol van de politie
was tot dan toe ‘beperkt’ gebleven tot het controleren van de plaatsen die voor joden ver-
boden waren en het dragen van de sterren. Werd een jood toch betrapt, dan volgde een
proces-verbaal. Tot omstreeks juni 1942 werden aangehouden joden, afhankelijk van de
gepleegde overtreding, na opgemaakt proces-verbaal heengezonden. Na de invoering van de
jodenster werd ook het beleid strenger. De maandverslagen bevestigen het toenemende
aantal joodse arrestanten. In het verslag van mei 1942 staat vermeld dat voorgaande maand 
65 personen waren aangehouden.133 Voor het merendeel ging het om joden, die de ver-
ordeningen van de bezetter hadden overtreden, zoals het niet dragen van de jodenster, niet
inleveren van rijwielen, niet opgeven van vermogen, zwarte handel en onbevoegd markt-
bezoek. Enige personen werden aangehouden ter zake van het wegnemen en verhandelen
van persoonsbewijzen, die vervolgens door joden werden opgekocht.

Op 26 juli 1942 bracht een agent vanaf het Stationsplein, op aanwijzing van een vrouw, 
de jodin R. van West, die daar liep zonder jodenster, naar het bureau. De jodin werd, met
begeleidend rapport, voor de id in bewaring gesteld. Ze overleed drie maanden later in
Auschwitz. In het dag- en nachtrapport van de eerste afdeling werden meer van dergelijke
meldingen aangetroffen. Op 11 augustus 1942 bracht een agent vanaf hetzelfde Stationsplein,
op aanwijzing van een ambtenaar van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, de joodse
man, A. Bierschenk, geboren op 26 augustus 1881 in Tiel, naar het bureau, omdat die volgens
de ambtenaar zijn ster niet zichtbaar droeg. De jood werd ter beschikking van de id gesteld.
Hij overleed op 31 januari 1944 in Auschwitz.134 I. Coster, echtgenoot van T. Kollen, werd in
december 1942 tijdens een controle op de markt aan het Noordplein aangetroffen. De politie
arresteerde hem direct.135 Hij overleed op 1 februari 1943 in Auschwitz.136

De vraag of de politie vanaf dit moment had moeten weigeren om mee te werken aan de
maatregelen van de bezetter is moeilijk te beantwoorden. Velen verklaarden niet te weten
wat er met de joden ging gebeuren en geloofden de verhalen over het elders te werk stellen
van de joden. Zelfs de leider van de Aussenstelle Rotterdam, Wölk, zei aanvankelijk van mening
te zijn dat de joden in kampen, zoals Westerbork, werden geconcentreerd om daar te werken
voor de Duitse oorlogsindustrie. Later in de jaren 1943 en 1944, tijdens een bespreking van
Aussendienststelleleiters, kreeg Wölk te horen dat de joden naar Duitsland werden gebracht en
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daar in kampen te Litzmannstadt werden verzameld om daar voor de Duitse industrie te
werken, waarbij het familieverband gehandhaafd bleef. De namen van de verzamelkampen
Bergen-Belsen en Auschwitz werden tijdens die besprekingen niet genoemd.137

In 1941 viel het Seyss-Inquart en Rauter op dat vooral in Mauthausen het sterftecijfer
hoog was.138 Zowel Wölk als Rauter waren waarschijnlijk beter geïnformeerd over hetgeen
met de joden ging gebeuren dan zij uiteindelijk zouden toegeven. Soms overschreden de
verhalen over de verschrikkingen, die de joden moesten ondergaan, de Nederlandse grens.
De sd-beambte D. Hatenboer schreef in zijn ‘Politische Lageberichten’ van 6 november 1941 dat
Nederlandse nskk-mannen, die uit Rusland terugkeerden, berichtten hoe de joden in de
bezette gebieden vervolgd werden en maakten tevens melding over beestachtige afslachtingen
van de joden in het oosten door de inheemse Letlandse bevolking, met toestemming van de
Duitsers.139 Van de buitenstaanders geloofde of wilde bijna niemand geloven dat de Duitsers
tot zoiets in staat waren. 

Het beleid ten opzichte van de joden werd wel steeds strenger. Dit had onder andere te
maken met de bepaling dat vanaf begin juni 1942 joden, die bepaalde overtredingen pleegden,
na arrestatie ter beschikking gesteld moesten worden van de BdS of diens Aussenstelle.140

Rijwielen moeten worden ingeleverd

Doordat de joden door de ster voor iedereen duidelijk herkenbaar waren en administratief
alles geregeld was, kon de totale isolatie voltooid worden. Hierbij was wederom een rol voor
de politie weggelegd. Nadat begin juni 1942 een volledig reisverbod voor joden was
afgekondigd, werd enkele weken later bekendgemaakt dat de rijwielen, welke aan joden
toebehoorden, uiterlijk op 24 juni 1942 te 13.00 uur met alle toebehoren ingeleverd moesten
worden bij de burgemeester waar de jood zijn woonplaats had of waar zijn zaak gevestigd
was. Indien reparaties noodzakelijk waren, moesten de kosten op de joodse eigenaar
verhaald worden. Ook huurkoop rijwielen moesten ingeleverd worden. De verkopers
dienden de kosten te verhalen op de joodse kopers.

Op 23 juni 1942 maakte de hoofdcommissaris van Rotterdam bekend dat van in die stad
wonende joden, inclusief geannexeerde gebieden, wiens geslachtsnaam begon met de letters
a t/m m, hun rijwiel op donderdag 24 juni 1942 moesten inleveren. De rest moest dit op
vrijdag 26 juni 1942 doen. Als plaats van inlevering werd loods vijf van de gemeentelijke
Handelsinrichting, nabij het Poortgebouw, aangewezen. De ingang bevond zich aan de
Stieltjesstraat, nummer 42. In speciale voorgedrukte formulieren van de Rotterdamse politie,
voorzien van een volgnummer, verklaarde ondergetekende dat het door hem/haar ingeleverde
dames of herenrijwiel hem/haar toebehoorde en dat het rijwiel in behoorlijke en berijdbare
toestand was. Volgens de namenlijsten werden 1023 rijwielen door joden ingeleverd. Op de
lijsten waren bijzonderheden vermeld van degenen die hun rijwiel niet konden missen. Bij
de letter H was aangetekend dat E. Helman zijn beide herenrijwielen niet had ingeleverd.
Helman was belast met de voedselvoorziening van de afdeling Gevangeniswezen aan het
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hoofdbureau. Beide rijwielen waren bestemd voor het vervoer van voedsel en daardoor
onmisbaar.141

De ingeleverde fietsen werden door hulpagenten bewaakt. Een dubbelpost moest dag en
nacht de bijzondere toegangen bewaken en regelmatig om de loods heenlopen. Alleen
politiepersoneel met een bewijs kreeg toegang tot de loods. Passe-partouts voor de sleutels
waren uitgegeven aan een aantal met name genoemde politiebeambten. De portier kreeg
opdracht aan niemand anders de sleutels van de loods af te geven. Een lijst met geweigerde
rijwielen, met daarop naam, adres en reden van weigeren werd op 1 juli 1942 in handen
gesteld van inspecteur J.C. van Wijk van de id, die de behandeling geheel overnam. Veertien
dagen later berichtte de pg dat nog niet bekend was wat er met de door joden ingeleverde
rijwielen ging gebeuren. Hierover zou nader door de Duitse autoriteiten worden beschikt.
Op woensdag 22 juni 1942 kreeg Moerman persoonlijk van König van de Aussenstelle de
mededeling dat, behalve damesrijwielen en tandems, alle rijwielen ter beschikking van de
Ortskommandant moesten worden gesteld, hetgeen ook gebeurde. Bij de stukken bevonden
zich ook diverse ontvangstbewijzen van de Aussenstelle der Sipo und sd, gevestigd aan het
Westplein 12 in Rotterdam, van door de plaatselijke politie uit omliggende gemeenten
inbeslaggenomen joodse rijwielen, zoals onder andere uit Ridderkerk, Spijkenisse en Zuid-
land. Op 24 augustus 1942 rapporteerde een agent van de Mobiele Brigade dat ’s morgens 
de laatste gevorderde (niet joodse) rijwielen van het gemeentelijk handelsterrein waren
afgehaald door de Wehrmacht. Volgens een bijgevoegd briefje zouden er van de dertien-
honderd, welke er nog aanwezig hadden moeten zijn, zestien rijwielen ontbreken.
Rapporteur achtte mistelling niet uitgesloten. In september 1942 waren deze rijwielen even-
eens opgehaald, want toen stuurde de hoofdcommissaris drie rekeningen in duplo naar de
burgemeester voor de huur van loodsen op het haventerrein.142

Nu de joden niet meer konden en mochten reizen was er nog maar weinig nodig om ze
geheel uit het maatschappelijke leven te verbannen. Het besluit van Rauter van 30 juni 1942,
waarin werd bepaald dat het joden verboden was om zich van 20.00 tot 06.00 uur buitens-
huis te begeven, was al een flinke stap in die richting. Al deze maatregelen waren erop
gericht om de greep op de joden te verstevigen.143

De joden waren door de maatregelen bijna geheel buiten de maatschappij geplaatst. 
Om de uitsluiting te completeren maakte Boelstra op 21 juli 1942 bekend dat op last van de
Duitse autoriteiten alle joden voortaan als telefoonabonnee werden uitgesloten. Ook was 
het niet langer geoorloofd aan joden het permanent gebruik van een neventoestel af te staan,
hetgeen betekende dat een jood op geen enkele wijze mocht worden toegestaan van een
telefoon gebruik te maken. In verband hiermee werd door Boelstra bepaald dat de personeels-
leden die over een diensttelefoon beschikten deze in geen geval ten dienste van een jood
mochten stellen, zulks op straffe van afsluiting, nog afgezien van de verdere disciplinaire
maatregelen, die door hem genomen zouden worden.144
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De eerste joden worden opgeroepen

Nadat de totale isolatie van de joden een feit was, kon begonnen worden aan het eigenlijke
plan van de bezetter; wegvoering van de gehele joodse bevolking. A.C. de Neeve, journalist
van het nrc, schrijft in zijn dagboek145 dat de wegvoering van de joden uit Rotterdam in een
sneller tempo moest plaatsvinden dan in Amsterdam, waar elke nacht twaalfhonderd joden
werden opgehaald. De termijn voor Rotterdam was vastgesteld op vier dagen. Hij had deze
informatie gekregen via een medewerker van de Joodse Raad van Amsterdam, die voor dit
doel naar Rotterdam gezonden was. Eind juli 1942 ontvingen tweeduizend Rotterdamse
joden, tussen zestien en veertig jaar, per aangetekende brief een oproeping van de Zentralle 
für jüdische Auswanderung Amsterdam.146 Deze oproeping luidde als volgt:

U moet zich voor eventuele deelname aan een, onder politietoezicht staande,
werkverruiming in Duitsland voor persoonsonderzoek en geneeskundige keuring
naar het doorgangskamp Westerbork, station Hooghalen, begeven. Daartoe moet u
op 30 juli 1942 om 18 uur op de verzamelplaats Rotterdam Entrepotstraat, Loods 24,
aanwezig zijn.

Opgeroepen joden kregen aanwijzingen en voorschriften voor het transport naar Westerbork,
waarin onder meer onderstaande bepalingen en aanwijzingen waren opgenomen.

- rugzakken, geen koffers.
- in Westerbork kan men niet bij rugzak komen, pakket levensmiddelen. 
- familie kan niet altijd bij elkaar blijven.
- persoonlijke documenten bij de hand hebben. 
- het transport naar Hooghalen heeft tot heden in personenwagens plaats gevonden. 

De families zijn in de trein bij elkaar gebleven. Bij aankomst in groepen van 50.
- van Hooghalen naar Westerbork lopen, ca. 5 km.
- vrouwen en kleine kinderen meestal met bussen.
- mannen en vrouwen gescheiden, kinderen tot 14 jaar bij moeder.
- gewoonlijk transport van Westerbork naar Duitsland na 2 dagen ’s morgens tussen 

5 en 7 uur. Reisduur naar Duitsland ca. 2 dagen.
- doktoren en verpleegsters begeleiden reis van Westerbork naar Duitsland evenals 

geestelijke beambten van de JR tot bestemming. 
- personen, voorwerpen die achterblijven: JR zal oplossing zien te vinden.147

Van de eerste tweeduizend opgeroepenen joden voldeden er 1120148 aan de oproep. Van
degenen die niet verschenen, waren er ongeveer honderdvijftig vrijgesteld, omdat zij werk-
zaamheden verrichtten voor de Joodse Raad.149 Hieronder bevond zich een schoenmaker, een
elektricien voor loods 24, medewerkers van de centrale keuken, stenotypistes en de chef van
de afdeling rugzakken.150 Drie dagen later werden wederom tweeduizend joden opgeroepen.
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Deze oproeping werd door vele joden ontvangen. Bij de oproeping was een reisvergunning en vervoerbiljet gevoegd,
waarmee de houder de volgende dag ‘kosteloos’ mocht reizen vanaf Loods 24 naar het station Hooghalen. Uit de
oproeping blijkt tevens dat Loods 24 niet alleen voor de Rotterdamse joden gebruikt werd.



Nu verschenen er achthonderd. Na de derde oproeping verschenen ‘slechts’ vijfhonderd-
twintig van de tweeduizend.151 In de wijken waar de oproepingen ontvangen waren, heerste
de gehele dag een paniekstemming. Velen probeerde het huisraad en andere bezittingen nog
te redden door het onder te brengen bij buren of vrienden. De Rotterdamse bevolking, zo zij
al op de hoogte was, keek machteloos toe.152

Soms werden gezinnen uit elkaar gerukt, omdat bijvoorbeeld alleen de vader was
opgeroepen. Er werden verzoeken ingediend om als gezin bij elkaar te mogen blijven en zich
gezamenlijk te melden. Voor degenen die in Rotterdam achterbleven braken moeilijke tijden
aan. Eind oktober 1942 ontving de politie een noodkreet vanuit het Groningse Noordbroek.
Ouders waren namelijk bezorgd over hun gehuwde dochter, die in de Woensdrechtstraat in
Rotterdam woonde. Majoor L. Kievit van het bureau Sandelingplein stelde hierop een
onderzoek in. Op het genoemde adres sprak hij met R. van der Hak, echtgenote van W.L.
Fierlier. Zij verklaarde dat haar man ongeveer tien weken geleden naar Westerbork was
vertrokken om daar te gaan werken. Hierna had zij niets meer van hem vernomen. Verder
vertelde de vrouw nog dat ze met haar drie kinderen, in de leeftijd van vijf en vier jaar en een
baby van vijf maanden, moest rondkomen van ƒ 10,35 steun. Ze had geen moed meer om te
leven. Kievit stelde vast dat er spoedig en dringend hulp nodig was en dat zowel vrouw,
kinderen en woning verwaarloosd waren.153 Indien het gezin die broodnodige hulp gekregen
heeft zal dit niet van lange duur zijn geweest, want Rachel werd samen met haar kinderen op
3 december 1942 in Auschwitz vermoord. Louis kwam op 31 maart 1944 ergens in Midden-
Europa om het leven.154

Velen kwamen op den duur in financiële problemen, want alle joden hadden voor 30

juni 1942 al hun bezittingen en vermogen boven de waarde van ƒ 250,- moeten inleveren bij
de bank van Lippmann-Rosenthal & Co.155

Enkele joden vermoedden mogelijk wat er met hen ging gebeuren of hadden de moed niet
meer een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Op 30 juli 1942 rapporteerde L. van Vliet dat in
de keuken van een woning aan de Beukelsweg 81b (beneden) de lijken waren aangetroffen van
een joods echtpaar. Zij hadden zich vermoedelijk door gasverstikking van het leven beroofd.
De kraan van het gasfornuis stond geheel open en de keuken was afgesloten. De slachtoffers
werden overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis. Nadat de dood geconstateerd was, werden
ze overgebracht naar het Israëlitisch ziekenhuis aan de Schietbaanlaan 42. In het bericht was
nadrukkelijk vermeld dat de pers niet ingelicht mocht worden. In de rapporten werd regel-
matig melding gemaakt van zelfmoord of poging daartoe. Op 10 augustus 1942 rapporteerden
de agenten J.P. Teunissen en W.A.J. van Reem van de Mobiele Brigade dat te 19.00 uur een
joodse vrouw aan de Parkkade van de steiger het water van de Maas was ingelopen. Zij werd
gered door een onbekend gebleven matroos van de Kriegsmarine en met een ziekenauto
overgebracht naar het Israëlitisch ziekenhuis, waar men haar ter observatie opgenam. In het
rapport was nog vermeld dat de vrouw zwaarmoedig was en dat wederom de pers niet ingelicht
mocht worden. De verschrikkingen zijn deze joodse vrouw niet bespaard gebleven. Zij overleed
op 26 maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor.156
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Loods 24

De plaats waar de joden zich, in afwachting van verder transport, moesten melden werd
gevonden op een haventerrein in Rotterdam-Zuid, tussen de Spoorweghaven en de Binnen-
haven. Van de op het terrein liggende loodsen werd loods 24 gebruikt als verzamelpunt. 
Het terrein was van de Gemeentelijke Handelsinrichting en voldeed geheel aan de gestelde
eisen, want doordat het buiten de woonwijken lag was het er vooral ’s avonds en ’s nachts
rustig. Daarnaast was het terrein omgeven door een twee meter hoge muur, zodat vanaf de
straat niemand kon zien wat er gebeurde.157 Een goede infrastructuur zorgde ervoor dat de
joden op een snelle manier naar de kampen getransporteerd konden worden. Hiervoor werd
het op het terrein gelegen goederenspoor gebruikt, terwijl via het nabigelegen station van de
rtm de joden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden aangevoerd konden worden. 
Zij moesten dan vanaf de Rosestraat nog wel een stukje lopen. Volgens verklaringen was de
Rotterdamse politie niet in de loods aanwezig. Hooguit waren enkele agenten belast met de
bewaking van het terrein of moesten buiten de muren nieuwsgierigen op afstand houden. 
De opvang en het opstellen van de joden voor transport vond plaats door de Duitse politie 
en ss. Omdat de meeste joden, die via
loods 24 zijn weggevoerd, niet meer
terugkeerden, is er weinig bekend over
het optreden van de Duitsers in de van de
buiten-wereld afgesloten goederenloods.
De jood C. Frank was zelf bij een trans-
port aanwezig en geeft in zijn boek 
‘Alsof er niets gebeurd was’ weer wat hij
daar waarnam.
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Gedeelte van de muur aan de Stieltjesstraat, die
om de Gemeentelijke Handelsinrichting stond.



[…] Een zwak licht scheen op de
kade en het water kabbelde zacht in
de haven. Iets verder naar het
zuiden op de kade stond de trein.
Alleen de achterkant van de laatste
wagon was zichtbaar. Het waren
mensen uit het gewone volk, sjofel
gekleed, marktkooplui en
arbeidersgezinnen. Hele gezinnen

met kleuters en baby’s, hoewel soms alleen de man of vrouw was opgeroepen. Veel
kinderen huilden. Men was duidelijk geïntimideerd door de Duitse dreigementen en de
bevestiging van de Joodse Raad dat het niet opkomen met de dood zou worden gestraft.
Misschien geloofden de meesten nog in het sprookje van de werkkampen. Er was niets
van verzet merkbaar. Lijdzaamheid en melancholie waren duidelijk van de gezichten af
te lezen. Verlicht door twee sterke gloeilampen, die het middel fel belichtten, zag de
loods er luguber uit. Aan de kadezijde stopte een auto. Er stapten een paar ss-officieren
uit. Later hoorde ik de namen van Siemon, Reeder en Hoffmann. Omringd door zwaar
bewapende ss’ers traden ze de loods binnen. De mensen weken voor hen terug.
Sturmführer Siemon schreeuwde: ‘Allemaal in het midden onder de lampen in rijen
opstellen.’ De vrouw van de Joodse Raad werd in de voorste rij geduwd. Ze gesticuleerde
en toonde haar vrijstelling. Siemon sloeg haar en sleurde haar aan haar haren naar de
zich langzaam opstellende rijen. Vrouwen zochten naar hun spelende kinderen en
riepen met angstige stemmen hun namen. De soldaten traden steeds ruwer op. Ze
sloegen van alle kanten op de mensen in en drongen hen in rijen van vijf dik.158
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Loods 24. Verzamelplaats voor de opgehaalde joden.

Het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrichting
met daarop Loods 24.



De joodse jongen Avi Magid was in loods 24 eveneens getuige van het door de Duitsers
toegepaste geweld. Terwijl zijn moeder, die als verpleegster werkzaam was, op een ochtend
met een patiënt een wandelingetje maakte, werd ze, waarschijnlijk vanwege haar joods
uiterlijk, door twee rechercheurs van Groep 10, M. Jansen en J.D.N. Joolen, staande
gehouden en naar haar persoonsbewijs gevraagd. Omdat dit thuis lag, werd ze door de twee
rechercheurs naar haar woning begeleid. Na controle van het persoonsbewijs werd
geïnformeerd naar man en kinderen. De poging van moeder Magid om de rechercheurs om
de tuin te leiden, door te vertellen dat er niemand bij haar in huis woonde mislukte, omdat
Jansen de foto van Avi op de schoorsteenmantel had zien staan. Op de vraag waar haar zoon
was, gaf moeder Magid in eerste instantie als antwoord dat zij dit niet wist, maar nadat beide
rechercheurs haar enkele keren flink in het gezicht hadden geslagen, vertelde ze dat haar
zoon op school zat. De niets vermoedende Avi werd kort daarop door beide rechercheurs uit
de schoolbanken geplukt en samen met zijn moeder overgebracht naar het Haagseveer. 
Daar werden die dag nog meerdere ‘vangsten’ van het duo Joolen en Jansen binnengebracht.
Na een kort verblijf in het hoofdbureau werd Avi en zijn moeder samen met de anderen
overgebracht naar loods 24. Wat Avi daar zag vergat hij nooit meer. Samen met zijn moeder
gingen hij schoorvoetend naar binnen. Daar werden ze met de joden, die al aanwezig waren,
bij elkaar gedreven. Vanuit een aantal luidsprekers, die hoog in de loods hingen, werden
aanwijzingen gegeven en werden familienamen afgeroepen. Aan een tafel van ruwhouten
planken op schragen zat een aantal mensen waarbij ze zich, volgens de instructies, moesten
melden. Hen werd verteld dat het afroepen van namen inhield dat de desbetreffend persoon
of familie zich naar de achterkant van de loods moest begeven, waar de treinen voor trans-
port klaar stonden. Er kwamen opnieuw een aantal opgepakte mensen de loods binnen, die
angstig om zich heen kijkend een plaats zochten in het gekrioel van alle aanwezigen. ‘Kijk’,
zei de moeder van Avi, ‘dat is de naaister die voor tante Saar altijd kleding maakt’, en zij
doelde op een klein, gebogen oud vrouwtje dat als laatste van de nieuwe groep binnen-
kwam. Zij had een grote koffer bij zich die zij neerzette, waarop een ss’er haar iets toe-
schreeuwde. Het oude vrouwtje zette haar hand aan het oor en vroeg: ‘Wat zegt u mijnheer’.
Hierop pakte de ss’er de zware koffer op, hield die boven zijn hoofd en smeet hem vervolgens
op het oude vrouwtje. Zij bleef roerloos liggen en werd later aan haar benen weggesleept.
Vlakbij de plaats waar Avi en zijn moeder stonden werd een houten kist neergezet. Even later
kwam een luid lachende ss’er aan met een oude man die hij voortduwde en vervolgens beval
op de kist te gaan staan. De oude man moest steeds zijn hoed afnemen als er een ss’er voor
hem stond en moest dan zeggen: ‘Dag mijnheer’. Even weifelde de oude man en de ss’er rende
naar een kraan, vulde zijn helm met water en gooide dit in het gezicht van de man. Dit spelletje
herhaalde zich enkele malen en toen trapte de ss’er de kist onder de oude man weg, die
kreunend op de grond bleef liggen, maar na een ferme schop overeind krabbelde. Enkele
meters van Avi vandaan lag een oude dame, met naast haar gehurkt een jonge vrouw die haar
wat te drinken gaf. Volgens de jonge vrouw, heette de oude dame Elsas en was tweeënnegentig
jaar oud. Ze kon niet meer lopen en was, na de loods te zijn binnengedragen, blijven liggen op
de plaats waar zij was neergelegd. Af en toe bracht ze een arm omhoog en stamelde dan: ‘Mijn
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kinderen’. Een ss’er die de hulpverlening van de jonge vrouw even had aangezien liep op de
twee af, duwde de jonge vrouw opzij en schopte met volle kracht tegen het hoofd van de oude
dame. Zij overleed ter plaatse, maar werd niet weggehaald. Er ontstond grote beroering onder
de aanwezigen en ook hoorden Avi gegil. Op de vraag wat er zich afspeelde werd verteld dat
een aantal mensen, die naar de achterzijde van de loods was verwezen voor treintransport, zich
van het leven hadden beroofd. Onder hen ook een familie met vier kinderen. Avi werd samen
met zijn moeder en een grote groep joden per trein naar Westerbork vervoerd. Tijdens het
uitladen van de trein probeerde een jonge man te vluchten. Vanwege de hierdoor ontstane
verwarring konden Avi en zijn moeder ontkomen. Beiden overleefde de bezetting.159

Sporadisch werden joden die een vrijstelling hadden en toch waren opgepakt vanuit
loods 24 vrijgelaten. Van een joodse man was in de loods vastgesteld dat hij de Belgische
nationaliteit had en kon daarom naar huis. Zijn vrouw, die samen met hem was opgepakt ,
moest wel met het transport mee. Dergelijke schrijnende gevallen deden zich vaker voor.
Iemand die naar de loods was gekomen om afscheid te nemen van zijn schoonouders werd
aangehouden en in de loods geplaatst.160

Kort voor het verschijnen van de eerste oproepingen richtte opperrabbijn, A.B.N. Davids,
de Pastorale Commissie op voor morele en materiële steun. De commissie bestond uit dertig
leden, waaruit een centraal bureau van tien personen benoemd werd. Onmiddellijke bijstand
heeft zo goed als zeker een tiental zelfmoorden voorkomen. Meerdere leden van de commissie
verbleven dag en nacht bij families met suïcidale neigingen. Op de avonden dat een transport
vertrok, waren leden van de commissie in de loods aanwezig om de mensen op te beuren of
te helpen en zij beloofden te zorgen voor de achterblijvers.161 Uit correspondentie blijkt dat de
Pastorale Commissie en de Joodse Raad regelmatig met elkaar overhoop lagen, vanwege
overlappende werkzaamheden. De Joodse Raad voor Amsterdam, afdeling Rotterdam, zoals
deze dienst officieel genoemd werd, kwam omstreeks oktober 1941 in Rotterdam tot stand,
werd in diverse afdelingen verdeeld en behartigde de belangen van de joden in het zuidelijk
deel van Zuid-Holland. In het begin werd M. Zilversmit hoofdvertegenwoordiger. Later
verving H. Cohen hem.162

In eerste instantie vestigde de Joodse Raad zich in het joodse weeshuis aan de Mathenesser-
laan en in het oude kantoor van de joodse liefdadigheidsvereniging ‘Montefiore’ in de Van
Speykstraat. Half maart 1942 werd het kantoor verplaatst naar de Essenburgsingel 24b en
toen de deportaties begonnen, werd het secretariaat tijdelijk ondergebracht in de school aan
de Molenwaterweg. Evenals de Pastorale Commissie zorgde de Joodse Raad ervoor dat, daar
waar nodig, hulp geboden werd en dat de transporten ordelijk verliepen. 
In het orgaan van de Joodse Raad, Het Joodsche Weekblad, werden de joden regelmatig, onder
dreiging van harde maatregelen, opgeroepen om aan de eisen van de bezettingsautoriteiten
te voldoen. Vandaar wordt de Joodse Raad wel eens ‘Joods Verraad’ genoemd. Dit ging niet
op voor alle afdelingen. In Rotterdam verleende medewerkers van een onderafdeling van
Sociale Zorg, onder leiding van F. Hartog, hulp bij het onderduiken.163

Voor vele duizenden joden was loods 24 het vertrekpunt naar het onbekende einde, met
alleen de kampen Westerbork of Vught als tussenstation. Op 1 juli 1942 werd het centrale
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vluchtelingenkamp Westerbork door de Duitsers overgenomen en omgedoopt tot Polizeiliches
Durchgangslager.164

Sommige joden probeerden vanuit Westerbork alsnog vrijstelling te krijgen. Op 23 sep-
tember 1942 ontving Boelstra vanuit het kampziekenkuis een schrijven van J. Danielson,
waarin hij verzocht om bevestiging dat hij de Amerikaanse nationaliteit had. Boelstra
antwoordde dat Danielson de Amerikaanse nationaliteit verloren had, omdat hij reeds drie
jaar in Nederland verbleef.165

Voordat in Rotterdam de eerste joden werden opgeroepen, was half juli 1942 de eerste
deportatietrein naar Auschwitz vertrokken. In een aantal illegale bladen werd aandacht
geschonken aan de transporten en anti-joodse maatregelen. In de Waarheid van 3 augustus
1942 verscheen een artikel, waaruit onderstaande passage is overgenomen. 

Landgenoten de maat is vol. […] Daarom, beschermt de joden waar gij kunt. Verbergt
hen, geeft hen onderdak en voedsel, hoe moeilijk het U ook moge vallen.
nederlandse politiemannen van het oude slag, denk aan Uw menselijke en
waarachtige beroepsplicht: neemt geen Joden gevangen of voer de gegeven opdrachten
slechts in schijn uit. Laat hen ontvluchten en zich verbergen. Weet, dat van elken man,
van elke vrouw, elk kind, die gij aanbrengt, gij ook de moordenaar zoudt zijn!

Op 25 juli 1942 riep minister-president P.S. Gerbrandy in een rede voor Radio Oranje het
Nederlandse volk op de onschuldige joodse mensen zoveel mogelijk bij te staan. De volgende
dag werd in de meeste kerken een herderlijke brief voorgelezen. In deze kanselboodschap
was ook het protesttelegram van 11 juli opgenomen, die de gezamenlijke Nederlandse kerken
naar Seyss-Inquart hadden gezonden. De bezetter had geen boodschap aan deze protesten.
Zij ging gewoon door met het deporteren van de Nederlandse joden.166

Tussen half juli 1942 en begin september 1944 vertokken ruim honderd treinen vanuit
Westerbork naar een van de kampen, zoals Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor of Theresien-
stadt.167 Wat er in de kampen met de joden moest gebeuren was al op 20 januari 1942

bepaald. Het hoofd van het Reichssicherheitshauptamt, R. Heydrich, had die dag in een villa
aan de rand van het meer Wannsee, even buiten Berlijn, een conferentie georganiseerd. De
bedoeling van deze Wannsee-conferentie was de ‘definitieve oplossing’ van het zogenaamde
jodenvraagstuk. De plannen zouden uiteindelijk leiden tot de massavernietiging van vrijwel
het gehele Europese jodendom.168 Wannsee was overigens niet het begin van de vernietiging,
maar een uitwerkingsconferentie, waar hoofdzakelijk de technische details besproken werden.
Hitler had reeds in september 1941 besloten alle Europese joden te vermoorden. In Rusland
hadden speciale Einsatzgruppen op dat moment al duizenden joden vermoord. In juni 1941 waren
deze groepen achter de linies begonnen met de Ausrottung der jüdisch-bolschewistischen Intelligenz.169

De maanden, die volgden op de periode waarin de joden uit Rotterdam zich hadden
moeten aanmelden, verliepen redelijk rustig. De politie werd regelmatig geconfronteerd met
zaken die betrekking hadden op joden. In het maandverslag van augustus 1942 werd onder
het item ‘politiek’ vermeld dat door de id170 127 personen waren aangehouden, waarvan
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vijftig joden. Veel ‘arische’ arrestanten waren behulpzaam geweest bij het verbergen of
bevoordelen van joden, die weigerden zich te melden voor transport naar het buitenland, 
of in het bezit waren van goederen afkomstig van op transport gestelde joden.171

De id en later Groep 10 was het onderdeel van het Rotterdamse politiekorps dat het meest
belast was met de jodenmaatregelen. Dit bleek niet alleen uit eerder genoemde maand-
rapporten. Boelstra vroeg eind augustus aan Broersen extra benzine, omdat de id wederom
opdracht van de sd had ontvangen om jodenfamilies uit andere plaatsen op te halen.172 Hieruit
kan geconcludeerd worden dat Groep 10, op het gebied van de joden, als verlengstuk van de sd

fungeerde. Rechercheurs van Groep 10 waren echter niet de enige leden van het Rotterdamse
korps die werden ingeschakeld voor de arrestatie van joden, iedere willekeurige agent kon
hiermee geconfronteerd worden. In het voorgaande werd al vermeld dat agenten op aanwijzing
van burgers of instanties joden overbrachten, omdat zij zich niet aan de vele maatregelen
hadden gehouden. Eind september 1942 moest op last van de Sipo een vaste post geplaatst
worden voor pand 77b aan de Rochussenstraat. Dit pand werd bewoond door een echtpaar. 
De man was wegens het begunstigen van joden gearresteerd, terwijl de vrouw nog voort-
vluchtig was. De agent, die belast was met de bezetting van de vaste post, kon al snel rappor-
teren dat hij de vrouw had aangehouden en overgebracht naar de id.173

Loods 24 was vanaf 30 juli 1942 tot en met 10 april 1943 in gebruik als verzamelpunt.
Opvallend is dat vanaf 17 juli 1942 tot en met 12 april 1943 bijna dagelijks en meestal rond
06.00 uur personeel van het bureau Sandelingplein op straat grootschalige persoonsbewijs-
controles hield. In die periode zijn er volgens het rapportenboek van het betreffende bureau
ruim achtentwintig duizend persoonsbewijzen gecontroleerd. Mogelijk hadden deze activi-
teiten iets te maken met Loods 24, want er zullen ongetwijfeld een aantal joden geweest zijn,
die op het laatste moment kans zagen om te ontkomen. Hoewel in de boeken alleen het
aantal gecontroleerde persoonsbewijzen vermeld staan, waren de straatcontroles waar-
schijnlijk bedoeld om de gevluchte joden op te sporen, zij waren immers herkenbaar aan de
gestempelde J in hun persoonsbewijs.174

Joodse werkkampen

Omdat het oproepen van joden niet het gewenste resultaat had opgeleverd, lagen alweer
nieuwe maatregelen klaar. Volgens een vooropgezet plan moesten werkloze joden in werk-
kampen worden ondergebracht. Allereerst waren de Amsterdamse joden aan de beurt.175 In
augustus 1942 volgden de Rotterdamse. De bezetter maakte meteen van de gelegenheid
gebruik om de joden nogmaals te waarschuwen. Degenen die geen gevolg gaven aan de
oproep zouden gevangen genomen worden en naar het concentratiekamp Mauthausen
overgebracht worden. De joodse mannen, die voor de werkkampen opgeroepen waren,
werden eerst in een oud schoolgebouw in de Van Speykstraat gekeurd. De gemengd gehuwden,
die goedgekeurd waren, kregen uitstel. De rest werd verdeeld over rijkswerkkampen in het
noorden en oosten van Nederland. Uit brieven van arbeiders valt op te maken waar ze zaten
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en hoe de behandeling was. Deze brieven zullen eerst wel gecensureerd zijn, zodat het
werkelijke kampleven niet naar buiten kwam. Wel bekend is dat Nederlandse ss’ers degenen
die in het ss-opleidingskamp in Avegoor tewerkgesteld werden, verwaarloosden en mis-
handelden.176

Een Rotterdamse jood, die in het werkkamp ‘de Witte Brink’ in Hummelo onder-
gebracht was, schreef dat hij en zijn kamergenoten het opperbest maakten. Alleen vlees en
vet werd maar twee maal in de week verstrekt. Rotterdamse joden waren onder andere
ondergebracht in de werkkampen ‘De Vaneburg’ in Putten, kamp ‘Linde’ in Zuidwolde en
kamp ‘Bruinhorst’ in Ederveen bij Lunteren.177

Rauter schreef op 24 september 1942 een brief naar Himmler betreffend Judenabschiebung.
In dit, volgens Rauter, tussenbericht over het transporteren van de joden, bracht hij zijn chef
op de hoogte wat hij van plan was met de joden in de werkkampen en de overige joden in
Nederland. Ook de rol van de Nederlandse politie kwam in deze brief aan de orde. Op het
moment dat Rauter de brief schreef waren ongeveer zevenduizend joden in werkkampen
ondergebracht. Rauter hoopte dat dit aantal op 1 oktober tot achtduizend gestegen was. Het
was de bedoeling om op die dag alle joden uit de werkkampen, samen met ongeveer tweeën-
twintig duizend familieleden te arresteren en naar de kampen Westerbork of Vught over te
brengen. Rauter hoopte verder dat hij voor Kerstmis alle dertigduizend joden uit Nederland
verwijderd had, zodat de helft van de Nederlandse joden (vijftigduizend) weg was. Op 15

oktober zouden alle joden vogelvrij verklaard worden, waarna grote politieacties zouden
plaatsvinden. Aan deze acties zou niet alleen door de Duitse en Nederlandse politie deel-
genomen worden, maar ook door de Wehrmacht, nsb en andere organisaties. Elke jood die
werd aangetroffen zou naar de eerder genoemde kampen gebracht worden. Gelijktijdig werd
iedereen via verordeningen gewaarschuwd dat degenen die joden lieten onderduiken of
persoonsbewijzen vervalste, werd opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd zou
worden.178 De bezetter probeerde door deze waarschuwingen en daadwerkelijke arrestatie en
opsluiting het Nederlandse volk te intimideren, omdat ze er snel achterkwam dat velen niets
met de Nieuwe Orde te maken wilden hebben en zich daartegen openlijk verzetten. Omdat
voor de Duitsers orde en rust in de door hen bezette gebieden van groot belang was en de
Nederlandse politie over het algemeen niet voldeed aan de verwachtingen, werden de in
Nederland gestationeerde Duitse politie-instanties steeds vaker ingezet.
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