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hoofdstuk  7

gelijkschakeling

[…] Die gesloten kaarsrechte rijen, gelijkmatig stappende mannen
met hun fiere, flinke houding het hoofd opgeheven, de borst vooruit,
zeggen het publiek iets. Die mannen hebben dit alles in een harde
school geleerd en doorleefd. Toch zal geen hunner zeggen, dat van
wien ook één haar is gekrenkt, of dat de eer van één hunner is
aangerand. Maar als zij straks ingezet zullen worden, kennen zij één
feit, dat waardevol voor hen is geworden, n.l. onze spreuk: ‘Mijn eer
heet trouw’. Trouw aan het Vaderland, trouw aan het Volk, trouw
aan de Overheid, trouw aan den eed. Met die mannen kan men een
toekomst bouwen, want zij weten wat gehoorzamen is, wat dienen
beteekent en wat offeren zeggen wil. 

(Het p.o.b. te Schalkhaar, door J.F. de Buck, majoor der Marechaussee, hoofd
van de afdeling opleiding bij het Politie-Opleidingsbataljon. Uit: cpf Nieuws,
orgaan van de Centrale Politie Federatie, nr. 11, 22 augustus 1942)



7.1 politieonderwijs gecentraliseerd

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de politieopleiding in Nederland
nagenoeg niet georganiseerd. De Marechaussee en Rijksveldwacht hadden ieder een eigen
opleidingsinstituut, terwijl de politiebond ‘Sint Michaël’ een politievakschool had gesticht in
’s-Hertogenbosch. In Hilversum was nog een kleine politieschool gevestigd waar een gering
aantal studenten voor de Gemeentepolitie terecht kon. De grote steden hadden hun eigen
opleiding. De politieopleiding verdiende dus de nodige aandacht.1 Tijdens de vergadering
van procureurs-generaal van half september 1940 kregen de aanwezigen te horen dat de
opleiding van de politie centraal en in Duitse zin - militair - georganiseerd moest worden.2

Vanuit dezelfde vergadering werd anderhalve maand later de vraag gesteld of de opleidings-
school van de rijksveldwachters, die toen nog in Amsterdam gevestigd was, bij die van de
Marechaussee gevoegd zou worden en of het dan ter wille van de uniformiteit niet beter zou
zijn, die opleiding maar meteen stop te zetten. De inspecteur-generaal van de Nederlandse
politie, De Koningh, adviseerde dit voorlopig nog niet te doen. De opleiding van rijksveld-
wachters kon doorgaan totdat alles voor een centrale opleidingsschool geregeld was. Het was
wel de bedoeling dat de scholen in Amsterdam en Apeldoorn hetzelfde programma kregen.3

In Rotterdam werden voor de Duitse inval behalve opleidingscursussen, die zes tot acht
maanden duurden, ook herhalingscursussen gegeven, bedoeld voor iedereen die bij wilde
blijven in theoretische politievakken. Bovendien werden bevorderingscursussen gehouden
voor majoors en brigadiers. Verder werden voor het hele personeel vrijwillige taal- en
ontwikkelingscursussen gegeven. De gedemobiliseerde militairen die in het begin van de
bezetting bij de Rotterdamse politie waren geplaatst, kregen als laatsten een opleiding binnen
het korps. De bevorderings-, herhalings- en ontwikkelingscursussen kwamen zo goed als
geheel te vervallen. Uitzondering was de verplichte Duitse taalcursus. Vanaf begin oktober
1940 was elke politieman, beneden de rang van adjunct-inspecteur, verplicht de Duitse lessen
bij te wonen. Na acht lessen kreeg men een extra vrije dag. Voor het personeel dienstdoende
aan de rechter Maasoever, werd de cursus gegeven in een lokaal op de derde etage van het
hoofdbureau en voor degenen aan de linker Maasoever in het gymnastieklokaal van het
bureau Sandelingplein. Dat het volgen van de lessen niet vrijblijvend was ondervond agent
G.J. Hofsink. Hij kreeg vier uur strafdienst, omdat hij tijdens de lessen onvoldoende
interesse getoond had.4 Degenen die slaagden kregen één dag extra verlof.

De Februaristaking had nogmaals aangetoond dat de Nederlandse politie niet actief en
loyaal genoeg wilde optreden bij grote ordeverstoringen. ‘Rückhaltloser Einsatz für den
neuzeitlichen Aufbau des niederländischen Staates und loyale Einstellung zur Besatzungsmacht sind
Grundbedingung’, waren volgens de BdO, Schumann, de eisen waaraan kandidaten voor een
baan bij de politie zouden moeten voldoen.5
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Politie-Opleidingsbataljon Schalkhaar

Eind maart 1941 kreeg de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie van de BdO
opdracht een ‘Polizei-Lehrbataillon’ op te richten, zodat het bataljon dienst kon doen als
opleidingsinstituut voor gekazerneerde politie-eenheden, voor de nog op te richten ‘staatliche
Schutzpolizei’ en voor de ‘gesamten Nachwuchs der niederländischen Polizei’.

Rauter formuleerde de eisen waaraan nieuw politiepersoneel moest voldoen.6 In een
latere oproep tot sollicitatie stond één van die eisen vermeld, ‘volkomen bereidheid tot
medewerking aan de opbouw van de Nederlandse Staat ook onder de huidige omstandigheden,
evenals een loyale houding tegenover de bezettende macht.’ Dit gold voor manschappen en
adspirant officieren en men moest minstens vijf jaar in dienst blijven.7 Op 2 mei 1941 meldde
de BdO dat vacatures bij de Nederlandse politie alleen vervuld mochten worden door
personen die bij het Politie-Opleidingsbataljon (pob) in Schalkhaar waren opgeleid. Iemand
die vanaf dat moment nog ambitie had om bij te politie te gaan werken moest in ieder geval
loyaal zijn en kon voor het volgen van een opleiding alleen nog maar terecht in het nabij
Deventer gelegen dorpje Schalkhaar, waar net buiten de bebouwde kom de Westenberg-
kazerne lag en waarin het pob gevestigd werd. In deze kazerne zouden de Nederlandse
politiemannen in nationaalsocialistische geest en naar Duits model geschoold moeten worden.8
Volgens Rauter was het de bedoelding om alle adspiranten na hun opleiding in Gesloten
Eenheden te plaatsen. Tot ongeveer hun 27e verjaardag zouden ze bij deze eenheden blijven,
waarna ze de gelegenheid kregen om naar een politiekorps over te stappen. Langs deze weg
zou de gehele Nederlandse politie nieuw bloed toegevoegd krijgen.9

De nieuwe voorschriften waren voor een aantal jonge mannen van 18 tot 23 jaar, die nog
steeds als boden bij de Rotterdamse politie dienden een probleem, omdat Rotterdam geen
eigen politieopleiding mocht hebben. Voor de bezetting konden boden, wanneer voldaan
was aan alle lichamelijke en ontwikkelingseisen, vanaf hun 21e jaar op een cursus geplaatst
worden. Na de cursus en na gebleken geschiktheid konden ze tot agent van politie benoemd
worden. Roszbach legde dit probleem voor aan de inspecteur-generaal. Van hem kreeg Roszbach
bericht dat het bedoelde personeel, voor zover het aan de eisen voldeed, een verzoek kon
indienen bij de commandant van de IIe divisie Marechaussee in Den Haag tot plaatsing bij
het op te richten opleidingsbataljon. De verzoeken moesten zo spoedige mogelijk worden
ingediend, omdat de eerste werving aanstaande was. Enkele dagen later stuurde Roszbach
zestien sollicitaties naar de commandant in Den Haag. De verzoeken tot plaatsing in het
politieopleidingbataljon werden echter direct teruggestuurd, met de toevoeging dat ze op de
gebruikelijke wijze moesten worden ingediend. Ze moesten namelijk voorzien zijn van een
tweetal ingevulde vragenlijsten en een eigenhandig geschreven levensloop. Daarbij liet de
commandant van de Marechaussee weten dat de aanmelding voor de eerste opleiding al was
gesloten en de verzoekers voor een tweede opleiding in aanmerking konden komen. Omstreeks
maart 1942 moesten de boden een formulier ondertekenen, waarin de vraag gesteld werd of
zij van plan waren te solliciteren bij het opleidingsbataljon of bode wilden blijven. Het
merendeel solliciteerde, omdat ze immers bij de politie gekomen waren om agent te worden.10
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Begin juli 1941 arriveerden de eerste 431 rekruten in Schalkhaar.11 Ondertussen ging het
werven van nieuw personeel door. Begin augustus 1941 maakten de wervingscommissies, die
gevestigd waren in Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Arnhem en Den Bosch de
resultaten bekend van de keuringen voor het pob. Van de 4122 sollicitanten verschenen er
309 niet of wilden op het laatste moment niet gekeurd worden, waardoor 3813 sollicitanten
overbleven. Uiteindelijk werden slechts 671 kandidaten goedgekeurd. Vanwege de kans op
uitzending naar Duitsland voor de arbeidsinzet bleef de groep, die voor een opleiding in
Schalkhaar in aanmerking wilde komen, groeien.12

De eerste groep in Schalkaar opgeleide agenten arriveerde op 4 maart 1942 in Amsterdam
en ging daar dienst doen in de zogenaamde Gesloten Eenheden, beter bekend als het
Politiebataljon Amsterdam (pba).13 Amsterdam had al vanaf mei 1941 de beschikking over
een gekazerneerde eenheid. Deze eenheid, die in opdracht van de BdO was samengesteld,
bestond hoofdzakelijk uit voormalige beroepsmilitairen. Omdat de bezettingautoriteiten
voor het ophalen en deporteren van de Amsterdamse joden betrouwbaar politiepersoneel
nodig had, was de oude eenheid op de ochtend van 4 maart naar Schalkhaar vertrokken.
Onderweg zouden de beide treinen elkaar zelfs gekruist zijn.14 Dat het nieuwe pba, in
tegenstelling tot de oude eenheid, uit voor de bezetter betrouwbare manschappen bestond,
blijkt uit de personeelskaarten, want op nagenoeg elke kaart staat vermeld dat de betrokkene
lid was van het Rechtsfront, nsb en/of ss.15 De verschillen waren direct bij aankomst te zien
en te horen. Onder begeleiding van de muziekkapel marcheerden de nieuwe gehelmde en
gelaarsde politiesoldaten zingend door de stad op weg naar hun onderkomen.16 Menig
Amsterdammer zal hen hierdoor geassocieerd hebben met de Duitse politiebataljons. Al snel
zou duidelijk worden dat niet alleen de uiterlijke vertoning aan de wensen van de
bezettingsautoriteiten voldeed, want vanwege het brute optreden bij de jodenrazzia’s werden
de leden van het pba aangeduid als brave moffenknechten en handlangers van de Duitse
politie.17 Volgens Rauter hadden de nieuwe gesloten eenheden van de Nederlandse politie bij
het ophalen van de joden uitstekend werk verricht. Zij arresteerden dag en nacht honderden
joden. Het enige probleem hierbij was, dat enkele politieagenten zich hier en daar vergrepen
aan joodse goederen.18

Vooral door het optreden van het pba werden op den duur alle in Schalkhaar opgeleide
agenten beschouwd als brute collaborateurs. In ’t Veld vroeg zich al af of deze conclusie
terecht was.19 Een wetenschappelijke studie20 waarin getracht werd het negatieve imago van
de ‘Schalkhaarders’ enigszins op te poetsen, werd nogal bekritiseerd en soms vakkundig
onderuit gehaald.21

De groep Schalkhaarders die op 4 maart 1942 in Amsterdam aankwamen konden over het
algemeen zonder twijfel als brute collaborateurs, brave moffenknechten en handlangers van
de Duitse politie beschouwd worden. Voor latere groepen gold dit op den duur niet meer,
want onder degenen die in Schalkhaar werden opgeleid bevonden zich steeds minder
nationaalsocialisten.22

In tegenstelling tot Den Haag, waar op 13 oktober 1942 eveneens een Politiecompagnie
geplaatst werd,23 zou Rotterdam pas in februari 1944 de beschikking krijgen over een
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Politiecompagnie. De hoofdcommissaris van Rotterdam kreeg van Broersen wel het verzoek
om met ingang van 23 maart 1942 drie inspecteurs aan te wijzen die geschikt waren om als
leidinggevende bij het pob in Schalkhaar gedetacheerd te worden. In verband met uit-
breiding van de capaciteit zouden zeshonderd politieadspiranten gedurende vijf á zes maan-
den worden opgeleid en hiervoor waren zeven officieren beneden de rang van kapitein
nodig. De Marechaussee zou twee officieren leveren. Het was tevens de bedoeling dat van
deze lichting een deel als Gesloten Eenheid omstreeks september in Rotterdam gestationeerd
zou worden. Naar aanleiding van het verzoek berichtte de commandeur van de Ordepolitie,
Moerman, dat enige geschikte agenten in Schalkhaar gedetacheerd konden worden om met
deze eenheid als kader naar Rotterdam terug te keren. Gegadigden moesten militair zijn
geweest en konden zich schriftelijk bij hem melden. Het bericht werd enkele dagen later
ingetrokken.24 Of de drie officieren naar Schalkhaar gezonden zijn is niet bekend. Half mei
werd wel een adjunct-inspecteur uit Rotterdam, die aldaar belast was met de leiding van de
afdeling Ontwikkeling en Bibliotheek, toegevoegd aan het hoofd opleiding van het pob.25

Ondertussen was begin oktober 1942 in Schalkhaar de zogenaamde Germaanse groet
ingevoerd en iedere leerling moest de eed afleggen, waarin onder andere was opgenomen:
‘zal verordeningen van de Rijkscommissaris en Duitse organen nakomen en zal mij ont-
houden van elke handeling, gericht tegen het Duitse Rijk of Duitse Weermacht.’26

Veel agenten beweerden achteraf dat zij tijdens de bezetting niet wisten wat er in Schalk-
haar gebeurde. Voor de trouwe bioscoopbezoekers ging deze bewering niet op, want Boelstra
maakte namelijk in een nota bekend dat in de week van 30 juni 1942 in het voorprogramma
van de voorstellingen in de bioscopen Capitol, Harmonie, Luxor en Victoria een filmpje
vertoond werd over het pob. Dit filmpje gaf volgens Boelstra een aardig beeld van hetgeen de
rekruten in Schalkhaar leerden en presteerden.27 Hoewel de voorprogramma’s vaak gebruikt
werden voor propagandadoeleinden en daarom meestal niet bewust bekeken werden, had
men kunnen weten wat er zich in Schalkhaar afspeelde.

De eerder genoemde boden waren de eerste adspirant-agenten die vanuit Rotterdam naar
Schalkhaar vertrokken. De opleiding startte daar half november 1942. Zij behoorden tot de
derde grote leergang. Het merendeel kwam na de opleiding bij de politiebataljons Amster-
dam, Den Haag of Eindhoven terecht. Een klein aantal werd in de loop van 1944 bij de 1e

Politiecompagnie Rotterdam geplaatst. Precies één maand voordat de boden aan hun
opleiding in Schalkhaar begonnen, waren dertig aan het pob afgestudeerde politieagenten,
overeenkomstig de wens van de BdO, in Rotterdam geplaatst. Deze groep was bestemd voor
de gewone politiedienst en werd verdeeld over de bureaus Oostervantstraat, Boezemsingel en
Sandelingplein.28 Slechts twee van hen waren in Rotterdam geboren. Van de rest lag de
geboortegrond over het gehele land verspreid. Hoewel deze groep in Schalkhaar hun
opleiding had gehad, kregen ze in Rotterdam vervolgonderwijs. Inspecteur A.M. Dales van
de afdeling Opleiding schreef in maart 1943 een rapport over deze groep Schalkhaarders,
waaruit bleek dat hun lichamelijke conditie slecht was, waarvoor diverse oorzaken werden
aangevoerd. De lichamelijke opvoeding was dan ook zeer intensief ter hand genomen, met
merkbare gunstige resultaten. Klachten over vermoeidheid, spierpijnen en andere
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ongemakken waren spoedig verdwenen en de animo en waardering voor sport was toe-
genomen. In de veronderstelling dat deze mannen in Schalkhaar de nodige kennis zouden
hebben opgedaan en dat met een aanvullende opleiding zou kunnen worden volstaan, werd
aanvankelijk getracht deze aanvullende opleiding te combineren met praktische dienst. Hun
kennis bleek evenwel onrustbarend gering, zodat op 2 januari 1943 een volledige cursus werd
opgezet, waaraan diverse leerkrachten meewerkten. Hoezeer ook door ieder van hen
getracht was de stof zakelijk te houden, ontdaan van alle geleerdheid, waren de resultaten
over het geheel genomen niet bijster bevredigend te noemen. Er waren zeer goedwillende
krachten, die serieus geprobeerd hadden zich aan de Rotterdamse toestanden aan te passen;
er waren er ook die zich niet hadden gebeterd. Dales wist heel zeker dat wanneer deze man-
nen naar de maatstaf, welke vroeger voor jonge agenten werd aangelegd, waren gemeten, 
een groot percentage niet zou zijn toegelaten, hetzij wegens hun lichamelijke ongeschiktheid,
hetzij wegens antecedenten of om de eenvoudige reden dat hun onbekwaamheid bij het
toelatingsexamen zou zijn gebleken.29

Nadat deze groep examen had afgelegd bleek, dat vier van hen op grond van gebrekkige
theoretische kennis en hun geestelijke eigenschappen, niet geschikt waren voor een baan bij
de politie en werden ontslagen. Tijdens de bezetting zouden nog negen agenten van deze
groep, onder andere wegens overplaatsing naar een ander korps of onderduiken, al dan niet
eervol ontslagen worden.30

Dat de in Schalkhaar opgeleide politiemannen weinig vakkennis hadden opgedaan is
niet verwonderlijk, aangezien militaire vorming belangrijker gevonden werd. Schalkhaar
moest immers politiesoldaten afleveren.31

Hoewel de komst van een politiebataljon naar Rotterdam op zich liet wachten, zodat 
het personeelstekort niet direct kon worden opgelost, werden op 15 maart 1943 twintig
Rotterdamse agenten naar Schalkhaar gestuurd voor het volgen van een cursus voor groeps-
commandant.32 De agenten kwamen na enige tijd zonder manschappen terug naar
Rotterdam, waardoor de sterkte van het korps nog steeds niet was aangevuld. Daarom kreeg
het Rotterdamse korps, ondanks het feit dat de gehele politieopleiding naar Schalkhaar ver-
plaatst was, toestemming om zelf een aantal hulpagenten tot agent op te leiden. Hulpagent
J.F.D. Sieber behoorde tot deze groep. Hij was in 1942 aangesteld en deed dienst aan het
bureau Hoflaan. Inspecteur Vasbinder had zich al een keer afgevraagd waarom zulke jonge
mannen niet solliciteerden naar een volwaardige baan bij de politie. Sieber had hierop
geantwoord dat zij dan naar Schalkhaar moesten en dat zij daar niets voor voelden. Vasbinder
zei dat het niet zeker was dat men voor een opleiding naar Schalkhaar moest. Deze opmerking
had Sieber aan het twijfelen gebracht en hij schreef een sollicitatiebrief. Hij werd opgeroepen
voor een medische keuring in Utrecht, die hij zonder problemen doorkwam. Daarna moest
hij voor een commissie van zes man verschijnen, waaronder twee leden van de Orpo. Een van
die commissieleden vroeg hem of hij een meerdere op straat zou groeten, door zijn arm om-
hoog te steken. Sieber antwoordde dat hij alleen de militaire groet zou brengen. Drie weken
later kreeg hij van Vasbinder bericht dat hij niet ‘arisch’ genoeg was en dat hij daarom was
afgewezen. Zijn collega P. Grootenboer, waarmee hij naar Utrecht was geweest, werd wel
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goedgekeurd, want die was blond en had blauwe ogen, waardoor hij wel in het plaatje paste.
Grootenboer ging echter ook niet. Na enkele maanden kreeg Sieber via Vasbinder de
mededeling dat hij samen met een aantal andere hulpagenten bij de politie kon komen en
dat ze dan in Rotterdam een opleiding kregen van drie maanden. Na het volgen van de
spoedcursus kreeg de groep van ongeveer twintig man een bevestiging dat die cursus met
goed gevolg was doorlopen. Hierna volgde een aanstelling bij de Speciale Diensten aan het
hoofdbureau, in de rang van wachtmeester.33

Gedurende de gehele bezetting bestond er behoefte aan nieuw personeel. Dit onderwerp
stond ook op de agenda tijdens een vergadering van de commandeurs der Ordepolitie op 7
juli 1942. Uit het rapport, dat naar aanleiding van deze vergadering was opgemaakt, bleek dat
de Rotterdamse Ordepolitie tweehonderdtachtig man tekort kwam. Het gevolg was, dat het
personeel overbelast werd met allerlei taken en daardoor niet toekwam aan de reguliere
opdrachten van bewaking of surveillance. Weliswaar werden in september twee politie-
compagnieën uit Schalkhaar verwacht, maar deze waren niet bedoeld om in de straatdienst
te worden ingeschakeld en misten trouwens de vereiste opleiding. Volgens Boelstra was een
eigen opleiding voorlopig de oplossing. De betrokkenen zouden na strenge selectie op
arbeidscontract kunnen worden aangenomen, met de mogelijkheid om de meest geschikten
op den duur in vaste dienst te nemen. Deze opgeleide agenten zouden dan kunnen worden
ingezet voor eenvoudige diensten, zoals het bewaken van gebouwen, emplacementen of
kolentreinen. Hierdoor werd de kern van de Ordepolitie ontlast en konden diensten vervuld
worden, waaraan men op dat moment niet toekwam. In het resumé wordt vermeld dat er
onverwijld aanvulling moest komen, waarbij in de eerste plaats behoefte bestond aan
politieagenten en niet aan politiesoldaten. Broersen, waaraan het rapport gezonden was,
antwoordde dat hij deze kwestie met de bevoegde Duitse autoriteiten besproken had. Daaruit
was naar voren gekomen dat de bezetter in het kader van de politiereorganisatie bezwaren
had tegen de Rotterdamse opleiding. Na beëindiging van de cursus in Schalkhaar kon
Rotterdam rekenen op een gesloten eenheid, die bij eventuele ordeverstoringen zou kunnen
worden ingezet. Daarboven kon men binnen zeer afzienbare tijd de beschikking krijgen over
een aantal opgeleide mannen van de vhp. Maatregelen tot uitbreiding van de capaciteit van
het Politieopleidingbataljon in Schalkhaar waren in voorbereiding, om snel in het tekort aan
politiepersoneel te voorzien.34

Op last van de directeur-generaal van Politie moest het gezamenlijk personeel van de
Rotterdamse en Haagse stafmuziekkorpsen van 14 mei 1943 tot 12 juni 1943 gedetacheerd
worden bij het pob voor het volgen van een cursus. Boelstra gaf aan dat het Rotterdamse
stafmuziekkorps op de zondagen 16 en 23 mei 1943 voor de radio in Hilversum moest spelen.
Hij wilde dit graag laten doorgaan.35

Nadat het stafmuziekkorps van de detachering bij het pob in Rotterdam was teruggekeerd,
schreef Boelstra aan de directeur-generaal dat hem ter ore was gekomen dat het muziekkorps
in Schalkhaar een zeer goed figuur had geslagen. Vooral de opperwachtmeester-tamboermaître
en zijn tamboers en pijpers hadden de bewondering van de kapelmeesters van de Haagse en
Amsterdamse muziekkorpsen opgewekt.
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Deze tamboers en pijpers waren nog steeds als arbeidscontractant-hulpagent in dienst en
werden als zodanig bezoldigd. In Schalkhaar had men gepoogd, onder aanbieding van een
vaste aanstelling in de rang van (opper) wachtmeester, de tamboers en pijpers te bewegen
naar een ander politiemuziekkorps over te gaan. Boelstra vroeg hierop of de dertien man
bevorderd mochten worden tot wachtmeester. Hieraan werd per 1 juli 1943 voldaan.36

Vanwege toename van het aantal bewakingsobjecten bleef Boelstra verzoeken om
personeel uit Schalkhaar. Half juni 1943 zond hij een telexbericht naar de directeur-generaal
met het verzoek om zestig politiemannen uit Schalkhaar, omdat hij niet in staat was de
bewaking van arbeidsbureaus zelf te verzorgen. Twee weken later kreeg hij bericht dat in
verband met de vele aanvragen slechts elf man uit Schalkhaar ter beschikking gesteld konden
worden. De directeur-generaal had daarom de BdO verzocht personeel vrij te maken van
eenheden die bij het grenswachtregiment ‘Cluever’ waren ingedeeld. Dit verzoek werd
afgewezen, onder mededeling dat er ruggespraak was gehouden met Scholz, die van mening
was dat Rotterdam in staat geacht moest worden het probleem zelf op te lossen. Voorts werd
in het antwoord gewezen op de taak van de plaatselijke leiding, die door een doelmatige
indeling van de dienst, de veiligheid van de bureaus voor arbeidsbemiddeling moest
garanderen.37

Met ingang van 1 september 1943 werd Wonink op last van de directeur-generaal voor
drie maanden bij pob Schalkhaar gedetacheerd, om daar als hospitant aan de militaire
opleiding deel te nemen en als politievakleraar onderwijs te geven. Hierna zou hij drie
maanden tewerkgesteld worden bij de Politie-Officiersschool (pos) in Apeldoorn. Eén maand
later kreeg Boelstra wederom bericht om iemand in Schalkhaar te detacheren. Het ging nu
om een militaire scholingscursus voor jongere officieren, die twee maanden zou gaan duren.
Inspecteur K. Arbeider werd voor deze cursus aangewezen.38 Op dinsdag 28 september 1943

kreeg Arbeider via inspecteur J.J. de Jonge bericht dat hij door het commando Ordepolitie
was aangewezen voor een tweemaandelijkse detachering bij het pob in Schalkhaar. Hij moest
zich op 1 oktober per eerste gelegenheid daarheen begeven. Deze mededeling trof Arbeider
zeer, zodat hij nog diezelfde dag contact opnam met het commando. De plaatsvervangend
commandeur, Kwast, bevestigde de aan De Jonge verstrekte opdracht en zei, in antwoord op
Arbeiders verweer, dat er aan de beslissing niets te veranderen viel en dat hij zich op 1 oktober
in Schalkhaar moest melden. Na eerst met zijn vrouw en ook met enkele collega’s de kwestie
van al of niet gaan uitvoerig te hebben besproken, had Arbeider zich, zeer tegen zijn zin, naar
Schalkhaar begeven. Bij aankomst bleek dat er met hem nog een zestal collega’s voor dezelfde
detachering aangekomen waren. Geen van hen was lid van de nsb of sympathiserend met deze
beweging, zodat spoedig tussen hen een nauw contact en een grote solidariteit ontstond.
Gedurende de detachering sliep Arbeider, evenals de anderen, in een pension in Deventer.
Overdag (van plm. 07.30 tot 17.00 uur) bevonden zij zich in de kazerne, na 17.00 uur waren
zij vrij en vertrokken dan met de meeste spoed naar het pension. Het lesrooster had
gedurende de beide maanden bestaan uit: ‘s morgens theorie over exercitie, wapenleer en
sport en ‘s middags het bijwonen van exercities. De theorie werd in de officierskantine
gegeven door een instructeur (officier), die na enige lessen eenmaal getracht had deze door
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de groep in de praktijk te laten brengen, hetgeen een fiasco werd.39 Na de uitzending van
Arbeider hebben de bezettingsautoriteiten en het DGvP geen pogingen meer gedaan om
inspecteurs uit Rotterdam naar Schalkhaar te sturen en in Duitse geest op te voeden.40

Een grote groep jonge mannen beschouwde Schalkhaar als de enige mogelijkheid om
niet voor de arbeidsinzet naar Duitsland te worden gezonden. G. van den Biesheuvel werkte
vanaf zijn kinderjaren als distillateurknecht bij de firma Henkes aan de Voorhaven in
Rotterdam. In de loop van de bezetting kwamen telkens Duitse ambtenaren de loonstaten
van de fabriek bekijken en werd hij steeds aangewezen voor de arbeidsinzet in Duitsland,
omdat hij tot de jongsten behoorde. Herhaaldelijk kreeg hij naar aanleiding van dat bezoek
een oproep van het Gewestelijk Arbeidsbureau om zich te melden voor Duitsland, maar hij
deed dit nooit. Tenslotte kreeg Van den Biesheuvel een zogenaamde laatste waarschuwing,
waaruit bleek, dat wanneer hij niet verscheen, hij zou worden opgehaald. Juist op dat
moment vond het bombardement van 31 maart 1943 plaats, waarbij zijn hele woning
verwoest werd. Dit was voor hem een motief om uitstel voor Duitsland aan te vragen,
hetgeen hem voor een maand verleend werd. Ten einde raad solliciteerde Van den Biesheuvel
voor een betrekking bij de politie en wist dat hij dan naar Schalkhaar moest. Op 12 april 1944

kwam hij in Schalkhaar aan en was daar nog op Dolle Dinsdag. Alle adspiranten werden
voor de keus gesteld om te worden afgevoerd voor arbeidsinzet naar Duitsland of dienst
nemen bij de Orpo, waarbij bevordering in het vooruitzicht werd gesteld. De commandant,
die wel nsb’er was, maar toch met hen te doen had, schreef alle politiekorpsen aan om te
trachten de adspiranten nog bij de Nederlandse politie onder te brengen, maar dit lukte niet
meer. De adspiranten werden in een barak opgesloten en bleven achter het prikkeldraad
gevangen, onder bewaking van leden van de Arbeitskontrolldienst (akd), die inmiddels in het
Duitse groene uniform gestoken waren. Deze lieden hadden consigne om bij ontvluchting te
schieten. Ondanks het gevaar had Van den Biesheuvel samen met enkele collega’s kans
gezien om tijdens een luchtgevecht boven het kamp te ontvluchten. Van den Biesheuvel
begaf zich onmiddellijk naar Rotterdam en meldde zich daar bij de politie. Op 1 oktober 1944

werd hij aangesteld als wachtmeester en tewerkgesteld aan het bureau Oostervantstraat. Na
enkele dagen volgde overplaatsing naar het Bureau Rochussenstraat. Daar diende hij totdat
hij bij de grote razzia van november 1944 werd opgepakt en alsnog naar Duitsland werd
afgevoerd.41

In het najaar van 1942 kwam het verbod om verder op te leiden voor de politiediploma’s.
Voor inspecteur Hazewinkel had deze maatregel consequenties, want hij was in september
1941 begonnen met de opleiding van een viertal jongelui voor het examen tot verkrijging van
het diploma van kandidaat-inspecteur van politie. Hazewinkel had in Den Haag in het
bureau van Broersen gesproken met de chef van de afdeling onderwijs, die hem mededeelde
dat nog geen definitieve beslissing was genomen en hem de raad gaf zijn opleiding gewoon
voort te zetten. In januari 1943 hadden zijn leerlingen Broersen geschreven en gevraagd tot
een examen te worden toegelaten. Omdat een verdere opleiding, indien geen examen werd
gehouden, weinig praktisch nut had, wilde men graag weten of en zo ja, wanneer een
examen werd gehouden. De directeur-generaal antwoordde dat er geen examens voor het
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inspecteursdiploma meer werden afgenomen en hun opleiding daarom zinloos was.42

Adspirant Officieren konden alleen nog maar terecht bij de pos in Apeldoorn, die evenals de
school in Schalkhaar op Duitse leest geschoeid was.

Politie-Officiersschool

Voor de bezetting kon het inspecteursdiploma alleen door zelfstudie via een examen bij
enkele politiebonden verkregen worden. Tijdens de vergadering van procureurs-generaal op
18 oktober 1940 was Mr. J.G.C.H. Dubois (Den Bosch) van mening dat dit soort opleidingen
moest verdwijnen en daarvoor in de plaats een gecentraliseerde en geüniformeerde opleiding
moest komen, waar men een erkend rijkspolitiediploma kon krijgen. Op de vraag hoe dit bij
de Marechaussee geregeld was, antwoordde De Koningh dat, wanneer iemand zich bij de
opleiding aan het depot en bij het eskadron bijzonder onderscheiden had, hij dan voor een
hogere rang naar de school in Apeldoorn ging, voor het volgen van een kaderopleiding. Aan
de school in Apeldoorn werd dan voor die kaderopleiding een klas gevormd.43 Met ingang
van 6 januari 1941 werd als afzonderlijk onderdeel van het depot Marechaussee aan de
Zwolseweg in Apeldoorn de School voor Opleiding tot Officier der Marechaussee (soom)
opgericht. Vanaf 31 juli 1942 werd in dezelfde kazerne de Politie-Officiersschool (pos)

gevestigd. Nadat in januari 1943 het ‘Centraal Israëlitisch
krankzinnigengesticht’ in het Apeldoornse Bos op zeer
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hardhandige wijze ontruimd was en patiënten en personeel waren weggevoerd, betrok de
pos de gebouwen van het Paedagogium Achisomog.44 Ook nu moesten uit verschillende
korpsen politiemensen naar Apeldoorn gezonden worden om opgeleid te worden tot
politieofficier. Vanuit Rotterdam werden op 25 januari 1943 twintig politiemannen in
Apeldoorn gedetacheerd.45 A. van Ballegooijen, werkzaam als brigadier bij de Mobiele
Brigade, was een van hen. 

In januari 1943 werd hij door zijn chef, inspecteur Ardon, gevraagd of hij in aanmerking
wenste te komen voor bevordering tot onderluitenant. Ardon deelde daarbij mee dat er een
cursus van drie maanden in Apeldoorn aan vooraf zou gaan. Het eerste antwoord van Van
Ballegooijen luidde: ‘ik denk er niet over, want dat is niets voor mij.’ Ardon zei daarop: 
‘Je moet niet direct afwijzen; wij zullen er morgen wel eens met z’n allen over praten.’ 
De volgende dag vond er een gesprek plaats tussen Ardon en de brigadiers van de Mobiele
Brigade J. Kempink, Lamers, N. van den Berg, Visser en Van Ballegooijen, waarbij de vraag
naar voren kwam of er politiek aan te pas zou komen en of ze met de hand omhoog moesten
staan. Ardon informeerde daaromtrent in het bijzijn van de brigadiers telefonisch bij
Moerman en kreeg toen het antwoord dat er helemaal geen politiek aan te pas zou komen.
Ardon vroeg hierna nog of de groep lichamelijke of huiselijke bezwaren tegen eventuele
uitzending had. Alleen Visser zei dat hij wegens ziekte van zijn vrouw niet van huis kon.
Nadat Ardon gezegd had dat een weigering het gevolg zou hebben, dat de groep zich bij
voorbaat tot minderwaardig verklaarde en dan verder overal buiten kwam te staan, stemde
iedere brigadier de volgende dag schriftelijk toe. Zij deden dit, omdat zij Ardon volledig
vertrouwden. Op zaterdag 23 januari werd Van Ballegooijen met negentien collega’s bij
Moerman ontboden. Hij deelde hen mede dat zij de maandag daarop zouden worden
uitgezonden naar de cursus in Apeldoorn. Hij zei dat hen geen prettige tijd te wachten stond,
maar hij kon echter niet precies zeggen wat er in Apeldoorn te koop was, doch hij zei o.a.:
‘Zetten jullie je bezwaren maar opzij, ik ken jullie voldoende om te weten, dat ik vertrouwde
mensen er heen stuur, die ze daar niet kunnen veranderen. Het is een korpsbelang, dat je
gaat, want anders krijg ik die kerels toch en dan weet ik niet meer waar ik aan toe ben.’ 
Na een paar dagen moest in Apeldoorn begonnen worden met het geven van de Germaanse
groet. Van Ballegooijen kon dit niet verkroppen, maar vanwege de vrees om naar een
concentratiekamp te worden gestuurd, had hij niet de moed om te weigeren. Tenslotte begon
hij er lichamelijk zodanig onder te lijden dat men hem daarvoor naar huis moest sturen.46

Volgens Van den Berg had Moerman nog verteld, dat wanneer de twintig onderluitenants
niet uit het eigen korps getrokken konden worden, er dan ongetwijfeld buitenstaanders, die
nsb of sympathiserend waren, in het korps geplaatst zouden worden. Hieruit begreep Van den
Berg dat dit een lastgeving van Duitse zijde was. Moerman had er nog aan toegevoegd dat hij
juist deze groep had uitgekozen, omdat hij er van overtuigd was dat de vorming in Apeldoorn
op hun vaderlandse gevoelens geen invloed zou hebben. Van den Berg beschouwde zijn vertrek
naar Apeldoorn in het belang van de Rotterdamse politie en als een middel om op deze wijze
op de hoogte te komen van de door de bezettende macht toegepaste methoden, waarbij hij
wetenschap zou kunnen opdoen in het belang van zijn illegaal werk. Hij beschouwde zich als
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vooruitgeschoven luisterpost van Moerman, die hij steeds, zowel mondeling als schriftelijk, op
de hoogte stelde op welke wijze de cursus gegeven werd.47 Nadat de opleiding was afgelopen,
werd de volledige groep op 1 mei 1943 bevorderd tot onderluitenant.48

Terwijl de eerste groep nog maar net in Apeldoorn met de opleiding begonnen was
volgde een nieuwe oproep. Broersen wilde nu twee namen van Rotterdamse politiemensen,
die reeds in de officiersrang werkzaam waren. Zij moesten naar de pos voor het volgen van
een twee-maandelijkse cursus. Boelstra wees J.J. Doornbosch en C.D.B. van Leeuwen aan.
Beiden waren inspecteur tweede klas.49 Van Leeuwen legde na de bevrijding een uitgebreide
verklaring af.50 (zie bijlage 5)

Tijdens de septemberdagen van 1944 werd de pos gesloten. Eind februari 1945 was de
wederoprichting van de pos in voorbereiding. Zij die in september 1944 de opleiding volgden,
zouden weer kunnen deelnemen. Of de school ook weer daadwerkelijk in gebruik genomen
is, is niet bekend.51

De gecentraliseerde en vernieuwde politieopleiding was bedoeld om het Nederlandse
politieapparaat langzaam om te vormen naar het Duitse model. Dit was niet het enige middel,
want in een vroeg stadium had de bezetter via propaganda en bijeenkomsten eveneens
geprobeerd de politie te interesseren voor de Nieuwe Orde.

7.2 verplichte vormingsbijeenkomsten en propaganda

De bezetter was zeer gecharmeerd van massavertoningen en redevoeringen, waarbij het
Derde Rijk zichzelf door middel van veel machtsvertoon aanprees. In Duitsland was hiervoor
zelfs een ministerie van propaganda opgericht. Dit ministerie stond onder leiding van
Goebbels. In ons land werd eveneens getracht het volk en de politie op allerlei manieren te
winnen voor de Nieuwe Orde. BdO Schumann had het plan opgevat om door een reeks van
lezingen de verstandhouding tussen de Duitse en Nederlandse politie en de onderlinge
kameraadschap te bevorderen. In verband hiermee hield Schönfelder van de Orpo op 18 april
1941 in het gebouw Odeon aan de Gouvernestraat tweemaal een voordracht, getiteld ‘De
politie en haar taak’. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door officieren van de Duitse en
Nederlandse politie, enkele burgemeesters uit omliggende gemeenten, personeel van de
Rotterdamse politie, door in de omgeving van Rotterdam gestationeerde Marechaussee,
veldwachters en Duitse politieambtenaren.

Volgens Schönfelder was zijn voordracht niet bedoeld om de toehoorders met zijn woorden
lastig te vallen of om bijval te oogsten, noch om frases en afgezaagde leuzen te herhalen,
politieke onderwerpen te behandelen of zijn gedachten op te dringen. De voordracht werd in
de Duitse taal uitgesproken. Voor hen die hem niet geheel hadden kunnen volgen, werd de
voordracht achteraf in gedrukte vorm en in het Nederlands vertaald verspreid. Schönfelder
gaf hierna nog een uiteenzetting over de organisatie van de politie in Duitsland. Na afloop
dankte Roszbach de spreker. Hij wekte de aanwezigen op, zich te richten naar het voorbeeld
van de Führer, het Duitse volk en de Duitse politie, opdat ieder zich bewust zou worden van
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de taak, die hij tegenover de gemeenschap zou hebben te vervullen in de Groot-Germaansche-
Levensruimte, welke zich opnieuw ontwikkelde.52 Een goed toehoorder of een aandachtige
lezer had uit de rede duidelijk kunnen opmaken wat de bezetter met ons land en de politie
van plan was. 

Redevoeringen werden afgewisseld met filmvoorstellingen. Op 13 januari 1942 vond in
Odeon een filmvoorstelling plaats voor het politiepersoneel van het gehele gewest. De film
ging over het werk van de Duitse politie in Nederland. Er vonden drie van dergelijke
voorstellingen plaats.53

Politiepersoneel, dienstdoende en wonende aan de rechter Maasoever, werd op 9 en 10

september 1942 verplicht in het Capitoltheater aan de Nieuwe Binnenweg een film over de
mislukte Britse invasie bij Dieppe (Frankrijk) te gaan bekijken. Het personeel van de linker
Maasoever kon hiervoor terecht op 11 en 12 september 1942 in het Colosseumtheater aan de
Beijerlandselaan. De film duurde vijftien minuten en ieder lid van het politiekorps was
verplicht deze film te zien.54

Op 23 februari 1943 vond wederom in Odeon een filmvoorstelling plaats, die maar liefst
twee uur duurde. Een lid van de Groep 10 was bij de voorstelling aanwezig en maakte nog
dezelfde dag een verslag op. Hij eindigde dit verslag met de opmerking dat hij zich als nationaal-
socialist schaamde tot een korps te behoren waarin zo weinig fatsoen, zelfbeheersing en
discipline aanwezig was. Eerst werd een film gedraaid, waarin onder andere de Grüne Polizei de
paradepas liep. Dit vonden verscheidene aanwezigen blijkbaar zeer komisch, want er werd
hartelijk om gelachen. Vervolgens werd getoond hoe de Duitse politie arme kinderen een
warme maaltijd aanbood. De commentator deelde mee, dat de politiemannen reeds weken
tevoren vrijwillig bonnen hadden gespaard om dit mogelijk te maken. Na deze mededeling
schudde de zaal van het lachen en werd onder andere de opmerking gemaakt: ‘Ja, dat geloven
wij direct.’ Daarna wist de commentator te vertellen dat de Duitse politie niet als vijand in
Holland was gekomen, maar als vriend en helper. Hierop brak, volgens rapporteur, een hoon-
gelach los, vergezeld van de nodige opmerkingen.55

Dergelijke rapporten konden negatief uitpakken. Dit ondervond agent H.H. Kunst
begin februari 1943. Hij was toen verplicht aanwezig bij een voorstelling in het Luxor-theater
aan de Kruiskade. Bij aanvang verscheen Boelstra op het podium en verzocht de aanwezigen,
na de Germaanse groet te hebben gebracht, van hun zitplaatsen op te staan en een minuut
stilte in acht te nemen voor de helden van Stalingrad. Kunst verklaarde na de bevrijdng dat
hij hieraan om principiële redenen niet voldaan had. De volgende dag moest hij zich melden
bij Groep 10, waar hij te horen kreeg dat van zijn gedragingen door een rechercheur van deze
dienst rapport was opgemaakt. Na verloop van enige weken moest hij bij Boelstra komen.
Van hem kreeg Kunst te horen dat hij gestraft zou worden. Enige dagen later kreeg hij
schriftelijk bericht dat hij gestraft was met inhouding van zes vrije dagen vanwege; ‘blijkbaar
opzettelijk niet voldaan aan een bevel van zijn hoofdcommissaris van politie, zij het onder
bijzondere omstandigheden en zich leugenachtig verantwoord.’ Kunst had namelijk verklaard
dat hij het verzoek van Boelstra niet verstaan had en evenmin had begrepen waarom
nagenoeg iedereen in zijn omgeving ging staan.56
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In maart 1944 werden in Odeon nogmaals een aantal vormingsbijeenkomsten gehouden.
In drie dagen werden 2200 leden van de politie, Marechaussee en brandweer ‘gevormd’.
Vooraf werden de groepen getrakteerd op een drie kwartier durend concert, dat verzorgd
werd door het muziekkorps van de politie. Volgens de rapporten waren er geen
wanordelijkheden waargenomen.57

Ingevolge de bevelen van de BdO dienden, zo mogelijk dagelijks gedurende ongeveer tien
minuten, met de politieambtenaren korte besprekingen te worden gehouden over de belang-
rijkste gebeurtenissen op verschillend gebied, zoals deze reeds door middel van de pers en de
radio bekend waren gemaakt. Vooral de artikelen uit het Nationale Dagblad en het Algemeen
Handelsblad genoten de voorkeur. De bedoeling van deze besprekingen was om bij het
personeel belangstelling te wekken voor het wereldgebeuren en de algemene kennis te
verruimen. Zo konden actuele onderwerpen van politieke, militair strategische, economische,
culturele of sociale aard worden aangeroerd. Het lag in het voornemen van de Befehlshaber de
voor de besprekingen meest geschikte punten wekelijks centraal uit te geven. De besprekingen
moesten, behalve op zondag, iedere dag plaatsvinden. Onderwerpen zoals ‘Duitse troepen in
een vruchtbaar gebied’, ‘Europese grooteconomische ruimte’, ‘een tweede front’, ‘nationale
ordening’ en ‘Kaukasusgebied herbergt grote rijkdommen’ kwamen hierbij aan de orde.58

Elke week hielden de inspecteurs dergelijke lezingen en het betrof dus meestal propaganda.
Ook Hitler’s toespraken werden voorgelezen. Iedere afdeling gaf aan de commandeur van de
Ordepolitie op hoeveel personeelsleden de lezingen hadden bijgewoond en de ervaringen die
daarbij waren opgedaan. Volgens het rapport van de hoofdcommissaris was het tijdstip
waarop elke dag de lezingen gehouden werden voor de meeste afdelingen omstreeks 14.00

uur. De uitvoering van de dagelijkse dienst werd door deze lezingen niet gehinderd. Volgens
de docenten was de interesse waarmee het personeel de lezingen volgde over het algemeen
bevredigend. Hoewel dit individueel verschillend was, toonde men de meeste belangstelling
voor de onderwerpen van meer algemene aard, zoals die welke over aardrijkskundige- of
geschiedkundige zaken handelden. De algemene indruk was wel, dat de onderwerpen
betreffende volk, staat en rijk wegens de betrekkelijk moeilijke stof voor een dergelijke korte
uiteenzetting zich minder goed leenden. Omdat de tijd een andere behandeling moeilijk
toeliet, lazen de docenten de onderwerpen grotendeels uit de krant voor, zodat de vraag of
het onderwerp aansloeg veelal afhing van de wijze waarop de schrijver van het artikel zijn
onderwerp had behandeld. Uit propagandistisch oogpunt was het volgens de hoofd-
commissaris aanbevelenswaardig de onderwerpen eenvoudig te houden. Tot deze conclusie
kwam men vooral wanneer men zijn oor te luisteren legde bij de toehoorders. Zij begrepen
vanzelfsprekend dat het hier nationaalsocialistische propaganda betrof en waar een niet
onbelangrijk deel van het personeel de Nieuwe Orde nog steeds niet begreep, was het zeer
gewenst met eenvoudige artikelen van overtuigende kracht voor de dag te komen. Aangezien
de lezingen nog maar kort gehouden werden, kon men nog geen uitspraak doen over het
effect hiervan op het politiepersoneel.59

Op 26 september 1942 werd in het museum Boymans door de Nederlands-Duitse
Kultuurgemeenschap het herfst- en winterseizoen geopend. Prof. dr. H. Krekel van de
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Rijksuniversiteit Leiden zou spreken over ‘hoofdlijnen der Nederlandsche Geschiedenis’.
Spreker zou vooral het tijdperk 1555-1672 behandelen, waarin de Nederlanden zich van het
Duitse rijk afscheidden en beide volken hun eigen weg gingen. Omdat volgens Boelstra de
Rijksgedachte juist op dat moment in het middelpunt van de belangstelling stond, was deze
voordracht zeer actueel. Hij achtte het te behandelen onderwerp van dermate groot belang
voor de politie, dat hij daarom elk lid van zijn korps, voor zover niet door zeer bijzondere
omstandigheden verhinderd, dringend verzocht aanwezig te zijn. Begin maart 1943 deed
Boelstra nogmaals een beroep op zijn ondergeschikten. Op dat moment werd in het stadhuis
de tentoonstelling ‘Herlevend Nederland’ gehouden. Hij achtte het van belang dat het
personeel deze tentoonstelling zoveel mogelijk bezocht. In het bijzonder vestigde hij de
aandacht op een serie anonieme brieven, die onder andere aan Blokzijl waren gezonden en
die wel een heel droevig beeld gaven van de ziekelijke mentaliteit van een gedeelte van het
volk. Het bezoek kon als dienst worden beschouwd. Officieren kregen het verzoek hun
onderhebbend personeel tot een bezoek op te wekken.60

Filmvoorstellingen en voordrachten werden niet voldoende geacht om de politie te bekeren
tot de Nieuwe Orde. Van Broersen ontving de hoofdcommissaris vijfhonderdvijftig exemplaren
van de antisemitische brochure ‘de Beestmensch’. De uitdrukkelijke wens was, dat deze brochure
in het korps zou circuleren, zodat iedere politieambtenaar er kennis van kon nemen.
Op hetzelfde moment werden honderdtwintig exemplaren van de ‘SS Germanische Leithefte’
onder het personeel verspreid. Het doornemen van dit blad was niet vrijblijvend, want door
het stellen van vragen moest gecontroleerd worden of men wist wat erin stond.61

Naast vormingsbijeenkomsten en propaganda was een goede korpsgeest eveneens
belangrijk. Boelstra bracht in een brief naar voren dat Rauter te kennen had gegeven, dat 
het van groot belang was, dat de superieuren van de Marechaussee, staats- en gemeente-
politiekorpsen regelmatig contact hadden met hun manschappen, om ze zowel in kameraad-
schappelijk als in militair opzicht aan zich te binden. In verband hiermee had de waar-
nemend directeur-generaal van Politie bepaald, dat de hierboven genoemde meerderen
periodiek bijeenkomsten moesten beleggen, met het doel de goede korpsgeest van het onder-
geschikt personeel te bevorderen. Boelstra verzocht elk kwartaal een schriftelijk rapport uit
te brengen omtrent de door hen gehouden bijeenkomsten. Hij wees in verband met het
bovenstaande nog eens op de circulaires van Broersen, over opleiding van en toezicht op de
ambtenaren van de uitvoerende dienst (Ordepolitie) van de Nederlandse politie. Voorts
hadden de Duitse autoriteiten laten weten, dat men zich streng aan de groetplicht moest
houden en dat op geen enkele wijze de discipline bij de politie mocht verslappen. Politie-
ambtenaren, die de groetplicht niet nauwgezet in acht namen, van slapheid blijk gaven en
opdrachten onvoldoende uitvoerden, moesten wegens ongeschiktheid voor ontslag worden
voorgedragen. Discipline, kameraadschap en betrokkenheid waren belangrijke elementen
van een goed functionerend politieapparaat.62
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Dag der Nederlandsche politie

Eens was de politie in Duitsland een werktuig in een ondoorzichtig systeem, maar na de
machtsovername was het een van de belangrijkste steunpilaren in de nationaalsocialistische
staat geworden, aldus de toenmalige Reichsinnenminister W. Frick. Om dit aan het volk te
tonen werd op 18 en 19 december 1934 in het nieuwe Duitsland voor het eerst ‘der Tag der
Deutschen Polizei’ georganiseerd. Tijdens deze politiedagen konden burgers zien wat politie-
werk inhield. Daarnaast werden arme kinderen getrakteerd op een maaltijd en vond er een
geld- en levensmiddeleninzameling plaats ten behoeve van Winterhulp. Wegens groot succes
werd besloten er een jaarlijks terugkerend festijn van te maken, maar omdat de Tag der
Deutschen Polizei twee jaar achtereen werd uitgesteld, werd de tweede pas in 1937 gehouden.
Een jaar later kwam de ‘feestdag’ vanwege de politieke omstandigheden te vervallen. Daarna

keerde hij tot en met 1942 jaarlijks terug. Hierbij
gebruikte men regelmatig de slogan: ‘Die Polizei –
dein Freund – dein Helfer’.63

In maart 1942 werd groots aangekondigd dat 
de Orpo een Paasverrassing in petto had. In de
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12 april 1942. Het door Duitse politiemannen
gemaakt speelgoed wordt tentoongesteld. Dit
vond vermoedelijk plaats in de tuin van het
‘Deutsches Haus’ aan de Westzeedijk 145.



week van 1 tot 10 april zouden in Arnhem, Den Haag,
Amsterdam, Tilburg en Rotterdam speelgoedtentoonstellingen
worden gehouden onder het motto ‘voor het kind’. Op deze

exposities waren de duizenden stuks speelgoed te zien, die door Duitse politiemannen in hun
vrije tijd waren vervaardigd. Het was de bedoeling van de BdO om het speelgoed na de
tentoonstelling beschikbaar te stellen van de behoeftige Nederlandse en Duitse jeugd.64

Later in het jaar 1942 vond men dat Nederland eveneens rijp was voor een politiedag,
zodat op 14 november 1942 de ‘Dag der Nederlandsche Politie’ werd gehouden. Het doel van
deze dag was vrijwel hetzelfde als die van de Duitse politie. De saamhorigheid moest
versterkt worden en de politie moest haar paraatheid tonen. Daarnaast moest de politie
demonstreren dat zij helpster van het volk was. Elk politiekorps was vrij om aan de hand van
een aantal onderwerpen de dag in te delen. Op het programma stonden onder meer het
organiseren van een mars door de stad met medewerking van gesloten- en gemotoriseerde
eenheden, muziekprogramma stafmuziek, bezichtiging politiebureaus, bezichtiging kazernes
gesloten eenheden, demonstratie politiehonden, het organiseren van maaltijden voor
minder bedeelde kinderen en het organiseren van een kameraadschapsavond.65

In Rotterdam begon de dag om 08.30 uur met een pleinconcert aan de Heemraadssingel/
Vierambachtsstraat door dertig man van het politiemuziekkorps ‘Hermandad’. Om het half
uur verplaatste het muziekkorps zich naar een andere locatie. Vanaf de Westersingel ver-
trokken omstreeks 8.50 uur tweehonderd man van de Mobiele Brigade voor een mars door
de stad. De route was zeven kilometer lang en voor de muzikale begeleiding zorgde het
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beroepsmuziekkorps. Om 10.00 uur defileerde de Mobiele Brigade ter hoogte van het
museum Boymans voor de hoofdcommissaris, gevolgd door ongeveer vijftig voertuigen van
de Motorbrigade. Tijdens de mars, het defilé en de pleinconcerten collecteerden agenten in
uniform voor de Winterhulp. Om 11.00 uur werd in de kamer van de hoofdcommissaris het
‘fonds Peetvaderschap der Rotterdamse politie’ opgericht. De bedoeling van dit fonds was, dat
de politie gedurende de winter van 1942/43 het ‘peetvaderschap’ aanvaardde over een aantal
arme Rotterdamse gezinnen. Het korps zou de mensen gedurende de winter financieel en
materieel steunen. Hierbij werd gedacht aan het verschaffen van huisraad, kleding, dekens
en geld voor het aanschaffen van kolen en andere levensbehoeften. Voor dit doel werd
tijdens de politiedag een kledingactie georganiseerd. Via een bericht in de pers werd aan de
burgerij gevraagd om eens in de kledingkast te kijken of daar nog kinderkleding te vinden
was, die niet meer gebruikt werd. Deze kledingstukken konden de gehele dag bij ieder
politiebureau of posthuis worden ingeleverd. Daarnaast haalden hulpagenten de kleding-
stukken bij de mensen op. De politie zou de ingezamelde kledingstukken verdelen onder 

de armste kinderen.66

Voor deze kinderen werd op 14 november nog
meer georganiseerd. Het hoogtepunt was namelijk
de feestmaaltijd met attractie voor ongeveer
duizend kinderen. In het begin van het jaar hadden
de leden van het korps al een dergelijke actie
georganiseerd. Toen werden ongeveer veertien-
honderd Rotterdamse kinderen, onder toeziend
oog van de hoofdcommissaris en majoor Werner
van de Duitse politie, getrakteerd op een warme
maaltijd, bestaande uit een smakelijke stampot en
een ferme bal gehakt, met als toetje een flink portie
vanille-ijs. Na de maaltijd volgde een rondgang
door de dierentuin, waarbij de dresseur Hagenbeck
succes oogstte met zijn dressuurproeven met de
zeeleeuwen, ijsberen en olifanten. Daarna traden
een goochelaar en twee clowns op, waarna inspec-
teur Moerman met een pedagogische toespraak de
feestelijkheden beëindigde.67

Ook in november werd de gehele verzorging aan
de politie overgelaten. Er waren ongeveer duizend
deelnemerskaarten beschikbaar, die onder het
politiepersoneel werden verkocht. Elke kaart kostte
één gulden. Zij die één of meer kinderen voor hun
rekening wilden nemen, gaven tegelijk met de
storting van het bedrag de naam of namen van 
de betreffende kinderen op, die zij zelf wilden
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aanwijzen. De leeftijd van de kin-
deren moest liggen tussen de zes en
veertien jaar. Op de dag zelf zouden
agenten zorgen voor begeleiding
naar en bediening in de feestzaal.
Omdat de Rivièrahal in de Dier-
gaarde niet beschikbaar was moest
men uitwijken naar het kleinere
Lommerrijk in Hillegersberg,
waardoor de groep in tweeën
gesplitst moest worden. Vanaf 11.30

uur brachten agenten de eerste groep
van vijfhonderd kinderen vanuit de
gehele stad en de geannexeerde
gebieden per tram naar de feestzaal.
Daar werden zij van 12.30 tot 14.30

uur getrakteerd op een stevige
maaltijd en enkele versnaperingen.
De tweede groep was van 15.00 tot
17.00 uur aan de beurt. De kinderen
werden onder toezicht van een agent
in groepjes van tien ingedeeld en na
afloop bij de ouders op het punt van
vertrek afgeleverd.

De bevolking van Rotterdam
kreeg ’s middags gelegenheid om
onder begeleiding van een recher-
cheur het hoofdbureau te bezich-
tigen. De toegangsprijs bedroeg 25

cent en de opbrengst was bestemd
voor de Winterhulp. Ter afsluiting
van de festiviteiten was er voor het
politiepersoneel een korte kameraad-
schappelijke bijeenkomst in Lommer-
rijk.

Vooraf was de bevolking door
een uitgebreide landelijke pro-
pagandacampagne op de hoogte
gebracht. Dit gebeurde door het
aanplakken van zesduizend affiches,
een persconferentie en een artikel in
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14 februari 1942. In verband met ‘de dag der Duitse politie’
schillen politiefunctionarissen onder toeziend oog van
hoofdcommissaris Boelstra aardappelen voor de kinder-
maaltijd in de Rivièrahal.

Majoor Werner (midden) bezoekt op 14 januari 1942 de
Rivièrahal waar ongeveer 1400 kinderen van minder-
vermogenden een warme maaltijd krijgen.



alle landelijke bladen. In verschil-
lende plaatsen werden op de dag zelf
filmopnamen gemaakt, waarvan een
gedeelte in het bioscoopjournaal van
de daaropvolgende week werd ver-
toond.68

Broersen verzamelde vanuit het
gehele land gegevens over de Dag der
Nederlandse politie en legde zijn
bevindingen vast in een verslag.
Hieruit bleek dat bij de collecte voor
de Winterhulp vooral de Marechaus-
see zich had onderscheiden. De
totale opbrengst bedroeg ƒ 39.150,96.
De opbrengst van de Gemeentepolitie
Amsterdam en Rotterdam, respec-
tievelijk ƒ 1521,80 en ƒ 592,58 bleef
beneden de verwachtingen. De
gemeentepolitiekorpsen van
Roosendaal en Nispen en Leerdam
hadden zich zeer onderscheiden.
Daar werd respectievelijk ƒ 189,43 en
ƒ 760,10 opgehaald. In totaal werden
in 46 plaatsen kindermaaltijden
georganiseerd, waaraan 16.862 kin-
deren deelnamen. De kosten werden
in enkele gemeenten, waarbij
speciaal Rotterdam en Nijmegen
genoemd werden, door het politie-
personeel zelf gedragen. In het
verslag werd afzonderlijk gesproken
over de in Rotterdam gehouden
kledinginzameling. Het resultaat
stelde teleur. Geconcludeerd werd
dat de dag ondanks de moeilijke
omstandigheden een groot succes
was geworden en dat het doel bereikt
was. Veel politiemannen hadden
getoond dat zij een groot sociaal
gevoel en organisatorisch talent
bezaten. Het verslag had tot gevolg
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Politieagenten vermaken op 14 januari 1942 de kinderen 
en delen de maaltijden uit.

De Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Neder-
landse politie, mr. L.J. Broersen, controleert de erewacht, 
die gevormd werd door leden van de Mobiele Brigade.
De foto is vermoedelijk genomen op 2 februari 1943 voor
Lommerrijk aan de Straatweg.



dat Broersen in de maand januari of februari 1943 een bezoek zou brengen aan de onder de
zorg van het comité ‘Peetvaderschap’ levende gezinnen. Hij deed dit uit aanmoedigende
overwegingen ten aanzien van de Rotterdamse politiemensen en de overige korpsen en
voorts met propagandistische motieven.69 Dit bezoek vond op 2 februari 1943 plaats, tijdens
de eerste kameraadschapsmiddag van dat jaar. De middag werd geopend met de vertoning
van een film over de politiedag. Na de voorstelling begaven alle aanwezigen zich naar de
Rivièrahal waar aan het gehele personeel een mosselmaaltijd werd aangeboden.
Gevolmachtigde Broersen, burgemeester Müller en hoofdcommissaris Boelstra bezochten in
de tussentijd enkele gezinnen, die onder toezicht stonden van het comité ‘Peetvaderschap’,
waarbij zij zich ervan konden overtuigen dat hier prachtig werk werd gedaan. Daarna begaf
het gezelschap zich ook naar de Rivièrahal.70

Het ‘fonds Peetvaderschap der Rotterdamse politie’ kreeg af en toe ook giften van
burgers. In februari 1943 stortte bijvoorbeeld een dankbare heer ƒ 2,50 op de rekening van dit
fonds, omdat agent D. Wijmen van de Motorbrigade de armband van diens vrouw had
gevonden en terugbezorgd. In de winter 1942-43 verstrekte dit fonds aan 49 gezinnen een
kerstgave. Deze gaven bestonden hoofdzakelijk uit levensmiddelen.71 Op allerlei manieren
werd dus getracht de relatie tussen politie en publiek te verbeteren. Deze pogingen waren
echter gedoemd te mislukken, als het ongedisciplineerd gedrag van politieambtenaren niet
werd aangepakt.

Tucht en Discipline

De tucht en discipline waren bij een aantal Rotterdamse politiefunctionarissen tijdens de
bezetting langzaam verslechterd. Verschillende oorzaken lagen hieraan ten grondslag. De
stijgende voedseltekorten, gebrek aan vertrouwen in de leiding en het toenemende aantal
werkzaamheden voor de bezetter zorgden ervoor dat de politiefunctionaris met steeds
minder interesse en toewijding zijn werk deed. Daarbij moet niet vergeten worden dat
degene die tijdens de bezetting politieman geworden was, dit met een geheel andere intentie
deed dan voor die tijd. De meeste voormalige beroepsmilitairen en hulpagenten zouden
namelijk nooit voor een carrière bij de politie gekozen hebben als de oorlog niet was
uitgebroken.

Wonink, commandeur van de tweede en vijfde afdeling, was het slechte gedrag van een
aantal van zijn ondergeschikten meer dan beu en schreef in 1942 onderstaande brief naar de
hoofdcommissaris.

‘De agent M. is een grote lor. De wijze waarop hij volgens het rapport van majoor
Kievit zijn dienst verricht is schandalig. Het ergste is echter dat hij zijn dienst steeds
op deze wijze verricht. Voor de dienst is M. volkomen waardeloos, ja hij schaadt het
prestige en het aanzien der politie in hoge mate. Het is een dwaasheid dat dergelijke
mensen, die geenszins voor hun taak berekend zijn, in overheidsdienst gehandhaafd
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blijven; een particuliere ondernemer pleegt dergelijke lorren op staande voet te
ontslaan, en terecht. Helaas telt ons korps tal van dergelijke lorren; wil men het korps
op hoger peil brengen, waarop toch ons aller streven dient gericht te zijn, dan dienen
deze mensen binnen de kortst mogelijke tijd uit het korps te worden verwijderd. Waar
het echter nog steeds gemakkelijker is een heipaal uit de grond te trekken, dan een
ambtenaar te ontslaan, vraag ik mij af of het geen aanbeveling verdient voor dergelijke
mensen een strafklasse in het leven te roepen. In deze strafklasse dienen dan geplaatst
te worden agenten, die blijk geven de vereiste capaciteiten voor een normale
agentendienst te missen, dan wel door ernstige vergrijpen blijk hebben gegeven deze
dienst onwaardig te zijn. Aan agenten van deze strafklasse waren dan op te dragen
werkzaamheden van zeer eenvoudige aard, waarop gemakkelijk een scherpe controle
is uit te oefenen, zoals b.v. de bewaking van in cultuur gebrachte gronden, in een
dienstverband als thans geldt voor de hulpagenten, liefst in burgerkleding met een
band om de arm. Mochten zij blijk geven lichamelijk tegen deze dienst niet bestand te
zijn, dan waren zij voor ontslag voor te dragen. Met een bestraffing zonder meer van
deze mensen wordt beoogde doel beslist niet bereikt.’72

Dit wangedrag was eveneens bij de korpsleiding bekend, zodat men begin 1943 een
zogenaamde tuchtklasse instelde. Moerman legde nogmaals uit waarom deze maatregel
noodzakelijk was. Het was hem opgevallen dat de laatste tijd vrij veel strafzaken voor de
Raad van Discipline moesten worden gebracht, waaruit een zeer bedenkelijke mentaliteit
van de betrokken politieambtenaar bleek. Volgens Moerman ging men het verwaarlozen van
de dienst en het veronachtzamen van zijn plicht als iets geheel normaals beschouwen.
Ondanks het verbod om in diensttijd tijdens surveillance particuliere boodschappen te doen,
was het aantal gevallen waarin men dat toch deed nog zeer talrijk. De gevallen waarin van
‘jopperen’ in de meest slechte zin van het woord werd gesproken, namen hand over hand
toe. Omdat in een korte tijd wederom drie agenten ter zake van diefstal en inbraak in arrest
waren gesteld, voelde Moerman zich verplicht zijn ondergeschikten tot de orde te roepen.
Hierna volgde een bericht over de instelling van een tuchtklasse. Hierin werden politie-
functionarissen geplaatst die doorlopend op een slappe of onvoldoende wijze hun dienst
vervulden en bij wie, naar het algemeen oordeel van hun superieuren, gewone correctie-
maatregelen geen effect meer hadden. De agenten, die in de tuchtklasse geplaatst werden,
stonden ter beschikking van de afdelingscommandeur van de eerste en vierde afdeling. 
Als chef trad de inspecteur-chef van het bureau Oostervantstraat op. Tenzij bijzondere
omstandigheden dit nodig maakten, werd gemiddeld 48 uur per week dienst gedaan en 
met bestaande dienstverbanden hield men geen rekening. Straatsurveillance, alsmede het
betrekken van vaste posten was de hoofdzaak. Wachturen waren bijzaak. Plaatsing in de
tuchtklasse werd per dagorder, met vermelding van de naam van de betrokkene, aan het hele
personeel bekend gemaakt, zodat iedereen wist wie er over de schreef was gegaan. Ontslag uit
de tuchtklasse en herplaatsing in de gewone dienst gebeurde alleen indien betrokkene blijk
had gegeven zich blijvend te hebben verbeterd.73
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Rauter had op 26 september 1941 bepaald dat de geüniformeerde ambtenaren van de
Nederlandse politie gedurende de bezettingstijd alle officieren van de Wehrmacht en de
Duitse politie, alsmede alle leiders van de ss, in beginsel de groet moesten brengen.74

Aangezien de gemiddelde politiefunctionaris niet voldeed aan deze bepaling, werd één jaar
later in een nota nogmaals gewezen op de groetplicht. Politieambtenaren kregen scholing in
de verschillende rangen van de bezetter. Toen dit nog steeds geen effect had, werd met
hardere maatregelen gedreigd. Dat het niet bij dreigementen bleef, blijkt uit een door
Boelstra op 28 oktober 1943 geschreven brief aan de directeur-generaal van Politie, betreffende
een voorstel tot bestraffing van de wachtmeesters L. Oost en N. Barsingerhorn, die een
Duitse officier niet gegroet hadden. De straf zou moeten bestaan uit een schorsing voor de
tijd van drie dagen, met inhouding van eenderde van hun bezoldiging gedurende die tijd.

Uit de bij dit voorstel gevoegde stukken moest blijken, dat de behandeling van deze zaak
geen normaal verloop had gehad, om welke reden Boelstra een toelichting gaf. Zoals bekend,
werd gedurende enige tijd door de Duitse verbindingsofficier personeel, dat naar het oordeel
van deze officier niet of zeer onvoldoende zijn plicht deed of een Duitse officier niet groette,
zonder verdere kennisgeving, aan wie dan ook, gevangengenomen en naar Ommen75

gestuurd. Dit was enige dagen voor de afhandeling van de zaak van beide wachtmeesters ook
opperwachtmeester W.F. Snikkers overkomen. Boelstra was van mening dat dergelijke
vergrijpen Nederlandse aangelegenheden waren, die door Nederlandse instanties
afgehandeld moesten worden. Om te voorkomen, dat Oost en Barsingerhorn eventueel
zouden ‘duiken’, had hij hen in arrest gesteld. Deze vorm van vrijheidsbeneming was als straf
niet toegelaten. Boelstra had toch hiervoor gekozen in verband met een gesprek dat hij met
de verbindingsofficier zou hebben. Dit onderhoud had plaatsgevonden op 10 oktober, waarin
de verbindingsofficier de mening van Boelstra deelde, dat een en ander als Nederlandse
aangelegenheid kon worden afgehandeld.76

Boelstra had in zijn schrijven van 9 oktober een schorsingstermijn van acht dagen
gesteld, om te voorkomen dat de verbindingsofficier de zaak naar zich toe zou trekken,
omdat hij de straf onvoldoende vond. Oost en Barsingerhorn waren daarna uit arrest ont-
slagen en voor de Raad van Discipline geleid. Deze raad had de tekortkomingen van beide
wachtmeesters – gezien de daarmede gepaard gaande verwikkelingen – serieus onderzocht 
en had na ampele overwegingen voorgesteld een schorsing voor de tijd van drie dagen, met
inhouding van eenderde van hun bezoldiging gedurende die tijd, in aanmerking nemende,
dat beide wachtmeesters gedurende drieëneenhalve dag in arrest hadden gezeten. Met deze
overweging kon Boelstra het volkomen eens zijn. Een normale schorsing van acht dagen had
hen toch gedurende die tijd verder vrij gelaten, zodat een arrest van drieëneenhalve dag zeker
gelijk te stellen was met een schorsing van acht dagen. De op te leggen straffen moesten toch
niet worden gezien als een vergeldingsactie, doch meer als middel deze wachtmeesters te
verbeteren, zodat zij in de toekomst niet dezelfde fout zouden maken.77 Beiden verklaarden
voor de Raad van Discipline de Duitse officieren, die zij hadden moeten groeten, niet gezien
te hebben.

Naar aanleiding van dit voorval schreef Boelstra ook nog een kort berichtje aan Scholz.

314



Volgens Boelstra was het vanzelfsprekend dat deze straffen nog belangrijk zwaarder zouden
zijn uitgevallen, indien hij uit de stukken de overtuiging had gekregen dat er sprake was
geweest van opzettelijk niet groeten met een demonstratief karakter. In dit verband noemde
hij de zaak van de opperwachtmeester Snikkers en benadrukte dat deze aangelegenheden
disciplinair door de Nederlandse bevoegde politie-instanties behoorden te worden
afgehandeld. Zou dit niet het geval zijn en werd incidenteel door de Duitse overheid
ingegrepen dan bestond de kans dat zich een paniekstemming onder de politieambtenaren
zou kunnen ontstaan, waardoor politieambtenaren uit angst zouden onderduiken om zich
zo te ontrekken aan het onderzoek naar bedreven of wellicht vermeende overtredingen,
hetgeen zeker niet bevorderlijk was voor de rust in het korps. De bezetter ging akkoord met
de straf.78

Ze gingen daarentegen niet akkoord met de straf die wachtmeester J. Sijtsma gekregen
had, nadat ze zijn zaak beoordeeld hadden. Sijtsma stond op 17 november 1943, omstreeks
17.00 uur, bij de in aanbouw zijnde vestingmuur aan de Van Vollenhovenstraat, nabij de
Westzeedijk. Hij had daar speciaal tot taak de voetgangers, komende uit de richting van de
Eendrachtsweg, te beletten via het Museumpark, achter de muur om, hun weg in de richting
van de Parksluizen te vervolgen. De Westzeedijk was ter plaatse afgesloten met hekken,
terwijl daarbij Duitse en Hollandse waarschuwingsborden geplaatst waren. Alleen een
gedeelte van het hek van de noordelijk voetstraat was geopend voor het bouwverkeer. 
Tegen 17.00 uur zag Sijtsma een auto van de Wehrmacht passeren en gaf de bestuurder hierop
een stopteken. Terwijl Sijtsma naar de bestuurder liep, stapte een Duitse officier uit. 
Later bleek dit een Marine-Oberstabsarzt te zijn. Deze officier liep in de richting van de muur,
zodat Sijtsma hem op de waarschuwingsborden wees. De officier zei dat hij hem niets kon
verbieden en liep door, waarop Sijtsma hem waarschuwde dat hij zijn weg niet kon ver-
volgen, omdat de voetstraat achter de muur nog niet vrijgemaakt was. De officier draaide
zich om en zei dat hij helemaal niet achter de muur moest zijn, maar in het gebouw dat
daarvoor stond.

De officier maakte later rapport op over het gedrag van Sijtsma, zodat die zich enige
maanden later moest verantwoorden voor de Raad van Discipline. Nadat hij gehoord was,
werd hij gestraft met: ‘beperking van het recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van één
dag’, ter zake van: ‘belast met een post ter bewaking van een weermachtsobject een Duitse
officier op zodanige ontactische wijze op een inrijverbod gewezen, dat het de indruk wekte,
dat hij die officier met woorden krenkte.’ Volgens het rapport van de Duitse officier had
Sijtsma hem niet gegroet en zich Duitsvijandig opgesteld. Daarnaast had de officier direct
aangegeven dat hij in het pand 51 aan de Westzeedijk moest zijn, waar de Hafen- und Stand-
ortarztes gevestigd waren. Hoewel Sijtsma naar aanleiding van deze feiten ontslagen kon
worden, zag Scholz hiervan af, wegens een gunstige beoordeling. Toch vond men een
zwaardere disciplinaire straf op zijn plaats, zodat Sijtsma gestraft werd met zeven dagen zwaar
arrest. Deze gevangenisstraf bracht hij door in een cel van het Gevangeniswezen, op het
hoofdbureau aan het Haagseveer.79 In de gevallen waarbij politieambtenaren gestraft
werden, wordt geen enkele keer melding gemaakt van bijstand of protest van de vakbonden.
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De oorzaak hiervan is dat de vakbonden tijdens de bezetting eveneens gelijkgeschakeld
werden en belangenbehartiging steeds onbelangrijker werd.

7.3 verzuilde vakbonden gereorganiseerd

Bij de reorganisatie van 1941 had de overheid geprobeerd structuur te brengen in de sterk
verzuilde politievakorganisaties. Dit was overbodig, want in het begin van de bezetting werd
vanuit de eigen gelederen het initiatief genomen om te komen tot meer eenheid.

Centrale Politiefederatie

Het hoofdbestuur van de grootste politiebond, de ANPB, had eind juni 1940 het voorstel van
haar president, mr. W.A.J. Visser, burgemeester van de gemeente Zeist, om een fusie van alle
politiebonden te verwezenlijken, aangenomen. Kort daarop vond een vergadering plaats
waarbij vijf van de negen politiebonden vertegenwoordigd waren. Vooral de Bond van
Hoogere Politieambtenaren in Nederland (bhpn) liet het afweten. Tijdens de vergadering
werd het plan gelanceerd om te komen tot een federatieve band tussen de betrokken bonden.
Na overleg in eigen kring werd overgegaan tot oprichting van de Centrale Politie Federatie
(cpf). Spoedig waren alle landelijke politievakbonden bij deze federatie aangesloten. Van
iedere bond namen twee vertegenwoordigers plaats in het bestuur. Het mededelingenblad van
de federatie verscheen om de veertien dagen onder de naam cpf-nieuws. Dit was een van de
weinige bondsbladen die de bezetter toestond. Ook hier had de perscensuur toegeslagen.80

Volgens een officiële mededeling van de Rotterdamse hoofdcommissaris was propaganda
op politiek of vakbewegingsgebied in de wachtlokalen verboden. Zelfs het ter lezing leggen
van geschriften of periodieken op dat gebied was verboden. De weinige toegelaten bladen
moesten wel voorzien zijn van een stempel van de hoofdcommissaris. Na verkregen
toestemming werden de bladen ‘Rechtsfront’ en ‘Storm ss’ toegevoegd aan de lijst met
dagbladen en periodieken die in bureaus en posthuizen ter lezing mochten worden
neergelegd.81

De voorzitter van de cpf, C. Hess, commissaris van politie in Gouda, verzocht schriftelijk
hem te willen doen mededelen, of en zo ja, welke culturele instellingen zich bij het
Rotterdamse korps bevonden. Volgens opgave ging het om de volgende verenigingen:

- Rotterdamse politietoneelclub ‘Ondersteuning’;
- Rotterdamse politie sportvereniging ‘Hermandad’;
- Politiemannenzangvereniging ‘Hermandad’;
- Politieagenten harmonie vereniging ‘Hermandad’.
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Verder nog:
- Het Rotterdams Gemeentepolitiefonds. Dit fonds telde 1496 leden (waaronder 79

gepensioneerden en 22 weduwen van politieambtenaren). Doel was de leden een
vergoeding te geven bij verpleging van gezinsleden in ziekenhuizen, sanatoria en
inrichtingen voor zenuwzieken en krankzinnigen. Bovendien werden jaarlijks zwakke
kinderen van leden naar buiten gezonden.

- Het Fonds uitkering bij overlijden (onderafdeling van de afdeling ‘Rotterdam’ van de 
Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederland). Dit fonds telde 534 leden
(waaronder ruim 200 gepensioneerden). Doel van dit fonds was om bij overlijden van
een deelnemer een geldelijke uitkering van ƒ 300,- te verzekeren aan hun achter-
gebleven weduwen, kinderen of andere nabestaanden.

- Fonds uitkering bij overlijden (onderafdeling van de afdeling Rotterdam van de rk

politiebond St. Michaël). Dit fonds telde 121 leden (onder wie twintig gepensioneer-
den).82

Het verzoek van Hess was niet zonder reden, want volgens een besluit van Broersen van 8

november 1941 werd de cpf de enige organisatie met zeggenschap in aangelegenheden die tot
dusver tot het terrein van de politiebonden, verenigingen en stichtingen behoorden. Het
bestuur van het Rotterdamse Gemeentepolitie Fonds was bang dat de onvermijdelijke toe-
treding tot de cpf nadelige gevolgen kon hebben voor haar leden. Naar de mening van het
bestuur behoorde de sociale zorg voor het politiepersoneel niet tot de taak van een federatie
of bond. Mocht men willen overgaan tot betere sociale verzorging van politieambtenaren in
het algemeen of van bepaalde groepen van deze ambtenaren in het bijzonder, dan lag zulks
naar het oordeel van het bestuur veeleer op de weg van de staat en moest men dit niet
verbinden aan het lidmaatschap van een federatie of bond. Het Rotterdamse fonds was
gesticht toen door het ontnemen van de vrije genees- en heelkundige behandeling aan de
gezinsleden van het politiepersoneel, daaraan behoefte ontstond. Met een zeer klein bedrag
aangevangen, had het fonds in zes jaar tijd, mede door zuinig beheer en voorzichtig beleid,
een kapitaal weten te vergaren, dat aan alle behoeften het hoofd kon bieden. Dit kapitaal was
uiteindelijk door de contributie van de leden, die geen lid van een politieorganisatie behoef-
den te zijn, bijeengebracht. Het bestuur was vrij in het geven van uitbreiding aan de werkings-
sfeer van het fonds, hetgeen dan ook al meermalen was gebeurd. Aansluiting bij de cpf zou
tot gevolg hebben, dat zeer veel leden, die geen lid waren van een bij die federatie aangesloten
vakvereniging, afgevoerd moesten worden als lid van het fonds, dat zij mede hadden helpen
grootmaken.83 

Evenals voor de oprichting van de cpf behartigde de gevestigde politiebonden nog steeds
de belangen van het aangesloten politiepersoneel.84

Het belangrijkste doel van de cpf was om langzaam de federatieve vorm te laten vervallen
en hierna één politiebond te vormen, waarin de politieambtenaren van alle rangen en
dienstvakken verenigd zouden worden. Tijdens bijeenkomsten van de federatie was de
vorming van eenheid het belangrijkste gesprekspunt. Desondanks werd er ook nog enige
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actie ondernomen ten aanzien van de belangenbehartiging. Op het gebied van de sociale
voorzieningen leidde dit zelfs tot enige verbetering. Het ontwerp van een collectief salaris-
systeem is hier een voorbeeld van. Hoewel de invoering hiervan niet direct plaatsvond,
werden enkele onderdelen van het ontwerp gebruikt in de algemene bezoldigingsverordening
van 1943. De rol die de cpf had in de oprichting van het Nederlands Politie Ziekenfonds in
juni 1942, was waarschijnlijk de belangrijkste in haar bestaan. In hetzelfde jaar had de cpf

nog bemoeienis met de ‘Dag der Nederlandsche Politie’.85

Tegenstellingen tussen de bij de cpf aangesloten politiebonden en onvrede zorgden
ervoor dat enkele bonden fuseerden. Desondanks bleef de cpf bestaan. Zowel de Duitse als
Nederlandse autoriteiten waren niet tevreden over deze ontwikkelingen. 

Kameraadschapsbond

Op 18 juni 1941 ontving de hoofdcommissaris een circulaire van de inspecteur-generaal der
Nederlandse politie waarin de opdracht bekend werd gemaakt tot de oprichting van de
‘Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie’, alsmede van een tijdschrift voor de Neder-
landse politie, met de toepasselijke naam: ‘De Nederlandsche politie’. Het was de bedoeling dat
de Kameraadschapsbond de enige erkende vakbond van de Nederlandse politie werd, waarin
alle politieambtenaren van alle takken van dienst en alle rangen verenigd zouden worden.
Alle bestaande politiebonden en verenigingen moesten in de nieuwe bond opgaan. Het doel
was om onder de leden ware kameraadschap te bevorderen en de leden in volle, vrijwillige
en onbaatzuchtige overgave aan de superieuren en het volk, op te voeden. Daarnaast
moesten sociale inrichtingen voor
de leden gesticht worden, die hen
in tijden van persoonlijke nood,
konden beschermen en steun
konden verlenen.86

De circulaire was weliswaar door
de inspecteur-generaal onder-
tekend, maar het idee was
afkomstig van Schönfelder. 
Deze Hauptmann had al eerder
tijdens lezingen en in publicaties
aangegeven dat er iets gedaan
moest worden aan de verscheurde
en versplinterde vakorganisaties.
Eén maand later trok de
inspecteur-generaal de circulaire
weer in, omdat in de tussentijd
Broersen benoemd was tot
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gevolmachtigde bij het DGvP en daardoor de oprichting van de Kameraadschapbond en van
het tijdschrift tot diens bevoegdheid ging behoren.87

Begin november 1942 was de oprichting van de Kameraadschapsbond een feit. Volgens
een besluit van 30 december 1942 werden met ingang van 1 januari 1943 allen, die in vaste of
tijdelijke actieve dienst bij de Nederlandse politie een volledige dagtaak vervulden, daaronder
begrepen het administratief personeel, automatisch lid. De contributie, variërend van ƒ 1.30

tot ƒ 4,35 per maand, werd van het salaris ingehouden. Alle leden van de Kameraadschaps-
bond ontvingen het orgaan ‘De Nederlandsche politie’. Voor Rotterdam betrof dat 1850

exemplaren. Op een gegeven moment werd een ieder zelfs verplicht dit blad te bewaren.
Tijdens de officiële installatie van de Kameraadschapsbond hield Broersen een toespraak.
Volgens hem was de bond van alle politiemannen van hoog tot laag het veilige huis in het
vaderland. Voor de eerste maal stonden politieman en overheid schouder aan schouder in de
strijd voor een doel; het heil van de politieman, zijn vrouw en zijn kinderen en het apparaat
waar hij deel van uitmaakte. En zo was het volgens hem juist. Hij vergat dat veel politiemensen
niet uit eigen vrije wil voor dit ‘veilige huis’ hadden gekozen, omdat het in grote mate
nationaalsocialistisch getint was. Met het dwingende karakter had het Rotterdamse politie-
personeel vóór de oprichting kennis gemaakt. Op 30 november 1942 was namelijk het
personeel verplicht geweest een lezing bij te wonen over de organisatie van de Kameraad-
schapsbond.

Belangenbehartiging, zoals van een bond verwacht mag worden, was niet het belang-
rijkste. Sport, muziek en cultuur stonden bovenaan. Bovendien werden regelmatig kameraad-
schapsmiddagen- en avonden georganiseerd. Op 30 maart 1944 werd een dergelijke kameraad-
schapsavond van 19.00 tot 22.00 uur georganiseerd in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp,
waar ongeveer duizend deelnemers verwacht werden. Alle aanwezigen kregen toestemming
om tot 23.00 uur op straat te zijn. 

De bond trof wel enkele regelingen welke individuele belangenbehartiging mogelijk
maakte.88 De nationaalsocialisten konden voor hun eigen belangen aankloppen bij het
Rechtsfront, mits zij lid waren. 

Rechtsfront

Nadat bekend was geworden dat alle vakorganisaties van de politie verenigd zouden worden
in de cpf, besloten drie inspecteurs van de Amsterdamse politie een eigen nationaalsocialistische
vakorganisatie op te richten. Mussert vond het een uitstekend initiatief en wees de Alkmaarse
rechter H.M. Fruin aan als leider van het Rechtsfront. Deze nieuwe vakorganisatie kreeg op 
7 oktober 1940 de status van erkende bond en was opgebouwd uit drie afdelingen.89 Afdeling
A. was bedoeld voor leden die werkzaam waren bij Justitie, C. voor degenen die werkten in
de vrije sector, zoals advocaten en Afdeling B. was bestemd voor leden die werkzaam waren
bij de politie. Om toe te kunnen treden tot het Rechtsfront was het lidmaatschap van de nsb

niet vereist. In een pamflet werd gesteld dat ‘van iedere aangeslotene werd verlangd, dat hij,
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vervuld van den geest van den nieuwen tijd met terzijde stelling van groeps- of eigen belang,
naar de mate van zijn krachten meewerkt aan de verwezenlijking van het ideaal, dat ook in
het Rechtsfront is belichaamd, namelijk de eendrachtige samenwerking in
nationaalsocialistische geest van alle volksgenooten tot heil van de volksgemeenschap.’90

Op 1 april 1943 waren 49 Rotterdamse politiemensen (inclusief hulpagenten) lid van het
Rechtsfront.91 Vergeleken met Amsterdam was dit relatief weinig, want tijdens de eerste
openbare bijeenkomst in augustus 1940 hadden ruim honderd politieambtenaren zich daar
aangemeld als lid.92

Inspecteur D.J. de Jong was in Rotterdam korte tijd leider van het Rechtsfront.93 In een
na de bevrijding door De Jong geschreven verweerschrift verklaarde hij dat omstreeks juli
1940 door een groepering uit het Rotterdamse politiekorps een rondschrijven naar de bureaus
en posthuizen was verzonden, waarin de korpsleden werden opgeroepen zich aan te sluiten
bij de Nederlandse Unie. De Jong vond het ongepast dat op de politie op deze wijze een
beroep werd gedaan, zich openlijk in de politiek te werpen. Hij achtte de Nederlandse Unie
ongeschikt en meende, uit tactische overwegingen, dat nationaalsocialistische of fascistische
stromingen meer kans van slagen zouden hebben. Hoewel hij nog geen enkel contact had
met de nsb, had hij deze mening via een oproep binnen het korps kenbaar gemaakt. Door
deze stap had hij de aandacht op zich gevestigd en van nsb zijde werd contact met hem
gezocht. De leiding van het kort daarvoor opgerichte Rechtsfront vroeg aan De Jong of hij de
leiding van een in Rotterdam op te richten afdeling van deze organisatie op zich wilde
nemen. De Jong meende over vele, zij het ook niet geringe, bezwaren tegen de nsb (waarvan
het Rechtsfront tenslotte toch een mantelorganisatie was) te moeten heenstappen, breed te
moeten denken, de bekende ‘grote lijnen’ in het oog te moeten hebben in die periode van
grote historische betekenis en hij had de illusie, juist door het Rechtsfront de ‘zuivere’
vooruitstrevende elementen te kunnen concentreren. Ondernomen stappen om een nieuwe
richting aan te geven en zelfs de beweging van ongure elementen te zuiveren, waren volgens
De Jong tot mislukken gedoemd. Hoewel het Rechtsfront dienstbaar wilde zijn aan de
vernieuwingsbeweging in politiek opzicht, was toch haar directe doel de taak van de toen
nog bestaande politiebonden over te nemen en niet alleen de belangen van de leden te
behartigen, op de wijze zoals dit in de bestaande bonden het geval was, doch tevens eenheid
in de politie te brengen en de verschillende organisatorische vraagstukken op te lossen. Noch
in het een, noch in het ander werd iets bereikt. Het Rechtsfront liep uit op een holle hand-
langerscombinatie van de nsb. De politiek van de nsb en het persoonlijk contact met haar
leden zorgden ervoor dat De Jong spoedig begon te twijfelen aan de door hem ingeslagen
weg. Zijn enorme desillusie groeide uit tot een grote morele catastrofe. Reeds na een paar
maanden begon zijn geweten aan hem te knagen, doch hij bezat niet de kracht en de moed
om direct stappen te ondernemen. Tenslotte sneed hij de banden met nsb en Rechtsfront
door.94

Het animo van Rotterdamse politiefunctionarissen om lid te worden van het Rechtsfront
bleef gering. Dit gold eveneens voor het lidmaatschap van de nsb.
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7.4 nsb’ers bij de politie

Op 27 juni 1940 werd het ambtenarenverbod opgeheven, zodat politiemensen weer lid
konden worden van de nsb. Op last van Rauter mocht het politiepersoneel echter geen deel
uitmaken van weerafdelingen van politieke partijen. Roszbach werd een overtuigd
nationaalsocialist en had meermalen geprobeerd zijn officierskorps te winnen voor de
Nieuwe Orde. Dit blijkt ook uit een verklaring van Kwast. In de zomer van 1941 vond er op
de kamer van de Roszbach een bespreking plaats tussen hem en majoor Werner enerzijds en
een aantal inspecteurs van de geüniformeerde Rotterdamse politie anderzijds. Indien Kwast
het zich goed kon herinneren was deze bespreking belegd op verzoek van Werner, in verband
met de voortdurende moeilijkheden en botsingen welke er in die tijd waren tussen de politie
en de wa. Werner hield een soort propagandaspeech, waarin hij het optreden van de wa

trachtte te verdedigen en te verklaren. Al sprekend kwam hij tenslotte tot het algemeen
politiebeleid en deed het voorkomen, dat de op dat moment bij de Rotterdamse politie
dienende inspecteurs alleen dan voor promotie in aanmerking zouden kunnen komen
indien zij instemden met de ideeën van de nieuwe tijd en bereid waren deze bij hun personeel
te propageren. Hij liet tevens doorschemeren dat een niet nationaalsocialist op den duur
moeilijk bij het korps zou kunnen worden gehandhaafd. Roszbach ondersteunde het betoog
van Werner en stelde deze voor de aanwezige heren meteen de vraag te stellen of zij voor de
Nieuwe Orde waren of niet. Kennelijk wilde Roszbach een poging doen om meteen de zaak
te forceren. Toen Werner de aanwezigen als het ware voelde verstarren redde hij de situatie
door te verklaren dat zoiets niet kon worden verlangd en dat de heren enige maanden tijd
moest worden gegund om de nieuwe ideeën in zich op te nemen en te verwerken.95

Voor Wonink was dit niet meer nodig, hij was al toegetreden tot de nsb,96 maar na
verloop van tijd nam het vertrouwen in de partij af. Het gevolg was dat hij bedankte voor het
lidmaatschap en nog tijdens de bezetting ontslagen werd uit de politiedienst, maar hierover
later meer. Wonink was echter in het begin erg fanatiek in het werven van nieuwe leden
onder het politiepersoneel. Dit blijkt uit een brief van hem aan de kringleider van de nsb van
15 augustus 1940.97

Nadat Boelstra de leiding van het Rotterdamse korps van Roszbach had overgenomen,
werd het grootste gedeelte van het nationaalsocialistische politiepersoneel bij de politieke
dienst (Groep 10 en Fahndungskommando) geplaatst. Hieruit zou de conclusie getrokken
kunnen worden dat de rest van het korps ‘zuiver’ was. Toch was dat niet zo, want er waren
politiemensen die niet openlijk voor hun politieke mening uitkwamen en toch stilletjes
sympathie hadden voor de Nieuwe Orde. Door het verschil in politiek inzicht liep de
spanning in menig gezin regelmatig hoog op. Petrus H. kon hierover meepraten. Zijn vader,
werkzaam bij de Rijksveldwacht, was altijd koningsgezind geweest. Toen de oorlog uitbrak
begon voor het gezin een lijdensweg. Spoedig bleek dat vader H. begon te sympathiseren met
de nsb en Duitsland. Het gezin mocht onder andere niet meer naar de Engelse zender
luisteren. Het kwam zelfs zover dat hij de broer van Petrus, die als officier in het leger had
gevochten, begon te beledigen. Hij zei onder andere dat er van het Nederlandse leger niets
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gedeugd had en dat zij bang waren geweest en waren gevlucht. Deze grove beledigingen
gingen de broer te ver en hij verliet het ouderlijk huis. Zijn zus volgde spoedig dit voorbeeld.
Later probeerde de vader Petrus en diens jongere broer over te halen om bij de wa of de
Jeugdstorm te gaan. Die wilden daar niets van weten, maar vader bleef aandringen, waar-
door steeds opnieuw ruzies ontstonden. Petrus werkte op dat moment nog in een autogarage.
Vanwege toename van het aantal werkzaamheden voor de bezetter nam hij ontslag en ging
varen. Hieraan kwam een einde toen de bezetter het schip vorderde. Eenmaal weer thuis-
gekomen liepen de spanningen weer hoog op. Toen vader na verloop van tijd naar Apel-
doorn vertrok om daar bij de intendance van de politie te gaan werken, waren de problemen
nog niet voorbij. Het gedeelte van zijn salaris, dat hij maandelijks naar huis stuurde, werd
steeds minder en na verloop van tijd begon hij op echtscheiding aan te dringen. Hier verzette
de moeder van Petrus zich tegen, omdat zij anders geheel zonder inkomen zou komen te
zitten. Op datzelfde moment kreeg Petrus bericht dat hij naar Duitsland moest. Om daaraan
te ontkomen besloot hij naar de politieopleiding in Schalkhaar te gaan, waardoor hij tevens
zijn moeder financieel zou kunnen ondersteunen. Na de opleiding kwam Petrus bij het
politiebataljon in Rotterdam terecht. De politieke indoctrinatie van vaders’ zijde had op
Petrus geen invloed gehad. Even leek het erop dat hij toch nog zou afglijden. Op zekere dag
hing er op het publicatiebord van de compagnie een mededeling, waarin bekend gemaakt werd
dat er gelegenheid was zich op te geven voor de Arbeidscontroledienst. De beloften en het hoge
loon deden hem besluiten zich aan te melden. Na een gesprek met de commandant, waarin
hem verteld werd wat voor dienst het zou gaan worden, trok hij zijn aanmelding in. Na de
bevrijding werd hij, na kort geschorst te zijn, wederom bij het Rotterdamse korps aangesteld.98

In november 1942 ontving een aantal kader- en stafleden, zowel administratief als
executief, via de hoofdcommissaris een kort vragenlijstje, met daarop de volgende vragen:

1. Zijt gij lid van nsb, ss, Rechtsfront of Centrale Politie Federatie (cfp)?
2. Hoe denkt gij over de groote politieke vraagstukken van dezen tijd, meer in het 

bijzonder over het nationaal-socialisme?
3. Kunt gij u vereenigen met de grondbeginselen van het nationaal-socialisme?
4. Zijt gij bereid na een eventuele invoering van een nationaal-socialistisch regime hier te

lande, als politieambtenaar dit regime te helpen beschermen?
5. Kunt gij beloven de invoering van dit regime niet tegen te werken?
6. Zijt gij oud reserve- of beroepsofficier?
7. Zoo ja, acht gij u dan nog aan uwen eed gebonden?
8. Indien ja, welke consequenties trekt gij hieruit voor het geval, dat de gevluchte 

regeering een beroep op u doet?99

Het merendeel van de ondervraagden probeerde de antwoorden zo neutraal mogelijk te
formuleren, zodat zij op geen enkel moment in de problemen zouden komen. Een kleine
groep beantwoordde de vragen zoals de nieuwe machthebbers het graag wilden zien. Zij
deden dit uit angst of om bij een eventuele bevordering niet buitengesloten te worden. Een
klerk van de Herkenningsdienst gaf de volgende antwoorden.100
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1. Lid van de cfp.
2. Ik ben voor de opbouw van een nieuw Europa, waarin recht, kameraadschap en 

waardeering voor de arbeid zal zijn, en het groot-kapitalisme aan banden zal worden
gelegd. Kan daarom samenwerken – zonder eenige terughouding – met alle Duitse
instanties en de nsb.

3. Jawel.
4. Jawel en men kan op mij als ambtenaar te allen tijde rekenen. 
5. Jawel.
6. Neen.
7. ——
8. ——

De vragenformuliertjes werden gebruikt om een goed inzicht te krijgen in de politieke
gezindheid van het Rotterdamse korps. Na de bevrijding waren ze voor de Zuiveringscommissie
aanleiding om een onderzoek in te stellen. De hierboven genoemde klerk werd ook op het
matje geroepen. Hij verklaarde willens en wetens te hebben gelogen, omdat hij anders
ontslag vreesde. Naaste collega’s werden als getuigen gehoord. De chef van de klerk oor-
deelde dat hij tijdens de bezetting onbetrouwbaar was en niets gedaan had om de zaken af te
remmen. Hij was daarnaast ‘lief’ voor de leden van Groep 10 en trok alle Duitse stukken naar
zich toe. Pas in 1944 was de klerk omgeslagen. Hij ging langzamer werken en begon evenals
zijn collega’s met opzet stukken te vertragen. Op deze manier trachtte hij alles te herstellen
wat hij bedorven had. Op advies van de Zuiveringscommissie strafte de minister van Justitie
de klerk in juni 1946 met de maatregel ‘uitsluiting van bevordering voor de duur van vijf
jaren’.101

Begin maart 1941 moesten alle politiekorpsen op verzoek van de inspecteur-generaal
opgeven hoeveel nationaalsocialisten er binnen hun korps waren. Amsterdam gaf op dat 116

korpsleden lid waren van de nsb en had als enige een onderverdeling gemaakt in rangen.
Den Haag, Rotterdam en Utrecht hadden opgegeven dat zij respectievelijk 67, 19 en 17

nsb’ers binnen hun gelederen hadden.102 Van de gehele Nederlandse politie waren op dat
moment 406 ambtenaren lid van de nsb, zodat geconcludeerd kan worden dat meer dan de
helft van de nsb’ers bij de grote korpsen werkzaam was.103

Burgemeester Müller, tevens leider van de adviescommissie Bestuurszaken van de nsb,
ontving in april 1943 van de provinciale commissarissen en burgemeesters klachten over de
bezetting en de gezindheid van de politiekorpsen. Omdat hij bij de gemachtigde van de leider
voor Binnenlandse Zaken en Openbare Veiligheid het een en ander aanhangig wilde maken,
bracht hij Boelstra hiervan op de hoogte. Om zo volledig mogelijk gedocumenteerd te zijn
wilde hij van Boelstra weten hoe het Rotterdamse korps ervoor stond. Boelstra voegde bij het
antwoord de sterktestaat van het korps op 1 april 1943, waaruit tevens het aantal vacatures
bleek. Het gros van het korps was volgens Boelstra niet nationaalsocialistisch georiënteerd.
Bij velen bestond echter de overtuiging dat het oude niet mocht terugkeren en dat er der-
halve iets nieuws moest komen. Behoudens een zeer enkele uitzondering, hadden allen zeer
correct hun plicht gedaan, ook in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij de jodenacties. 
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Bij de razzia’s op communisten was door allen met bijzondere ijver opgetreden. In opdracht
van de Reichsführer der ss werd op 9 maart 1943 in totaal een bedrag van ƒ 11.000,- als beloning
aan een aantal officieren en manschappen, waaronder ook niet nationaalsocialisten, toe-
gekend. Boelstra had reden om aan te nemen, dat het gros van het korps als goede ambte-
naren, ook in moeilijke uren, zijn plicht zou doen.104

Tabel 7.1. Aantal politieambtenaren lid van een nationaalsocialistische organisatie per 1 april 1943 (Het korps
bestond op dat moment uit 1538 ambtenaren en ongeveer 490 arbeidscontractanten105):

Tabel 7.2. Aantal politieambtenaren lid van een nationaalsocialistische organisatie per 14 augustus 1943 (zonder
arbeidscontractanten):

Bij de Recherche stond achter ieder getal tussen haakjes, Politieke Dienst, zodat kan
worden aangenomen dat er verder bij de Recherche niemand lid was van een of andere
nationaalsocialistische organisatie.106 Hieruit valt op te maken dat het Rotterdamse politie-
korps op dat moment uit 1664 politieambtenaren bestond, waarvan er in totaal 48 (= 2,8%)
lid waren van een nationaalsocialistische organisatie. In vergelijking met Utrecht was dit niet
veel, want daar waren op 1 december 1942 eveneens 48 politieambtenaren lid van de nsb. Dit
was echter 13,2 %, omdat het korps op dat moment uit 362 leden bestond.107

Tabel 7.3. Aantal politieambtenaren lid van de nsb per 11 september 1944:

Begin januari 1945 werd er nogmaals geteld. Omdat het Fahndungskommando toen al uit
Rotterdam vertrokken was, daalde het aantal tot 32. De sterkte van het korps was op 1 januari
1945 gestegen tot 1852 politiefunctionarissen. Werden de arbeidscontractanten hierbij opgeteld
dan bedroeg het totale aantal 2483.
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Tabel 7.4. Aantal politieambtenaren lid van de nsb en of ss per 1 januari 1945108:

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nationaalsocialisten bij de Rotterdamse politie tijdens
de bezetting niet groot geweest is. Een gepensioneerd politieambtenaar van het Rotterdamse
korps was het met deze stelling eens en schreef over dit onderwerp half maart 1943 een brief
naar de propagandavoorman van de nsb, Blokzijl. Volgens de briefschrijver stond in de
Zwarte Soldaat bij een artikel over de doodgeschoten nsb’er Koot dat de politie ‘gezuiverd’
was. Hij vroeg zich af of dit serieus genomen moest worden, want hij hoorde en zag precies
het tegenovergestelde. Politiemensen pleegden namelijk lijdelijk verzet en keken nergens
naar. Men had zelfs een Rotterdamse inspecteur bij de opleiding in Schalkhaar geplaatst, die
fel anti-Duits zou zijn. De briefschrijver wilde graag van Blokzijl vernemen of hij ook van
mening was dat er bij de politie nog heel wat gezuiverd moest worden.109

De brief werd serieus genomen, want Blokzijl stuurde hem door naar het DGvP in Hoog
Soeren. Via de chef van de algemene staf van het DGvP ontving Blokzijl per omgaande
bericht terug. De chef van de algemene staf had met belangstelling kennis genomen van het
schrijven en merkte op dat het echter niet mogelijk was een totale bezetting van het Neder-
landse politieapparaat met nationaalsocialisten in een snel tempo door te voeren. Voorlopig
was men, gezien de onontbeerlijkheid van vakbekwame politieambtenaren, genoodzaakt
niet nationaalsocialistische politieambtenaren te blijven handhaven.110

Omdat het steeds duidelijker werd dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen, wilden
steeds meer politiemensen het lidmaatschap van de nsb opzeggen. Dit ging niet zonder meer,
want de politieleiding wilde weten waarom iemand bedankte. Rechercheur P. Visser was in
juli 1943 uit de nsb getreden omdat zijn vrouw anti-nsb was.111 Hij was het daarnaast niet
eens met de propaganda van de nsb en er waren volgens hem te veel kwade elementen. 
Op deze manier beëindigden in 1944 nog meer politiemensen hun lidmaatschap van de nsb,
omdat ze het niet eens waren met het beleid of problemen kregen met familie of echtgenote.

Verhoudingen binnen het korps

Politiefunctionarissen die slechts kort lid geweest waren van het Rechtsfront werden al
gewantrouwd. Dit ondervond H.C. Bezem. Hij was in 1928 op 17-jarige leeftijd als bood-
schapper bij de politie gekomen en enkele jaren later aangesteld als agent. Kort na het
uitbreken van de oorlog was hij overgeplaatst naar de Speciale Diensten. Na de oprichting
van het Rechtsfront werd hij op aandringen van een collega lid. Deze collega had voor-
gegeven dat genoemde organisatie niets met politiek te maken had, doch ten doel had één

325



politieorganisatie in het leven te roepen. Omdat langzamerhand het doel van het Rechts-
front bekend werd, bedankte Bezem na drie weken. Intussen had hij bij een groot deel van
zijn collega’s de minder gewenste naam van nsb’er opgelopen. In mei 1941 werd Bezem
overgeplaatst naar de Kinderpolitie. Volgens zijn naoorlogse verklaring heerste daar een
echte Nederlandse geest en was de Kinderpolitie het centrum van de illegaliteit, waar hij zich
meteen thuis voelde. Later hoorde Bezem dat men hem daar in het begin wantrouwde.
Echter door zijn houding en medewerking werd hij na verloop van tijd in vertrouwen
genomen. Na de bevrijding moest Bezem een rapport opmaken in verband met zijn kort-
stondig lidmaatschap van het Rechtsfront, terwijl daarnaast een onderzoek werd ingesteld
naar zijn gedragingen tijdens de bezetting.112 Dit onderzoek leverde geen bezwarende feiten
op, want Bezem bleef tot 1956 in dienst van de Rotterdamse politie.

De politiefunctionarissen die openlijk voor hun lidmaatschap van de nsb uitkwamen,
werden over het algemeen door de overige collega’s gemeden, om te voorkomen dat in hun
bijzijn verkeerde dingen gezegd of gedaan werden. Men ging met hen meestal niet aan
dezelfde tafel zitten. Met degenen waarvan de politieke kleur niet bekend was lag dat anders,
men moest altijd voorzichtig zijn, want verraad lag overal op de loer. Begin augustus 1942

schreef een hulpagent een brief naar de burgemeester, waarin hij klaagde over de anti’s van
het bureau Oostervantstraat. In plaats van een bedankje kreeg de hulpagent een berisping.
Hij mocht namelijk niet rechtstreeks aan de burgemeester schrijven, maar had de
hiërarchische weg moeten volgen.113 Twee maanden later maakte een hulpagent van het
bureau Sandelingplein dezelfde fout. Maar dat liep anders af.

‘Excellentie, mag ik beleefd het woord tot u richten. Het betreft hier namelijk u zelf
en ik zou het zeer op prijs stellen u weledele heer daarover onder vier ogen te mogen
spreken. Zoals u weet werk ik al geruime tijd in het geheim voor de nsb en de Duitse
weermacht. Nu ben ik verleden week aangesteld bij de hulppolitie, maar niemand
weet dat ik voor de nsb werk, dus zodoende kom ik alles te weten. Want in de ogen
van alle politieagenten ben ik een geweldige oranjeman. Hoogweledele heer wat er
daar in die post onder de agenten en hulpagenten over u verteld word is afgrijselijk.
Volgens mij mogen deze agenten niet van een wapen voorzien zijn, maar moeten
uitgezonden worden naar Duitsland, want zij zijn gevaarlijk voor ons. Daarom wilde
ik gaarne de eer genieten om datgene alleen en persoonlijk aan u te vertellen wat deze
agenten onder elkaar ’s nachts vertelden over u, maar zij hadden er geen ogenblik op
gerekend dat er een in hun midden was die zat te koken van ergernis en dat was ik,
maar ze zijn nog niet van mij af met hun eeuwige gezanik over Engeland en oranje-
zender. Daarom hoop ik dat ik u persoonlijk mag spreken en dat u het niet doorgeeft
aan iemand anders. Want ik wil zekerheid hebben dat er met deze agenten, die dan
zogezegd beëdigd zijn en getekend hebben trouw hun plicht te doen, zich niet te
bemoeien met politiek, geen geruchten te verspreiden, naar geen verboden zender te
luisteren en alle sabotagehandelingen tegen te gaan. Dat deze mensen als zij onder
elkaar zijn en zich volkomen veilig achten dingen vertellen en plannen zitten te
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maken wanneer het zover is als Duitsland verliest. Zij beweerde al als de Engelsman
zou komen met een invasie dan kwam er geen één nsb’er levend uit de post vandaan,
want daar hadden zij hun wapen toch voor. De een probeert naar Engeland te komen
en nog anderen mee te slepen en de vader van deze jonge man geeft hem nog raad op
de koop toe en doet dienst als majoor van politie bij ons. En zo is er geen een van de
agenten bij onze post Sandelingplein te vertrouwen en alleen de heer Wonink,
inspecteur van politie aan onze post, deze heer doet zijn plicht, de rest luisteren
allemaal naar de verboden zender en beledigen de Führer en onze leider Mussert, ook
hulpagenten. Maar dat wat er van u verteld werd verleden week ’s nachts, dat wil ik u
persoonlijk zeggen. Aanstaande vrijdag dan ben ik vrij van diensten en ben ik, geheel
tot uw beschikking. En als u mij een kans kan geven, dan zal ik deze personen geen
kans tot handelen geven, want zij vertellen verder. En ik hoop en vertrouw er op dat u
mij niet kwalijk zal nemen dat ik u edelen heer zoveel laat lezen, maar u zal volkomen
begrijpen dat ik niet anders kan, en als u mij heeft gehoord zal u begrijpen dat het
beslist nodig is dat aan dergelijke verhalen van zogezegde betrouwbare politieagenten
paal en perk gesteld wordt. Daarom ben ik ook overtuigd als u mij aangehoord zal
hebben, dat u mij een aanstelling zal geven van hulpagent of gewoon agent. U zal mij
een uniform geven en laat u dan de rest maar aan mij over, dan zal ik u deze agenten
brengen die opgeborgen behoren te worden. Maar dan kan u ook verzekert wezen dat
u aan het Sandelingplein een agent van politie heeft dienen die betrouwbaar zal zijn,
trouw aan de Führer, trouw aan de burgemeester, trouw aan de leider Mussert en in
samenwerking met de hoofdinspecteur Wonink. Ik zal datgene doen wat gedaan moet
worden om dergelijke elementen te weren, want nu staat de weledele heer Wonink
alleen. Maar als ik agent ben dan ben ik midden onder de agenten en dan zal er geen
een ontkomen van de hele troep. Laat u dat maar gerust aan mij over, daar ben ik voor
geschikt, al zeg ik het zelf. Alleen hierom dat ik wil dat Mussert onze Koning wordt en
die stommelingen daar aan het Sandelingplein geen kans te geven verder propaganda
te maken voor de Engelsman met vreselijke aanklachten tegen u als burgemeester van
Rotterdam.’114

Deze brief werd heel serieus genomen, want de briefschrijver verklaarde na de bevrijding dat
hij twee dagen na het schrijven van de brief een aantal (hulp)agenten bij de toenmalige
burgemeester Müller verraden had.

In het orgaan van het Rechtsfront verscheen in maart 1941 een artikel waaruit bleek dat
er bij de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie vanuit het hele land een stroom van
klachten was binnengekomen over achteruitstelling, niet-bevordering en overplaatsing,
omdat men lid was van het Rechtsfront. Vooral bij de Marechaussee en de Rijksveldwacht
werden deze maatregelen veel toegepast. Bovendien hadden veel nationaalsocialistische
politieambtenaren te lijden onder terreurmaatregelen en werd hun leven en dienstdoen door
collega’s en superieuren onaangenaam gemaakt. Verzoeken aan betrokken politieautoriteiten,
om aan deze toestand een afdoende einde te maken, waren vruchteloos. De meeste kringen
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van het Rechtsfront hadden daarom een afweerdienst ingesteld, waar alle daden van terreur,
alsmede namen van de plegers werden vastgelegd. Teneinde deze materie centraal te regelen
werd door de inspecteur-generaal eveneens een afweerdienst ingesteld.115 Of deze afweer-
dienst in Rotterdam iets heeft kunnen betekenen valt te betwijfelen. Toch was het openlijk
ageren tegen de bezetter en nsb niet ongevaarlijk. Agent A.P. Hitzert van het bureau Ooster-
vantstraat kon hierover meepraten. In het begin van de bezetting was hij samen met een
collega belast met de bewaking van het arbeidsbureau. Van welke politieke kleur zijn collega
was wist Hitzert niet, maar daar kwam hij spoedig achter. Op een gegeven moment zagen de
op wacht staande agenten een regiment Duitse militairen zingend dichterbij komen. Hitzert
zei: ‘daar komt weer een stelletje van die bloedhonden aan, ik moet zorgen dat ik weg kom.’
Zijn collega antwoordde hierop: ‘bloedhonden? Dat zijn onze vrienden, begrijp je dat. Als ik
daar werk van maak, dan zul je een zware pijp roken.’ Hitzert schrok van deze reactie en bij
terugkomst op het bureau vroeg hij aan de anderen of zij wisten dat hun collega fout was.
Niemand wist hier iets van. Toen Hitzert kort daarop bij een ander geval betrokken was,
kwam hij erachter dat zijn ‘foute’ collega alsnog de instanties had ingelicht. Dit andere geval
speelde zich af in 1941 toen door de geüniformeerde wa een groep geformeerd werd op een
veld aan de Mathenesserlaan. Hoofdinspecteur Müller was daar met een adjudant belast met
het toezicht. Hitzert was ook ter plaatse om het middenvak van de straat af te sluiten, zodat
de wa kon aantreden. Een persoon bleef op het middenvak staan. Dit bleek later de Rijks-
duitser, H. te zijn, die een kapperszaak en toiletartikelenwinkel op de Binnenweg had. H.
stond bij de Vreemdelingendienst bekend als spion en lid van de sd. Müller gelastte H. weg te
gaan, maar dat deed hij niet. Samen met agent C. Mostert kreeg Hitzert opdracht om H. vast
te pakken en over te brengen naar het bureau aan de Oostervantstraat. Tijdens die tocht naar
de Oostervantstraat verzette H. zich zodanig dat Hitzert hem behoorlijk vast moest pakken,
maar dat zinde H. niet en spuugde Hitzert in het gezicht. Dit had Hitzert nog nooit getole-
reerd en gaf hem een klap in het gezicht. Aangekomen op het bureau Oostervantstraat
verzocht H. contact te krijgen met de sd en dit lukte hem ook. Hitzert werd vervolgens bij de
sd ontboden en moest daar een verklaring afleggen. Omdat H. kleiner was, had Hitzert hem
volgens de sd geen klap mogen geven. Van dit voorval werd daarom proces-verbaal opgemaakt.
Drie maanden later moest Hitzert voor het Duitse gerechtshof in Den Haag verschijnen en
daar werd hij veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Zijn collega Mostert kreeg ook
een half jaar, maar dan voorwaardelijk. De Rotterdamse politieleiding had Hitzert afgeraden
onder te duiken, want dan zou er verhaal gehaald worden op zijn gezin. Op 5 december 1941

moest Hitzert zich melden in de gevangenis van Scheveningen en daar werd hij opgesloten.
Eind december werd hij overgebracht naar Kleef in Duitsland. In februari 1942 moest hij bij
de gevangenisdirecteur komen en hoorde van hem dat hij door Rauter uit de Nederlandse
politiedienst ontslagen was. Toen Hitzert hem antwoordde dat dit maar tijdelijk was, omdat
de Duitsers zo weg waren, werd hij de kamer uitgevloekt. Na dat half jaar uitgezeten te
hebben moest hij binnen 24 uur Duitsland verlaten hebben. Toen hij weer in Nederland
kwam, werden hem diverse betrekkingen aangeboden. Hitzert nam een betrekking aan als
magazijnmeester bij een koek- en beschuitfabriek. De tweede dag na de bevrijding kreeg hij
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al een door de personeelschef, Lagendaal, ondertekend bericht om zich te melden. Lagendaal
was hem ook tijdens de bezetting met alles ter wille geweest. Hitzert mocht na de bevrijding
weer bij het Rotterdamse korps in dienst komen. 116

De bezettingautoriteiten hadden voor de onderdrukking van de bevolking betrouwbare
en volgzame politieambtenaren nodig. Pogingen om dit via gelijkschakeling en propaganda
voor elkaar te krijgen, hadden meestal niet het gewenste resultaat. De nsb was daarentegen
constant bezig om de ordehandhaving naar zich toe te trekken.

Vrijwillige Hulppolitie

Door in oktober 1941 een samenwerkingsverband tussen de politie en wa te creëren, werd
getracht de slechte onderlinge verhouding te verbeteren. Bij catastrofale gevallen, zoals
bominslagen, kon de wa ter assistentie van de politie worden ingezet. Hierbij was de wa

zuiver te beschouwen als ordedienst en had geen politiebevoegdheden. Alle handelingen
geschiedden op last en onder verantwoordelijkheid van de politie. Verwacht werd dat de
politieagenten weinig vertrouwen hadden in de samenwerking, want in de richtlijnen voor
de inzet van de wa verwees de commandeur van de Ordepolitie naar een eerdere order,
waarin duidelijk tot uitdrukking was gekomen, dat de wa in volkomen harmonie met de
politie wenste samen te werken. Door daartoe aangewezen officieren van de Ordepolitie
werd aan de wa theorie gegeven over het optreden van de politie in het algemeen, zodat de
wa’ers een duidelijk beeld kregen van de moeilijkheden waarmee de politie bij de uitvoering
van de haar verstrekte opdrachten had te kampen. De pers bracht het publiek op de hoogte
van de mogelijkheid dat de wa de politie bij het formeren van afzettingen ter zijde kon
staan.117 Deze samenwerking ging voor de nsb nog lang niet ver genoeg, zij wilde meer
invloed. In een Politisch Lagesbericht van eind april 1942 was vermeld dat er plannen bestonden
de nsb te bewapenen. In toonaangevende nsb-kringen werd de indruk gewekt, dat binnen
korte tijd met de vorming van een Nederlands leger van twintigduizend man rekening moest
worden gehouden. Deze mannen zouden als een soort hulppolitie ter gewapende waar-
borging van orde en rust moeten worden ingezet. De opleiding moest in kazernes geschieden
voor de duur van één á twee weken. Het uniform zou veldgrijs worden en de kosten zouden
door de Nederlandse staat worden gedragen. Met het Duitse leger had men, ook wat het
uniform betreft, niets te maken.118

Hoewel de vorming van zo’n nationaalsocialistisch leger niet door ging, kwam er wel iets
anders voor in de plaats. Op 23 mei 1942 werd Verordening no. 57/1942 van Seyss-Inquart
gepubliceerd waarin hij de oprichting van de vhp aankondigde. Volgens Rauter was de Vrij-
willige Hulppolitie (vhp) op zijn initiatief opgericht. Sinds mei 1940 waren de Marechaussee,
de Rijksveldwacht en de Gemeentepolitie met ongeveer zesduizend leden van de voormalige
Nederlandse krijgsmacht versterkt en bij de benoeming van deze mensen had Rauter niet
gelet op hun politieke opvattingen, doch alleen op hun karakters. Mussert en Schmidt
hadden hem verschillende malen verwijten gemaakt over deze benoemingen. In 1942 bleek
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dat de Nederlandse politie nogmaals versterkt moest worden in verband met de stijgende
aantallen sabotagehandelingen op het gebied van de levensmiddelenvoorzieningen. Een
voorstel van Rauter om de Nederlandse politie te versterken werd door Seyss-Inquart
verworpen. Rauter had daarna een compromis gesloten met Seyss-Inquart, dat de oprichting
van de vhp tot gevolg had. De taak van de hulppolitie zou gaan bestaan uit het in nood-
gevallen bijstaan van de Nederlandse politie bij de handhaving van de openbare orde en bij
de bestrijding van ongeregeldheden bij luchtaanvallen. Bij de oprichting had Mussert geen
medewerking verleend, omdat hij bang was, dat een gedeelte van zijn zogenaamde revolu-
tionaire wa door de Nederlandse politie zou worden ingelijfd en gedisciplineerd. Nadat in
het voorjaar 1942 verschillende leidende nsb’ers door de illegaliteit waren geliquideerd
ontstond er enige angst bij de leden van de beweging. Uit de hulppolitie werden daarna
enige commando’s gevormd, die belast werden met de bewaking van de woningen van voor-
aanstaande nsb’ers. Deze commando’s werden met toestemming van Rauter bewapend met
geweren.119

Enkele dagen later verscheen de verordening in de krant. De volgende dag stroomden de
sollicitatiebrieven en verzoeken binnen. Juist nadat besloten was een nadere bekendmaking
in de pers te plaatsen, waarbij nauwkeurige aanwijzingen zouden worden gegeven, beval
Rauter de behandeling van de sollicitaties, in afwachting van nadere instructie, te staken.
Enkele dagen later werd tijdens een bespreking bij de BdO meegedeeld dat alleen leden van
de Nederlandse ss en wa zich mochten aanmelden voor de vhp. Een kandidaat-hulpagent
diende de nieuwe Europese orde voor te staan en moest bereid zijn deze naar beste vermogen
te dienen. Hij zou dezelfde rechten en plichten krijgen als een gewone politieagent. Broersen
en dus niet de nsb, werd belast met de benoeming van de hulpagenten. Veel nsb’ers waren
ervan uitgegaan dat de vhp een gewapende gesloten eenheid zou worden en zodoende zelf-
standig zou kunnen optreden tegen zwarte handel, hamsteren en andere overtredingen.
Echter volgens de verordening van Seyss-Inquart mochten vrijwillige hulpagenten alleen
optreden wanneer ze waren opgeroepen. In nationaalsocialistische kringen was men van
mening dat het zinvoller zou zijn, de vrijwillige hulpagenten doorlopende bevoegdheden te
geven, want de reguliere politie had op veel gebieden verzaakt. Daarom moest er naar een
mogelijkheid gezocht worden om de agenten als onbezoldigd rijksveldwachter aan te
stellen.120

De selectie van de vhp werd gedaan door vijf wervingscommissies, die zitting hielden in
Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden. Elke commissie bestond uit,
één vertegenwoordiger van de Nederlandse ss, één van de wa en één Nederlandse
politieofficier. De verbindingsofficier van de BdO woonde de zittingen bij als vertegenwoor-
diger van Rauter. Op last van de BdO moesten de vier grote steden ieder twee nationaal-
socialistische onderofficieren leveren, die geschikt waren voor het geven van een eenvoudige
politievakopleiding aan de cursisten van de vhp. De opleiding vond plaats in de kazernes van
de Duitse Polizei-Bataillons in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en vanaf 31 juli ook in Arnhem.
De door de korpsen geleverde onderofficieren werden eveneens tijdelijk bij deze Duitse
politiebataljons gedetacheerd. Omdat Rotterdam geen politiebataljon had moesten de aan-
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gewezen brigadiers, J.M.H. Stuiver en D. Weststrate,  zich begin augustus 1942 melden bij de
Koning Willem ii-kazerne in Tilburg, waar een Duits politiebataljon gelegerd was. Via een
nota werd bekend gemaakt dat reeds aangestelde agenten van de ‘gewone’ hulppolitie niet in
aanmerking kwamen voor de opleiding tot agent van de vhp, omdat deze laatste instelling
slechts in bijzondere gevallen zou worden opgeroepen. Ondanks deze nota volgden toch
enkele Rotterdamse hulpagenten de opleiding voor de vhp. De opleiding duurde tien dagen,
waarna de vrijwillige hulpagent moest verklaren dat hij ook na zijn ontslag als zodanig het
stilzwijgen moest bewaren omtrent de bij zijn dienstverrichtingen als zodanig te zijner
kennis gekomen aangelegenheden, waarvan het bekend worden het welzijn van het Duitse
rijk of van de Nederlandse Staat in gevaar zou kunnen brengen.121

In Tilburg werden de opleidingscursussen voor de vhp omstreeks 11 oktober beëindigd,
waarna de leider van de cursussen, de tweede luitenant G.R.J. Holtz, de beide Rotterdamse
brigadiers bedankte voor hun inzet.122 Na voltooiing van de opleiding konden 2196 man
worden aangesteld als agent van de vhp. Zij waren verdeeld in twee categorieën. Categorie a
bestond uit degenen die reeds bij de Wehrmacht, de Waffen-ss of het Vrijwilligerslegioen, dan
wel bij de ss-school in Avegoor een militaire opleiding (Waffenausbildung) hadden gevolgd.
Deze categorie telde 432 agenten. Zij werden ingedeeld bij de Duitse politiebataljons.
Categorie b bestond uit de overige 1764 agenten, die de Waffenausbildung niet gevolgd hadden.
Deze groep werd ingedeeld bij de daarvoor aangewezen politiekorpsen.123

In eerste instantie werd de hulppolitieagent na het voltooien van de opleiding met een
voorlopige bestemming naar huis gestuurd, waar hij zich, na een oproep, onverwijld moest
melden. Als hij aan deze oproep geen gevolg gaf, kon hij worden bestraft met zes maanden
hechtenis en duizend gulden boete. Op 12 september 1942 zond Broersen 81 revolvers, van het
merk Munts, naar Rotterdam, met evenzoveel revolvertassen en 486 patronen van het
kaliber 9,4 mm, bestemd voor de vhp. Hoeveel Rotterdamse wa-mannen oproepbaar waren
voor de vhp is niet bekend. Gezien het aantal wapens zal het geen grote groep geweest
zijn.124

Een nsb’er uit de gemeente Lekkerkerk was één van deze hulpagenten. Na een korte
theoretische cursus in Den Haag werd hij aan het bureau Sandelingplein geplaatst, waar hij
onder andere werd ingezet bij de surveillance en het bewaken van het spoorwegemplacement
Feijenoord.125

Het uniform van de vrijwillige hulpagent werd niet het eerder genoemde veldgrijs, maar
was bijna identiek aan dat van de politie. Hij kreeg een veldmuts en om zijn linkermouw
droeg hij een rode armband met daarop een schildje in de nsb-kleuren; oranje-wit-blauw.
Niet iedereen was blij met dit duidelijke herkenningsteken, want het onderscheidde hen van
de echte politie. Om niet op te vallen legden velen de armband af. Mussert had Rauter
beloofd dat minstens achtduizend van zijn volgelingen bij de hulppolitie in dienst zouden
treden, maar in juli 1942 produceerde hij een lijst met slechts tweeduizend namen. 

Aan de oorspronkelijke opzet van de vhp kwam op 6 februari 1943 een einde na een
geslaagde aanslag van het verzet op het leven van de Nederlandse generaal H.A. Seyffardt.
Seyffardt was betrokken geweest bij de oprichting van het Vrijwilligers Legioen Nederland,
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dat naast het Duitse leger aan het Oostfront werd ingezet. Rauter was woedend. Hij liet de
hulpagenten uit Holland en Utrecht opdraven om zich bij de Duitse politie commandant in
Amsterdam te melden. Ze werden op 9 februari ingezet bij razzia’s op jonge mannen die naar
Duitsland werden gestuurd. Negenenzeventig hulpagenten werden als 3e compagnie
Gesloten Eenheid ingedeeld bij het Politiebataljon Amsterdam (pba) en gekazerneerd in de
Tulpkazerne. Ze stonden onder nsb-kader. Een ander deel van de opgeroepen reservisten
werd bij het Duitse Politiebataljon ingedeeld. Toen het pba vanaf januari 1943 van haar taak
om joden te arresteren werd ontheven, nam de vhp dit werk over. En dat deden ze kennelijk
met verve. Een ss’er uit Amsterdam schrijft: ‘de hulppolitie die nu gerekruteerd is uit natio-
naalsocialisten houdt zich bezig met het oppakken van joden en doet dat uitstekend, honderd
procent beter dan de politie die toch maar saboteert als het enigszins kan.’ In Rotterdam was
de dreiging waarschijnlijk minder groot, want daar arriveerden op 15 februari 1943 slechts 36

vrijwillige hulpagenten. Zij kwamen geheel bewapend en geüniformeerd in Rotterdam aan,
waardoor de eerder geleverde revolvers voor de oproepkrachten enkele dagen later weer
ingeleverd moesten worden bij het centraal magazijn van de Nederlandse Politie in Apel-
doorn. De hulpagenten werden over verschillende bureaus verdeeld en moesten met een
beroepsagent dienst doen. Binnen één week waren al weer vijf vrijwillige agenten ver-
trokken, omdat ze op hun voormalige werkplek niet gemist konden worden.126

Op 12 maart 1943 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of hij het korps vhp met vijftig
leden mocht uitbreiden wegens toename van het aantal te bewaken objecten. De volgende
dag kreeg hij antwoord dat dit niet mogelijk was, omdat de vhp binnen korte tijd ontbonden
zou worden.127 Enkele dagen later werd duidelijk wat men van plan was. Mussert riep alle
leden van de nsb op voor dienstneming bij de in het kader van de Waffen-ss op te richten
Landwacht. De agenten van de vhp moesten in de gelegenheid gesteld worden om bij dit
onderdeel dienst te nemen. Deze Landwacht was de voorloper van de Landstorm Nederland
en moet niet verward worden met de Landwacht Nederland, die begin december 1943 werd
opgericht. Agenten van de vhp konden alleen bij de Nederlandse politie worden aangesteld
na een opleiding van drie maanden bij de Landwacht. Hierna volgde een keuring en een
antecedentenonderzoek. Deze belofte werd over het algemeen niet nagekomen, want
degenen die eenmaal bij de Landwacht zaten konden niet meer weg komen en werden later
zelfs naar het Oostfront gestuurd. Hetzelfde gebeurde met ‘gewone’ jongens uit de burger-
maatschappij, die in het geheel niets te maken hadden met de nsb. Nadat zij op een oproep
voor de politie hadden gereageerd, moesten zij eveneens tekenen voor de Landwacht, met de
belofte dat ze na het uitdienen van de bedoelde periode overgingen naar de politie. Maar hier
kwam meestal weinig van terecht, omdat ze eveneens naar het Oostfront gezonden werden.128

Eind juli 1943 bleek dat er nog zestien agenten van de vhp in Rotterdam actief waren. In
opdracht van de directeur-generaal van Politie moest Boelstra er nogmaals op toezien dat
vrijwillige hulpagenten geen dienst deden zonder armband. Ook het embleem van de
armband aftornen en op de mouw naaien was verboden. Tevens moest vanuit het korps aan
de agenten onderricht gegeven worden over de organisatie van de politie, het politieoptreden
bij afzettingen, het Besluit Wapengebruik, het optreden bij overvallen en het leren omgaan
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met vuistvuurwapens. Op 1 november 1943 werden nog zeven vrijwillige hulpagenten aan-
gesteld. Zij waren afkomstig uit Den Haag en waren daar begin februari 1943 in dienst
getreden bij het Duitse politiebataljon in de oude Alexanderkazerne.129

In april 1944 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of hij zes agenten van de vhp kon
ontslaan, omdat zij bij hem daartoe een verzoek hadden ingediend. Boelstra gaf aan dat
hijzelf geen bezwaar had, want de agenten vervulden hun dienst met tegenzin, vanwege het
feit dat zij onder meer geen politiebevoegdheid hadden. De directeur-generaal aanvaardde
het ontslag niet, omdat de vhp na verloop van tijd zou overgaan naar de Landwacht
Nederland. Twee maanden later was het moment daar. De overgang van de nog in dienst
zijnde vrijwillige hulpagenten naar de Landwacht moest voor 17 juni 1944 geregeld zijn. 
Alle wapens werden ingenomen en overgebracht naar de afdeling bewapening van de Neder-
landse politie in Tilburg. Armbanden en legitimatiebewijzen moesten ingeleverd worden bij
het DGvP. Overige uitrustingstukken konden behouden worden totdat de uniformering van
de Landwacht gereed was.130

Omdat de pogingen om nationaalsocialistische instellingen, zoals de vhp, bij de orde-
handhaving in te schakelen niet het gewenste resultaat hadden, bleef de bezetter voor-
namelijk aangewezen op de hulp van de reguliere politie. Bij de Rotterdamse politie was
vooral de uit nationaalsocialisten bestaande politieke dienst (id, Groep 10 en later Fahndungs-
kommando) de aangewezen instantie om de bezetter te assisteren.
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