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hoofdstuk  8

inlichtingendienst
en groep 10

[…] Wat betreft het ‘vaste’ personeel was het vrijwel het ‘uitschot’
van de politie. […] Het leed dat Groep 10 over de bevolking heeft
gebracht, is niet te overzien, terwijl het personeel daarvan den naam
van politie als geheel, onherstelbaar veel nadeel heeft berokkend.

(Rapport betreffende de werkzaamheden van Groep 10, opgemaakt door
inspecteur H. Knape op 30 mei 1945)1



8.1 inlichtingendienst wordt politieke dienst

Nadat inspecteur D.J. de Jong in januari 1941 onder druk van de BdO, Schumann, alsnog bij
de id (politieke dienst) geplaatst werd, was hij geruime tijd ondergeschikt aan inspecteur M.
de Meijer. Pas na diens vertrek op 31 maart 1941 naar de Rijksrecherchecentrale, volgde De
Jong hem op. De Meijer was niet zonder reden naar Den Haag vertrokken. Roszbach gaf hem
de schuld van De Jong’s bekering, waardoor diens positie binnen het Rotterdamse korps
onhoudbaar werd. De Jong bleef maar één maand bij de id, want toen vroeg hij zelf over-
plaatsing aan. Volgens eigen zeggen had hij bij de id een betrekkelijk onbelangrijke rol toe-
bedeeld gekregen. In het begin verrichtte hij vooral administratief werk. Daarnaast werkte hij
aan de afwikkeling van de ontbonden verenigingen en behandelde hij de binnengekomen
klachten van de nsb. Zuiver ambtshalve moest hij op bevel van de sd eenmaal per week daar
verschijnen om als verbindingsofficier tussen die dienst en Roszbach te fungeren. Nadat De
Jong op eigen verzoek was overgeplaatst naar het bureau Hoflaan brak er een nieuw tijdperk
aan voor de id.2

Nationaalsocialisten ‘bezetten’ de Inlichtingendienst

Begin mei 1941 werd Van Groningen aangewezen als nieuwe chef van de id. Volgens Van
Groningen was De Jong niet uit vrije wil bij de id weggegaan. De Jong moest verdwijnen,
omdat hij bedankt had als lid van de nsb en het Rechtsfront. Van Groningen was volgens zijn
eigen verklaring door Roszbach aangesteld omdat hij wel lid was van de nsb en het Rechts-
front. Als toekomstig inspecteur was Van Groningen op 1 februari 1931 bij de Rotterdamse
politie aangesteld. Op 1 augustus 1933 werd hij bevorderd tot inspecteur tweede klas, nadat hij
eerst een opleiding voor agent gevolgd had. Voordat hij chef van de id werd, was hij werk-
zaam bij de straatdienst en later bij de afdeling Dactyloscopie. Bij de mobilisatie van sep-
tember 1939 werd Van Groningen als reserve-luitenant in actieve dienst geroepen. Tijdens 
de oorlogsdagen van mei 1940 had hij meegevochten in de Grebbestelling. De noodlottige
afloop van de oorlog en het vertrek van het Koninklijk Huis en de regering hadden sterk
deprimerend op hem gewerkt. Deze gebeurtenissen en het feit dat hij via lectuur op de
hoogte was geraakt van de nationaalsocialistische beginselen, deden hem ertoe besluiten
omstreeks augustus 1940 tot de nsb toe te treden, omdat hij daarin de mogelijkheid zag om
door een krachtig bestuur de wedergeboorte van de Nederlandse staat te bewerkstelligen.
Van Groningen bleef maar drie maanden werkzaam als chef van de id. Met ingang van 
7 augustus 1941 werd hij gedetacheerd bij het Vrijwilligerslegioen ‘Nederland’.3

In de korte periode dat Van Groningen met de leiding belast was, zag hij kans om een
aantal nationaalsocialisten te bewegen dienst te nemen bij de id. Ongeveer zeventien politie-
functionarissen gingen hiertoe over. Zij werden allen vanwege hun politieke richting uit-
gekozen. Het merendeel was lid van zowel de nsb als van het Rechtsfont.4

De nieuwe leden van de id kwamen nagenoeg allemaal op dezelfde manier bij die dienst.
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Agent G. Boonstoppel was tot augustus 1923 werkzaam geweest bij de straatpolitie, waarna hij
werd overgeplaatst naar de Rivierpolitie. Hij verklaarde na de bevrijding dat hij begin 1941

door toedoen van Van Groningen was toegetreden tot het Rechtsfront en kort daarna sympa-
thiserend lid van de nsb was geworden. Boonstoppel was lid van de Gereformeerde kerk in
Overschie. De dominee en enige ouderlingen hebben de bezwaren van de kerk tegen het
nsb-lidmaatschap met hem besproken. Boonstoppel had de juistheid van deze bezwaren
erkend en op grond daarvan en mede, omdat hem het deelnemen aan het Heilig Avondmaal
werd geweigerd, had hij voor het lidmaatschap bedankt. Ook het lidmaatschap van het Rechts-
front zegde hij op. Toen Boonstoppel nog bij de Rivierpolitie was, had Van Groningen hem
enige malen gevraagd, of hij bij de id geplaatst wilde worden. Boonstoppel ging niet op het
verzoek in, omdat hij veel liever bij de Rivierpolitie bleef. Enkele weken later plaatste
Roszbach hem op voorstel van Van Groningen toch bij de id.5

C. Belder diende bij de Speciale Diensten aan het hoofdbureau. Vandaaruit werd hij in
mei 1941, overigens niet op eigen verzoek, overgeplaatst naar de id. Omstreeks oktober 1940

was hij lid geworden van de nsb, omdat hij op zijn post bij de stempellokalen de armoede
van de stempelende massa had gezien. Bovendien werd hij, terwijl hij geplaatst was bij de
Speciale Diensten, meermalen aangewezen om met het personeel van de toenmalige id

politieke vergaderingen te bezoeken. Dit was nog gedurende het laatste half jaar voor de
oorlog. Op deze vergaderingen werd, voor zover zij van nsb-zijde gehouden werden, propa-
ganda gemaakt voor het nationaalsocialisme. Belder had zich door deze propaganda laten
verleiden en was kort daarop, gedeeltelijk onder invloed van die propaganda, gedeeltelijk
omdat de aanblik van de stempelende bevolking indruk op hem gemaakt had en gedeeltelijk
uit angst voor het communisme, lid geworden van de nsb.6
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S. Posthuma was jonger dan de meeste ander collega’s bij de id.
Hij werd op 21 januari 1935 als agent aangesteld bij de Rotterdamse
politie. Op 11 november 1940 trad hij toe tot het Rechtsfront. Op 10

april 1941 werd hij tevens lid van de nsb. Posthuma dacht hierin een
beweging te zien, die aan de zijde van Duitsland een sterk en goed
geordend Nederland zou scheppen. Vanwege het feit dat hij met een
Duitse vrouw getrouwd was, was hij niet anti-Duits. Doordat, wanneer
hij wel eens met zijn vrouw naar Duitsland geweest was, zijn collega’s
schimpende opmerkingen maakten over zijn mededelingen omtrent
de heersende toestanden in dat land, raakte hij geprikkeld. Volgens
Posthuma dreven zij hem daardoor min of meer de Duitse kant op,
zodat hij tenslotte pro-Duits werd. Hij werd op aanraden van enkele
collega’s lid van de nsb en in de zomer van 1941 volgde overplaatsing
naar de id. Posthuma was tevoren ontboden bij Van Groningen, die
hem meedeelde dat hij, op grond van zijn lidmaatschap van de nsb

en het Rechtsfront, toegevoegd zou worden aan de politieke dienst
van de politie.7

Omdat het Rotterdamse korps niet veel nationaalsocialistische
politiefunctionarissen telde, was het niet eenvoudig voldoende personeel te vinden voor de
id. J.H. van Kampen was al 48 jaar toen hij bij de id geplaatst werd. Waarom men hem aan-
gezocht had, wist hij niet. Hij was in ieder geval niet uit idealisme op het aanbod ingegaan,
maar omdat het hem wel aantrok, na zolang in uniform dienst gedaan te hebben, eindelijk
eens dienst te mogen verrichten in burgerkleding.8 Van Kampen was overigens niet de
oudste medewerker van de politieke dienst. A.C. Dissevelt was tien jaar ouder. Deze, sinds
januari 1938 gepensioneerde politieman, kwam eind januari 1943 als hulpagent in dienst en
werkte zich bij de politieke dienst op tot chef van het hulppersoneel. De politiecarrière van
Dissevelt was in 1905 begonnen bij de Marechaussee. Nadat hij daar zes jaar gediend had,
werd hij bij de politie in Arnhem aangesteld als agent. Drie jaar later volgende overplaatsing
naar het politiekorps van Bloemendaal, waar hij dus in 1938 met pensioen ging. Omdat zijn
inkomsten gering waren, zocht Dissevelt naar een mogelijkheid om meer te verdienen. Deze
vond hij bij de politieke dienst.9

Werkzaamheden van de Inlichtingendienst

Om een indruk te krijgen waarmee de id en de latere politieke diensten van de politie
(Groep 10 en Fahndungskommando) zich tijdens de bezetting bezighielden, is maar een zeer
beperkt aantal bronnen beschikbaar. Het meeste materiaal is namelijk tijdens de roerige
septemberdagen van 1944 in allerijl verbrand. Alleen de maandrapporten van de
Rotterdamse politie en verklaringen van een aantal personeelsleden zijn bewaard.10 Hierbij
moet nog opgemerkt worden dat de rapporten pas in mei 1941 verschenen en de verhoren na
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de bevrijding werden afgenomen, terwijl verscheidene medewerkers van de politieke dienst
tijdens de bezetting door het verzet waren doodgeschoten. 

Het ontbreken van een archief was ook het probleem waarmee de id na de heroprichting
te maken kreeg. De meeste stukken waren tijdens de meidagen van 1940 verbrand. Daarom
werd allereerst begonnen met het opzetten van een nieuwe cartotheek. De gegevens, die
daarvoor nodig waren, werden overgenomen van de persoonskaarten van de Herkennings-
dienst, die sedert de oprichting van deze dienst in 1937, waren aangemaakt. Het enige
probleem hierbij was, dat op de bewuste persoonskaarten, naast de personalia, alleen stond
aangegeven dat de betrokkene bij de id bekend was. Voor de nieuw op te zetten cartotheek
moest dus vaak een beroep gedaan worden op de herinneringen van de rechercheurs. Vooral
in het begin moesten vaak, naar aanleiding van binnengekomen klachten, gevallen onder-
zocht worden van nsb’ers die tijdens de meidagen gearresteerd waren.11 Daarnaast kwamen
er in toenemende mate anonieme klachten en tips binnen. In 1942 kwam er bijvoorbeeld een
brief binnen, waarin een onbekende tipgever schreef dat zijn buren, wonende Doedesstraat
69, dure spullen kochten en naar de Engelse zender luisterden. Op het briefje werd aan-
getekend dat op een klacht zonder bepaalde feiten niet werd ingegaan, nog niet! Later werden
de meeste klachten wel grondig onderzocht.12

Roszbach verklaarde dat hij in theorie belast was met de leiding van de id en dat de
werkzaamheden van deze dienst in het begin beperkt bleven tot het opmaken van een enkel
rapportje. Van Groningen bevestigde dat. Als chef van de id moest Van Groningen het con-
tact met de Aussenstelle onderhouden, waartoe hij éénmaal per week, gewoonlijk op dinsdag,
een bespreking had met de chef van die dienst, Moller. Deze besprekingen duurden gewoon-
lijk een half uur en werden gehouden op de Aussenstelle aan het Westplein. Hierbij kreeg hij
dan van Moller verschillende opdrachten. Van Groningen moest er onder andere voor
zorgen dat de dagelijkse rapporten bijtijds in viervoud en in het Duits vertaald naar de
Aussenstelle werden gebracht, dat door het politiepersoneel beter gelet werd op het kalken 
van leuzen op straat en dat er opgetreden zou worden tegen eventuele propaganda voor het
Koninklijk Huis. De id was ondertussen wel betrokken bij het arresteren van personen, die
één of andere verordening van de Reichskommissar hadden overtreden.13

Eén van de verordeningen waarmee de id te maken kreeg, was de opheffing van politieke
partijen en nevenorganisaties. In april 1941 werd een zestigtal padvindersorganisaties
opgeheven. De eigendommen werden inbeslaggenomen. Posthuma was voornamelijk belast
met het liquideren van kiesverenigingen. Hij moest hiervoor de bestuursleden aanzeggen dat
de verenigingen waren opgeheven. De aanwezige gelden moest hij inbeslagnemen en later
met een proces-verbaal deponeren. De id behandelde in 1941 regelmatig gevallen van anti-
nationaalsocialistische of anti-Duitse strekking. In mei 1941 ging het om veertig gevallen.
Vier maanden later was dit aantal gestegen tot honderdentien. Diezelfde maand werden circa
tweehonderd gevallen betreffende het dragen van insignes, het uitsteken van vlaggetjes aan
de achterzijde van woningen, het uithangen van wasgoed in nationale kleuren en soort-
gelijke zaken onderzocht en ter kennis van de Sipo gebracht. Daarnaast werd in opdracht van
diezelfde Sipo een groot aantal foto’s van buitenlandse vliegtuigen en circa negentig wereld-
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kaarten inbeslaggenomen. In het verslag van 11 oktober 1941 staat vermeld dat een vijftigtal
boeken van anti-Duitse strekking of onzedelijke aard, benevens een groot aantal foto’s van
Engelse, Amerikaanse en Russische filmsterren inbeslaggenomen waren. In samenwerking
met de Sipo maakte de id een aanvang met een regelmatige controle op de naleving van de
maatregelen tegen de joden.14

Onder het kopje ‘Politiek’ stond in de maandrapporten vermeld waarmee de id zich de
voorgaande maand beziggehouden had. Het rapport van 17 december 1941 laat duidelijk zien
dat de werkzaamheden steeds meer in het verlengde van de bezetter kwamen te liggen en in
toenemende mate een nationaalsocialistisch tintje kregen. Het was van belang de politieke
stemming van de Rotterdamse bevolking nauwlettend in de gaten te houden.

In samenwerking met de afdeling Filmwezen van het departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten, zijn zowel hier ter stede als elders partijen normaal- en smalfilms
inbeslaggenomen, die voorhanden waren bij handelaren, welke dit materiaal on-
bevoegd verkopen of verhuren aan verenigingen of personen, die de films in besloten
kring vertonen, met het oogmerk om het zogenaamde ‘nationaal besef’ levendig te
houden. Het materiaal omvat hoofdzakelijk Amerikaanse, doch ook nationale films,
zoals Oranje- en padvindersfilms. De handel in die films bloeit welig en er worden
hoge prijzen voor betaald. Enige personen werden in verband hiermee ter beschikking
gesteld van de Sicherheitspolizei. Circa 130 gevallen van anti-Duitse en/of antinationaal-
socialistische handelingen werden onderzocht. Meerdere arrestaties werden verricht
in verband met het verspreiden van het valse gerucht, dat op de openbare weg lederen
jassen werden gevorderd door Duitse militairen. Enige honderden verboden boeken
zijn bij boekhandelaren en leesbibliotheken inbeslaggenomen. Het aantal ruiten-
vernielingen, gepleegd om politieke motieven, is in de laatste maanden sterk
afgenomen. De opheffing van de Nederlandse Unie en Nationaal Front heeft weinig
reactie verwekt in het openbare leven. Dezerzijds is echter nog niet waar te nemen op
welke wijze de kringen dier politieke groepen reageren. In het algemeen wordt de
indruk verkregen dat de pro-Engelse stemming vermindert. Het publiek schijnt steeds
meer te beseffen, dat het van Engelse zijde geen verwachtingen kan koesteren. De
grootste actie tegen de Nieuwe Orde blijft uitgaan van kerkelijke zijde, in het bijzonder
van de geestelijken van de gereformeerde en r.k. kerk. Zij, die vroeger aangesloten
waren bij de s.d.a.p. houden zich rustig. Communisten e.d. blijven in zeer beperkte
mate stille actie voeren. In een twintigtal gevallen werd proces-verbaal opgemaakt
tegen joden die naar elders zijn verhuisd zonder een daartoe strekkende vergunning.15

Januari 1942:
De Engelse luchtaanvallen van 28 januari hebben in het algemeen bij de bevolking
veel verontwaardiging gewekt. Hadden de aanvallen van 3 oktober 1941 al enige
verandering bij vele pro-Engelse gezindten teweeggebracht, die van 28 januari hebben
een belangrijk ingrijpender verandering in de politieke stemming doen ontstaan. 
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De grote massa is zich bewust geworden, dat zij van Engelse hulpverlening moet
afzien, zelfs heeft zich in brede kring een anti-Engelse stemming geopenbaard,
waartoe niet weinig bijdraagt de manier waarop Nederlands-Indië in de oorlog is
gestort door de sukkels die toen nog de leiding van zaken in handen hadden.

Februari 1942:
Daar gebleken is dat in zeer vele gevallen joden betrokken zijn bij de smokkelhandel
in distributiegoederen, goud, zilver e.d. werden tegen deze a-sociale elementen thans
ingrijpender maatregelen genomen.

Maart 1942:
In de afgelopen periode werden in verband met a-sociale gedragingen achttien joden
gearresteerd en ter beschikking van de Sicherheitspolizei gesteld. Overigens werden in
deze periode zes personen voor de Sicherheitspolizei aangehouden in verband met het
actief optreden voor de godsdienstige sekte ‘Jehova’s getuigen’. Voorts werden, na een
voorbereiding van enige maanden, in samenwerking met de Sicherheitspolizei, 38 per-
sonen in Rotterdam gearresteerd in verband met hun deelname aan een groot op-
gezette illegale actie. Ook in een plaats in het oosten van het land werden in verband
met hetzelfde feit diverse personen ingesloten.

Mei 1942:
In de dagen van 10-14 mei deden zich geen belangrijke feiten voor ten aanzien van de
herdenking van de landelijke oorlogsdagen. Demonstraties bleven uit. Over het
algemeen valt waar te nemen, dat de bevolking de ‘bevrijding’ verwacht in de vorm
van den Engelse invasie. Dit valt ook op te merken in de diverse illegale geschriften en
pamfletten, terwijl ook in de kerken vanaf de kansel toespelingen in deze geest
gemaakt worden. Een en ander heeft de aandacht.

Juli 1942:
Verschillende joden, die zich hadden moeten melden voor een transport naar een
buitenlands werkkamp zijn thans spoorloos. Voorts is met kracht een begin gemaakt
aan het in Nederlandse en Duitse werkkampen doen tewerkstellen van personen, die
als werkeloos of als a-sociale elementen doelloos langs de weg slenteren, terwijl zij tot
werken in staat zijn. Van de zijde van het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt volledige
medewerking gegeven.

Oktober 1942:
De politieke stemming der bevolking is na de gebeurtenissen in Frans Noord-Afrika
min of meer geprikkeld. Het grote publiek verwacht binnen korte tijd beslissende
Duitse nederlagen en de bevrijding van ons land. Een en ander is ook merkbaar aan
het weer enigszins toenemende aantal bij NSB-leden vernielde ruiten.
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November 1942:
De gedeeltelijke machtsovername door de nsb heeft, voor zover tot nu toe is na te
gaan geen merkbare invloed op de politieke stemming der bevolking.16

Het verstrekken van inlichtingen over politieke tegenstanders verdween op den duur naar 
de achtergrond. De id en later Groep 10 werd in toenemende mate een arrestatieploeg.
Ondertussen was er bij de id het een en ander veranderd. Van Groningen, die als ss-officier
naar het Oostfront vertrokken was, werd opgevolgd door Breugem. Volgens Roszbach werd
Breugem daar op speciaal verzoek van de chef van de Aussenstelle geplaatst. Persoonlijk vond
hij deze plaatsing niet in het belang van de dienst en verzette zich tegen deze benoeming. 
Dit hielp echter niet, want Breugem werd toch benoemd tot chef van de id. Hij was lid van
de nsb en het Rechtsfront en sloot zich later ook nog aan bij de ss, waarvoor hij op 19 juni
1943 de eed op de Führer aflegde. Omdat de id nagenoeg geheel in het belang van de bezetter
werkte had Roszbach nagenoeg geen zeggenschap meer over deze dienst. Roszbach kwam
erachter dat de id buiten hem om rechtstreeks bevelen kreeg van de Sipo. Tijdens een gesprek
met Rauter over de huisvesting van arrestanten, maakte Roszbach van de gelegenheid gebruik
om zich over deze terzijdestelling te beklagen, omdat hij begreep dat een klacht hierover bij
de chef van de Sipo geen zin had. Rauter negeerde zijn protest eveneens.17

8.2 breugem neemt leiding over

De nieuwe chef van de id, J. Breugem, was van 1 juli 1927 tot 1 april 1930

klerk bij de politie in Hillegersberg. Hierna werd hij met ingang van 
1 april 1930 in Rotterdam aangesteld als agent tweede klas. Na enkele
bevorderingen werd hij op 1 oktober 1932 benoemd tot inspecteur
tweede klas en diende hij als zodanig tot 6 augustus 1941 bij de Orde-
politie aan verschillende bureaus. Met ingang van 6 augustus 1941 werd
Breugem, volgens Roszbach op speciaal verzoek van het hoofd van de
Sipo, aangesteld als chef van de id. In het eerste jaar, dat de id onder de
‘bezielende’ leiding van Breugem stond, werd het aantal personeels-
leden verder uitgebreid met ongeveer twintig nationaalsocialistische
politieagenten. Uitgerekend Roszbach verklaarde later dat dit vaste
personeel vrijwel het uitschot van de politie was. Dit was ook inspecteur
S. van der Wind, dienstdoende aan het bureau Oostervantstraat, niet
ontgaan. Spoedig na de Duitse inval was hij al berokken bij diverse
zaken tegen de bezetter. Eind april 1942 nam hij contact op met de
illegaliteit, met het doel Breugem uit de weg te laten ruimen.18

Op 4 mei 1942 werd omstreeks 22.40 uur bij Breugem’s woning,
Beatrijsstraat 60a, aangebeld. Breugem deed open, waarna een man
direct twee schoten op hem loste, zonder raak te schieten. De dader
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nam de vlucht. Breugem achtervolgde hem en schoot zes maal op de dader. Hierop schoot de
dader nog ongeveer achtmaal op Breugem, die in zijn rechter long en rechter liesstreek werd
geraakt. Breugem werd buiten levensgevaar in een ziekenhuis opgenomen. Een vaag signale-
ment van de dader was bekend.19 Het herstel van Breugem duurde twee maanden. Vanwege
een nieuwe regeling mocht hij op medisch advies nog acht dagen uitrusten in een pension in
Valkenburg (l).20

Burgemeester Müller schreef op 17 juni 1942 een brief aan Broersen, waarin hij aangaf dat
de gewonde Breugem als chef van het bureau id zeer waardevolle inlichtingen had kunnen
verzamelen over personen, die tegen de bezettingsautoriteiten ageerden of de Nieuwe Orde
trachtten te saboteren. Breugem was, volgens Müller, zeer zeker het slachtoffer geworden van
zijn plicht. Omdat Breugem getoond had een buitengewone flinke kracht in het politiekorps
te zijn, op wie een belangrijk deel van de politiearbeid in Rotterdam dreef en die ook door de
buitenwereld erkend werd als een van de steunpilaren van het korps, stelde Müller, na voor-
afgaand overleg met de hoofdcommissaris en in volledige overeenstemming met deze voor hem
onder passering van de tussenliggende rangen te bevorderen tot commissaris van politie.21

Aan het verzoek werd niet voldaan. Breugem werd op 10 oktober 1942 wel bevorderd tot
inspecteur eerste klas. De functie van Breugem werd tijdens zijn afwezigheid waargenomen
door de inspecteurs Van Wijk en O. Couperus.22

Het inzetten van V-mannen

Het contact tussen Breugem en de sd was, buiten de politie om, ook nog op een andere
manier tot stand gekomen. Breugem was namelijk als ss-man aangesloten bij de ‘Berichten-
dienst der Germaansche-ss’. Meestal werd deze dienst de Nederlandse sd genoemd. Na de
oprichting van de Nederlandse ss was men direct begonnen met het opbouwen van een
archief waarin alle belangrijke stukken van de organisatie en politieke ontwikkeling in
Nederland werden opgeborgen. Toen de sd merkte dat leden van de ss zich bezighielden met
het inwinnen van inlichtingen over de politieke situatie in Nederland, was men van mening
dat een dergelijke afzonderlijk gevoerde actie ongewenst was. Bij iedere ss-Standaard werd
een lid aangewezen als vertegenwoordiger van de berichtendienst. Volgens de richtlijnen
moest deze ss-man zelf zorgen voor v-mannen (verraders). De inlichtingendienst van de ss

werkte volkomen zelfstandig, maar alle binnengekomen informatie gaf het stafkwartier
centraal door aan de desbetreffende afdeling van de sd. De bij de berichtendienst aangesloten
agenten bestonden voornamelijk uit burger nsb’ers, terwijl zich daarbij ook enkele voor-
aanstaande figuren hadden aangesloten, zoals de directeur van de Winterhulp. Zij werden
bewapend met een revolver en konden eens in de maand hun onkostenrekening indienen bij
het hoofdkantoor van de nsb in Utrecht, die deze weer verrekende met de BdS in Den Haag.
Door deze regeling zat Breugem in een onafhankelijke en vooral luxe positie. Hoewel hij
officieel onder het commando van de hoofdcommissaris viel kon hij legitiem gebruik maken
van (betaalde) v-mannen.23
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Volgens Couperus beschikte de politieke dienst over een eigen kas.
Hierin werden onder andere de opbrengsten gestort, die verkregen
waren door de verkoop van inbeslaggenomen joodse goederen aan het
personeel van de politieke dienst. De kas diende onder meer voor het
betalen van vertrouwensmannen voor de door hen verrichte diensten.
Maandelijks werd via de boekhouder een bedrag van ƒ 1000,- ont-
vangen. Hiervan werd het grootste gedeelte uitbetaald aan deze
vertrouwensmannen. Zelf betaalde Couperus nooit rechtstreeks aan
de verraders, dit gebeurde hoofdzakelijk door Breugem en J. Jager.24

Een lid van de politieke dienst kon zich herinneren dat bij die
dienst wel eens de tactiek werd toegepast om een jood vrij te laten,
wanneer deze eerst de adressen van een aantal andere ondergedoken
joden had opgegeven. Iemand die op deze manier de bezetting wilde
doorkomen was de jood Manasse J.E. Bij de mobilisatie van september
1939 had E. zich opgegeven voor de Burgerwacht en was daar aan-
gesteld ter bewaking van bruggen, stations en havencomplexen.
Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 had E. nog dienst gedaan in een

schuilkelder nabij een huishoudschool, waarna hij voor de Burgerwacht was ingezet bij de
uitreiking van distributiebescheiden. Toen deze werkzaamheden ophielden begon E. een
eigen fotoateliertje, maar moest hier wegens een Duitse verordening mee ophouden. Daarna
kon hij als timmerman en later als loodshulp voor de Joodse Raad werkzaamheden verrichten
in Loods 24. Op 9 oktober 1942 werd zijn joodse huishoudster door de politie opgepakt. Bij
deze actie moest E. mee, omdat hij geen vrijstellingsstempel in zijn persoonsbewijs had.
Samen met de anderen werd E. overgebracht naar Loods 24, waar hij zijn band van de Joodse
Raad omdeed en op die manier kans zag te vluchten. Ongeveer veertien dagen daarna, werd
de broer van E., die vermomd als verpleegster in het joodse ziekenhuis werkte, opgepakt
aangezien zijn papieren niet deugden. Naar aanleiding van een aanslag op een viaduct in
Rotterdam, waarvan de jodin S. van Gigh verdacht werd, overvielen de Duitsers het zieken-
huis, aangezien ze vermoedden dat Van Gigh in dat ziekenhuis was ondergedoken. Hierna
ondernam E. diverse pogingen om onder te duiken, maar uit vrees voor represaille lukte dat
niet. Op een gegeven moment leerde E. iemand kennen, die aanbood hem naar Portugal te
helpen vluchten. Deze man bracht E. vervolgens in contact met een persoon, aan wie hij
eerst tweeduizend gulden moest betalen voor onkosten. Door enige camera’s te verkopen
kwam hij aan dit bedrag. Op de afgesproken dag vertrok E. naar het station, maar ontmoette
daar geheel onverwacht zijn tante, die hem mededeelde dat de zaak niet in orde was. E. ver-
klaarde na de bevrijding dat het een zeer bittere ontgoocheling was te weten dat alles mislukt
was en dat Van M. er met zijn tweeduizend gulden van door was. De slag was zodanig groot
voor E., dat hij in wanhoop naar zijn buurman Breugem ging. Hij was er toen nog niet van
op de hoogte wat voor een type Breugem was. E. wist alleen dat hij bij de politie werkzaam
was. Aangezien Breugem toen naar het buitenland moest, stuurde hij E. naar zijn plaats-
vervanger De Jong, aan wie E. vertelde dat er communisten in het Duitse leger waren, die
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joden naar het buitenland smokkelden en dat een zekere Van M. een van de leidende figuren
was. Dit verhaal was natuurlijk deels verzonnen, maar E. vreesde, dat anders niet genoeg
aandacht aan de zaak besteed zou worden. E. beloofde Van M. te zullen opsporen en hem in
de handen van De Jong te spelen. Als tegenprestatie beloofde De Jong te zullen zorgen dat
noch de vader van E., noch zijn oom, noch hijzelf naar Polen zouden hoeven. Volgens E. was
hier alles mee begonnen. Terwijl hij nog met de zaak van Van M. bezig was, werd hem door
Breugem, die inmiddels uit het buitenland was teruggekeerd, opgedragen om naar hoofd-
inspecteur Staal te gaan. Deze woonde in een zijstraat van de Oudedijk, tegenover Avenue
Concordia. E. moest daar te weten zien te komen of zijn dochter inderdaad iets met het
illegale blad Vrij Nederland te maken had. E. was daar meerdere malen geweest, doch trof
steeds niemand thuis. Hij stelde Breugem hiervan in kennis en zei hem er nog wel eens heen
te gaan, hetgeen hij echter nooit meer gedaan had. E. kreeg deze opdracht ongeveer in
januari 1943. In diezelfde maand werd E. op een avond verraden en door de sd gearresteerd.
Tegen de sd’er Schöning vertelde E. dat hij voor Breugem werkte in de zaak tegen Van M. 
Bij telefonische navraag bleek dit juist te zijn, waarna E. kon gaan, nadat Schöning hem eerst
nog gevraagd had of hij een zekere Van Gigh gekend had. E. ontkende dit. Enige tijd later
vertelde Breugem hem dat Van Gigh gezocht werd wegens het opblazen van een spoorweg-
viaduct in Rotterdam. Aangezien door haar toedoen de broer van E. was opgehaald, het
joodse ziekenhuis in Rotterdam en later het joodse invalidenhuis in Amsterdam werden
opgerold, zei E. tegen Breugem, dat hij zou zorgen dat Van Gigh in zijn handen kwam en
vroeg om een foto, aangezien hij haar niet kende.25

Door een andere opdracht van Breugem was E. in contact gekomen met mevrouw K. uit
Utrecht. Daar ontmoette hij J. de H., die Van Gigh toevallig kende. E. vertelde hem toen dat
Van Gigh gezocht werd en dat ze dus het land uit moest en zei, dat hij de daarvoor benodigde
papieren bij zich had en vroeg hem om haar adres. De H. vond haar gevaarlijk, want door
haar stommiteit was zijn vader opgepakt en naar Westerbork gestuurd. De H. maakte een
afspraak voor E. met een mevrouw T., wonende in Amsterdam, die hem wel verder zou
helpen. Enige dagen nadien ging E. naar het bewuste adres in Amsterdam, waar hij aanbelde
en door Van Gigh werd opengedaan. E. herkende haar namelijk direct van de foto. Hij vroeg
haar naar mevrouw T., die echter volgens haar zeggen niet thuis was. E. bedankte haar en belde
direct in een nabijgelegen winkel Breugem op. Hij beval E. in de buurt te blijven tot hij kwam.
Na drie uur werd er een inval gedaan, waarbij onder meer Van Gigh gearresteerd werd.26

Op deze manier kregen de Duitsers de vrouw in handen naar wie ze met man en macht
aan het zoeken waren. Voor het aanbrengen van Van Gigh kreeg E. een beloning van ƒ 500,-
en een nieuw kostuum. Breugem gaf E. diverse opdrachten, die zich uitstrekten over het hele
land. Het merendeel van deze opdrachten had betrekking op het oprollen van verzets-
groepen. E. verklaarde dat door zijn toedoen zeker zes personen gearresteerd konden worden.
De Duitsers schoten drie van hen wegens verzetsactiviteiten dood.27

De id maakte ook binnen het Rotterdamse politiekorps gebruik van verraders. Dit kon
gevaarlijke situaties opleveren. Inspecteur S. van der Wind werd door Breugem in de gaten
gehouden. Om Van der Wind in de val te lokken stuurde Breugem agent I.A. Daane op hem
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af. Omdat Van der Wind Daane niet vertrouwde stuurde hij het gesprek elke keer een andere
kant op als Daane over illegale organisaties begon.28 De opzet van Breugem mislukte. Voor
Daane werd de positie binnen het korps op den duur onhoudbaar. Daarom werd hij eind
januari 1942 zogenaamd wegens illegale actie tegen de bezetter tijdelijk buiten dienst gesteld
en in mei op last van de bezetter ontslagen. Hierna ging hij elders in het land verder met zijn
verradersrol en werd uiteindelijk door het verzet doodgeschoten.29

Vertrouwensmannen die buiten het korps geronseld werden, hadden in veel gevallen
meer succes. Breugem deed bijvoorbeeld zelf regelmatig een beroep op de verrader T. de
Hoog. In het najaar van 1943 had Breugem via een vertrouwensman uit Alphen aan den Rijn
vernomen dat er in Nieuwveen diverse onderduikers moesten zitten. Hierop werd De Hoog
naar Nieuwveen gestuurd met de opdracht het een en ander uit te zoeken. Van een boer, die
lid was van de nsb, kreeg De Hoog een lijst met adressen waar zwarthandelaren en onder-
duikers zouden zitten. Kort daarop werden ongeveer acht rechercheurs en een onbekend
aantal hulpagenten met de bus naar Nieuwveen gebracht voor het houden van een razzia. 
Bij bakker Hoogendoorn werd een knecht, W. van Harten, aangetroffen die zich voor krijgs-
gevangenschap had moeten melden. Van Harten werd samen met nog zes gevangengenomen
Nieuwveeners, inbeslaggenomen radiotoestellen en enkele melkbussen met vet als ‘buit’
afgevoerd naar Rotterdam. Na enkele dagen vastgezeten te hebben in een van de cellen van
het Gevangeniswezen werden de meeste mannen overgebracht naar kamp Amersfoort en
later naar Duitsland.30

Boelstra was waarschijnlijk niet op de hoogte van het uitgebreide netwerk van de id,
want kort na zijn installatie was hij van mening dat er bij de id een groot tekort aan per-
soneel bestond. Eind juni 1942 deelde hij Broersen mee dat voor het goed functioneren van
die dienst een aanvulling van 25 man noodzakelijk was. Aangezien het personeelstekort op
het hele personeel driehonderd man bedroeg, was het niet mogelijk deze aanvulling vanuit
het korps zelf te regelen. De belangrijke en noodzakelijke gegevens, die de id verzamelde,
konden volgens Boelstra niet gemist worden. Derhalve verzocht hij Broersen zo spoedig
mogelijk 25 agenten ter aanvulling van de id ter beschikking te stellen.31 Het antwoord bleef
uit. Ondertussen had Boelstra wederom een verzoek bij Broersen ingediend om de id uit te
breiden. Teneinde de rechercheurs vrij te maken voor de verschillende onderzoeken, wilde
hij graag vier administratieve krachten aanstellen.32

Eind augustus 1942 ontving Boelstra een telexbericht van Broersen. Volgens dit bericht
was het de wens van de BdS dat de id van Rotterdam werd opgeheven. Het personeel zou bij
de Recherche worden ingedeeld voor bijzondere diensten en kon op aanvraag van de Sipo
werkzaamheden verrichten.33

8.3 inlichtingendienst wordt groep 10

Met ingang van 13 september 1942 werd de id daadwerkelijk opgeheven. Het personeel werd
als Groep 10 bij de Recherche ingedeeld. Dit was overigens alleen een organisatorische kwestie,
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want in de praktijk bleef Groep 10 een zelfstandig opererende eenheid. De door Boelstra
gevraagde uitbreiding werd spoedig gerealiseerd door het aanstellen van hulpagenten. In de
periode van oktober 1942 tot eind 1943 werden ongeveer zestig hulpagenten bij Groep 10

aangesteld, die nagenoeg allemaal pro-Duits en lid van de nsb waren.34 De politieke voor-
keur van de hulpagenten was dus belangrijker dan kennis en ervaring. Voor de rechercheurs
gold hetzelfde, aangezien de meeste van hen, naast de reguliere politieopleiding, niet of
nauwelijks waren opgeleid voor het recherchevak. E.W. Beekman, een voormalige inspecteur
van het Rotterdamse korps, die aan de Rijksrecherchecentrale gedetacheerd was met de
opdracht om een rechercheschool op de richten, had al in juni 1942, na de aanslag op
Breugem, Broersen via een brief geadviseerd om de kennis van de inspecteurs en recher-
cheurs van de id op het gebied van de grondslagen van het marxisme en de Gegnerkunde te
verhogen via voordrachten van docenten aan de Führerschule der Sipo in Berlijn.35 Uit de
stukken blijkt niet dat de studiereis heeft plaatsgevonden.

Hoewel de werkzaamheden van Groep 10 nagenoeg hetzelfde bleven als die van de id,
werd het controleren en arresteren van joden en tegenstanders van de Nieuwe Orde de
voornaamste taak, waardoor Groep 10 een verlengstuk van de Duitsers werd. Onderstaande
lijst toont aan dat de werkzaamheden van Groep 10 zeer divers waren.

- Opsporen en aanhouden van voor Duitse instanties verdachte personen.
- Uitzoeken van alle mogelijke beledigingen van de nsb, haar leden of van de Wehrmacht.
- Nasporing van sabotagegevallen.
- Opsporing en vervolging van Nederlanders, die verboden insignes en dergelijke 

droegen.
- Ontbinding van verboden verenigingen en dergelijke en de inbeslagneming van 

daaraan toebehorende goederen.
- Opsporing, inbeslagneming en vernietiging van boeken, die om de een of andere 

reden geacht werden antinationaal-socialistisch te zijn.
- De vervolging van joden en alles wat daar betrekking op had.
- Inbeslagneming en bewaking van inboedels van joodse woningen.
- Op- en nasporing van niet ingeleverde radio’s en vervolging van de bezitters.
- Ophalen van communisten voor de Aussendienststelle.
- Het verrichten van spionagediensten voor de Aussendienststelle met betrekking tot 

verdachte personen en illegale organisaties.
- Werken met betaalde verraders, die met valse papieren en zonodig onder vaderlands-

lievende voorwendsels de haarden van verzet tegen het Duitse bewind opspoorden.
- verstrekking van inlichtingen over politieke betrouwbaarheid ten aanzien van 

sollicitanten voor weermachtsinstellingen en allerlei Duitse en Nederlandse instanties,
waaronder de politie zelf.

- Verder alles wat bevorderlijk was voor de versteviging van de positie van de bezetter.36

Volgens de voorschriften stond Groep 10 rechtstreeks onder de hoofdcommissaris en was
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men alléén aan hem verantwoording schuldig. In de praktijk kwam hier weinig van terecht,
omdat Groep 10 zich steeds meer begon te richten tot de Aussenstelle en daardoor de kloof
tussen hen en het Rotterdamse korps almaar groter werd.37 Het overgrote deel van de ‘goede’
politiefunctionarissen probeerde zover mogelijk uit de buurt te blijven van de Duitse hand-
langers, maar waren daarnaast blij met hun aanwezigheid, omdat de leden van Groep 10 de
meeste ‘vuile’ karweitjes opknapten, waardoor deze groep met recht ‘de schrik van Rotter-
dam en omstreken’ genoemd mag worden. 

Groep 10 was overigens binnen het Nederlandse politieapparaat niet bijzonder, want de
meeste steden beschikten over zo’n ‘gevreesde’ dienst. Medio 1942 kregen steden, waar nog
geen politieke politieafdeling aanwezig was, van de bezetter opdracht er een op te richten. 
De commissaris van Dordrecht deelde bijvoorbeeld op 19 november 1942 mee, dat hij in
opdracht van de Aussenstellenleiter Rotterdam, twee agenten had aangewezen, die speciaal
belast waren met de zaken van de sd. Deze agenten hadden een afzonderlijke woning aan de
Singel 106 a rood als bureau betrokken.38

Misstanden

Boelstra merkte overigens direct na zijn ambtsaanvaarding op dat er bij de politieke dienst
van alles mis was. Diverse personeelsleden hadden zich schuldig gemaakt aan diefstal of
mishandeling. Wanneer na onderzoek bleek dat iemand van Groep 10 zich aan een strafbaar
feit had schuldig gemaakt, dan strafte Boelstra hem dubbel zwaar, omdat hij van mening was
dat juist iemand van de politieke dienst zich voorbeeldig moest gedragen. Voor de leden van
Groep 10 was het moeilijk om van andermans (o.a. joodse) spullen af te blijven, maar
hierover meer in het volgende hoofdstuk. Naast het wegnemen van goederen hadden enkele
rechercheurs het onderdruk zetten en mishandelen bij verhoren van de Duitsers over-
genomen. Stoffel S. K., zoon van een beruchte politieman uit Spijkenisse, was hiervan regel-
matig getuige. Omstreeks april 1943 had hij gesolliciteerd als schrijver bij Groep 10. Hij deed
dit op aanraden van rechercheur J. van Velzen, die hij via anderen had leren kennen. Op 1
juni 1943 werd K. aangesteld als hulpagent van politie en geplaatst bij Groep 10. Daar werd
hij belast met lichte administratieve werkzaamheden en met loopwerk. Deze werkzaam-
heden verrichtte hij, ook nadat omstreeks maart 1944 Groep 10 veranderd was in Fahndungs-
kommando, tot september 1944. Naar eigen zeggen had hij nimmer aan enige werkzaamheden
buiten het bureau deelgenomen. Hij zag wel, en zelfs meer dan eens, dat binnengebrachte
joodse arrestanten mishandeld werden. Hij had gezien dat rechercheur G.J. Letsch in het
keukentje, gelegen achter het vertrek waar K. zat, een joodse man zodanig in het gezicht
sloeg, dat het bloed uit diens neus tegen een aan de wand hangende plattegrond van
Rotterdam spatte. Verschillende malen had K. gehoord, aan het slaan en aan het omrollen
van meubilair, dat er iemand mishandeld werd of dat er kleine worstelingen plaatsvonden.
Hierbij waren vooral Jansen en Letsch betrokken. Ook werd er wel mishandeld, wanneer 
P. Pikaar en Letsch een arrestant binnengebracht hadden. Het was K. wel opgevallen, dat
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wanneer deze arrestanten dan door zijn kamer gevoerd werden, zij bijvoorbeeld een blauw
oog, een buil op het voorhoofd, een bloedneus, schrammen of wonden hadden.39

De in Rotterdam geboren timmerman A. Dörr, die als verdachte van jodenbegunstiging
vast zat, werd in maart 1943 door enkele leden van Groep 10 zo zwaar mishandeld, dat twee
inspecteurs van Groep III van Boelstra opdracht kregen een onderzoek in te stellen. J.H.
Verhoeve verklaarde tijdens het verhoor dat hij honderd procent nsb’er en ss’er was en dat
joden en communisten zijn grootste vijanden waren. Als hij er een dood zou slaan, zou hij de
consequenties nemen. De zware mishandeling was ontdekt door de hulpagent F.A. Collette,
die als assistent van de politiearts werkzaam was in de politiegevangenis. Hij stelde direct de
chef van het Gevangeniswezen op de hoogte, waarna de zaak in beweging kwam.40 Na de
bevrijding verklaarde H.J. Buunk dat toen hij met zijn collega Verhoeve de arrestant Dörr in
de zogenaamde boekenkamer, een ruimte waarin de inbeslaggenomen boeken werden
opgeslagen, had gebracht, Verhoeve Dörr meerdere slagen met een gummistok had gegeven,
omdat deze een brutale houding tegenover Verhoeve had aangenomen en geen verklaring
wilde afleggen. De gummistok, welke Verhoeve daarbij gebruikte, was na die mishandeling
op een tafel gelegd. Aangezien Dörr bleef ontkennen, had Buunk met de gummistok Dörr
drie of vier slagen op het zitvlak gegeven. Deze slagen waren volgens Buunk niet met volle
kracht gedaan, hoewel Dörr bij het ontvangen van die slagen telkens ‘Au!’ riep. Daarna had 

Verhoeve Dörr nog enige krachtige slagen met die gummistok op het achterlichaam
gegeven. Nadat Dörr bleef weigeren een verklaring af te leggen, had Verhoeve een floret
genomen en daarmee Dörr enige krachtige slagen op diens schouder gegeven. Aangezien
Buunk deze mishandeling te ver vond gaan, had hij Verhoeve van verder slaan teruggehouden,
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waarna deze de floret had weggezet. Kort na het slaan met de floret was majoor J. Tol binnen-
gekomen. Of Tol geslagen heeft wist Buunk niet, omdat hij de kamer verlaten had. Voor het
mishandelen van Dörr had Buunk van Boelstra een mondelinge berisping gekregen, onder
mededeling, dat de zaak terzijde zou worden gelegd, doch bij de eerstvolgende misdraging
aan Justitie zou worden doorgegeven. Buunk verklaarde nog dat hij het van de eerste dag af
betreurd had, dat hij zich aan bovenbedoelde mishandeling schuldig had gemaakt. Hij was
enigszins geprikkeld toen hij zag, dat de toestand voor zijn collega’s en hemzelf minder prettig
werd, in verband met gepleegde aanslagen op personeel van Groep 10.41

Verhoeve kon na de bevrijding niet verhoord worden, omdat hij tijdens de bezetting door
het verzet geliquideerd was. De door Boelstra opgelegde straffen vielen niet in goede aarde en
zorgden voor een verwijdering tussen hem en de politieke dienst. Volgens Boelstra zorgde dit
ervoor dat hij meer en meer in de richting van het niet nationaalsocialistische deel van het
politiekorps werd gedreven, waardoor tussen hem en dat deel van het personeel een zekere
saamhorigheid ontstond. Dit was allerminst naar de zin van Groep 10, die op hem als het
ware een politieke voogdij wilde uitoefenen. Binnen het korps was het algemeen bekend dat
de verstandhouding tussen Boelstra en Groep 10 slecht was. Daarnaast was het ook bekend
dat men er alles aan deed om Boelstra weg te werken en met spanning werd de strijd gevolgd.42

Boelstra versus Groep 10

Drie maanden na Boelstra’s installatie vond er al een aanvaring plaats tussen hem en de bij
Groep 10 dienstdoende J. Jager. Jager had als lid van de nsb bij zijn kringleider geklaagd over
de houding van Boelstra. Uit de brief werd direct duidelijk welke plaats Groep 10 zich in het
korps had toebedeeld. Jager had zich namens alle kameraden van Groep 10 tot de kringleider
gewend, omdat voor hen de toestand onhoudbaar was geworden. Volgens Jager waren de
nsb’ers binnen Groep 10 absoluut nodig voor de Beweging, waardoor het merendeel van het
korps hen vijandig gezind was. Het gevaar dat dreigde, zou afkomstig zijn van de zijde van
Boelstra, die woordelijk gezegd zou hebben: ‘al moet de hele dienst kapot, ik zal doen wat mij
goeddunkt.’ Volgens Jager was de groep gevreesd bij hun tegenstanders, omdat zij wisten, dat
allen overtuigd revolutionair waren en alles over hadden voor de eindzege van het nationaal-
socialisme. De resultaten, die de groep in de afgelopen twee jaar geboekt had, waren gunstig
te noemen. Honderden gevaarlijke tegenstanders, allen illegaal werkende en voor niets
terugdeinzende personen, hadden zij hun gerechte straf bezorgd, aldus Jager. Hierna somde
Jager op wat Boelstra verkeerd had gedaan. De eerste klacht ging over het feit dat hij als lid
van de nsb niet direct contact had opgenomen met de nsb-leden van de politieke dienst.
Daarnaast had hij lager personeel bevorderd, dat volgens Jager daarvoor niet in aanmerking
had mogen komen. Als laatste punt van kritiek was er de toegekende gratificatie aan het
personeel van de Motorbrigade wegens het verrichten van extra diensten.43

Nadat Boelstra op de hoogte was gebracht over de handelwijze van Jager nam hij direct
contact op met diens chef, Breugem, en vroeg aan hem of hij hiervan op de hoogte was.

349



Breugem antwoordde dat hem een en ander bekend was, maar dat hij
niet kon verhinderen, dat zijn personeel buiten dienst kritiek op de
handelingen van de hoofdcommissaris uitoefende. Boelstra gaf
Breugem hierna opdracht zijn personeel bekend te maken, dat hij niet
zou dulden, wanneer zijn ondergeschikten opzettelijk en met het doel
hem te schaden, kritiek uitoefenden op zijn beleid als hoofdcommis-
saris. Aan deze opdracht werd in eerste instantie voldaan, maar kort
daarop kreeg Boelstra de mededeling dat Jager, ongeacht de gegeven
waarschuwing, wederom bij zijn kringleider had geklaagd over het feit
dat de vrouw van Boelstra bij joden op bezoek ging.44 Hij had ver-
volgens nog aangegeven dat Boelstra zijn langste tijd als hoofd-
commissaris in Rotterdam gehad had, omdat een en ander reeds bij
Seyss-Inquart in behandeling was. 

Boelstra zag in deze handelingen een bewuste poging om zijn
gezag te ondermijnen en zijn positie aan te tasten. Bovendien achtte
hij zich als nationaalsocialist, in het bijzonder ten aanzien van de
uitlatingen betreffende zijn vrouw, beledigd. Hij verzocht daarom de
burgemeester Jager te straffen met veertien dagen schorsing en
inhouding van eenderde van zijn loon, onder aanzegging, dat hij bij
herhaling uit de dienst zou worden ontslagen. Bij dit verzoek zat een
‘zeer geheim’ schrijven, waarin Boelstra toegaf dat hij inderdaad nog
geen speciaal contact gezocht had met het lagere personeel van Groep
10, zulks om te voorkomen, dat de ‘tegenpartij’ hem zou wantrouwen.
Het was in overeenstemming met wat hij in zijn installatierede had
gezegd, namelijk, dat hij wilde beginnen met iedereen zijn vertrouwen
te schenken, waardoor men vertrouwen in hem zou hebben. Boelstra
wenste onbevooroordeeld ‘boven de partijen’ te staan om daardoor
tegenstellingen te overbruggen en te vergemakkelijken. Hij was ervan
overtuigd dat hem dit zou lukken.45

Boelstra vond het eigenaardig dat hij direct het vertrouwen van
een groot deel van het korps had, maar blijkbaar had hij dit ver-
trouwen niet van de nsb-leden van Groep 10. Van deze had hij echter
verwacht, dat men in hem zonder meer vertrouwen zou hebben, ook
in die gevallen, waarin hun capaciteiten niet groot genoeg waren om
zijn doelstellingen te kunnen begrijpen. Bij de bevordering van het
lagere personeel had Boelstra noodzakelijkerwijs moeten putten uit het beschikbare
materiaal. De kandidatenlijst had hij de chef van Groep 10 ter beoordeling voorgelegd,
waarbij deze vier namen aanstreepte van personen, die volgens hem politiek niet betrouwbaar
zouden zijn. Boelstra had met deze personen, ieder afzonderlijk, een onderhoud gehad,
waarbij hem bleek dat zij, hoewel zij politiek niet aan zijn kant stonden, voldoende
betrouwbare politiemannen waren. Door deze mannen zijn vertrouwen te schenken,
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bereikte hij meer dan door hen af te stoten. Het was volgens Boelstra zeer zeker niet aan
Jager om hierover te oordelen.46

Een aan het personeel van de Motorbrigade toegekende gratificatie geschiedde op grond
van het feit, dat dit personeel in verband met de bijzondere omstandigheden veel extra
diensten had moeten verrichten. Boelstra was ervan overtuigd, dat hij hiervoor en mede
door de kameraadschappelijke wijze waarop hij de gratificatie had uitgereikt veler harten
definitief had gewonnen. De bewering van Jager dat deze mensen geen gratificatie hadden
mogen ontvangen, omdat zij ‘anti’ zouden zijn, was volgens Boelstra absurd.47

De vrouw van Boelstra had opdracht om zich op de hoogte te stellen van de toestand in
gezinnen waar ernstige ziekte of nood heerste, alsmede om belangstelling te tonen bij blijde
gebeurtenissen en dergelijke. Hoewel dit gold voor de gezinnen van elke politieambtenaar,
van welke rang ook, was het volgens Boelstra vanzelfsprekend dat deze belangstelling het
nuttigste was voor de gezinnen van de lagere rangen. Nadat zij een bezoek had gebracht bij
mevrouw Lagendaal, was zij met de haar rijdende politiechauffeur, A.W. Tetteroo, ook bij
diens vrouw, welke eveneens moeder was geworden, een bezoek gaan brengen. Deze vrouw
was een jodin, hetwelk de vrouw van Boelstra echter nog niet wist toen zij Tetteroo beloofde
ook bij zijn vrouw een bezoek te zullen brengen. Boelstra vond dat dit echter niets ter zake
deed. Het gold hier niet een bezoek aan de jodin Tetteroo maar aan het gezin van de vol-
waardige arische politiechauffeur Tetteroo. Het was beledigend voor zijn vrouw wanneer
Jager verkondigde, dat zij bij joden op bezoek ging. De opzet was duidelijk. Het optreden van
Jager was in deze wel zeer minderwaardig. Het lag echter geheel in de lijn van het gezegde
van Jager, dat Boelstra in Rotterdam de langste tijd wel zou hebben gezeten en dat deed
denken aan een complot van de nsb’ers tegen de hoofdcommissaris.48

Rechercheur P. Visser, vanaf eind september 1941 werkzaam bij de politieke dienst, werd
in november 1943 als lid van de nsb ontslagen wegens gebrek aan belangstelling. Hiervoor
werd hij ter verantwoording bij Boelstra geroepen. Visser deelde hem tijdens het gesprek mee
welke ernstige bezwaren hij had tegen de wantoestanden bij Groep 10 en vroeg aan Boelstra,
waarom deze daar geen verbetering in kon brengen. Boelstra antwoordde hierop dat
Breugem sterker was dan hij en meer invloed had bij de sd.49 Boelstra had nog wel een
poging ondernomen om de ruzie tussen hem en Groep 10 bij te leggen. Hiervoor had hij alle
leden van Groep 10 in het officierscasino aan de Heemraadssingel bijeen geroepen. Wölk,
eveneens door Boelstra uitgenodigd, had de groep toegesproken en hen er nadrukkelijk op
gewezen dat zij zich van mensonterende handelingen, ten aanzien van arrestanten, moesten
onthouden.50

Boelstra had medio november 1942 aan Broersen ook nog voorgesteld een aantal leden
van Groep 10 te bevorderen, omdat het volgens hem gewenst was dat de bij die dienst
geplaatste beambten een zeker overwicht op het overige personeel hadden. Aannemelijk is
dat het verkrijgen van overwicht niet het hoofddoel was van de bevorderingen, maar dat
Boelstra deze stap gezet had om de leden van Groep 10 tevreden te stellen.51 Deze verzoenings-
pogingen leverden weinig op, want naast Boelstra werd eigenlijk iedereen binnen het
Rotterdamse korps ‘vogelvrij’ verklaard, wanneer vast kwam te staan dat hij niet positief
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stond tegenover het nationaalsocialisme. Groep 10 had een list verzonnen waarmee zij een
aantal goede politiemannen in de val probeerde te lokken. Hiervoor werden exemplaren van
illegale bladen gebruikt. Groep 10 stuurde deze naar de voor hen onbetrouwbare politie-
functionarissen, in de hoop dat zij niet ingeleverd werden, waardoor de ontvanger zich aan
een strafbaar feit schuldig maakte. Omdat dit plan was uitgelekt, werden de bladen keurig
volgens de voorschriften bij de Rotterdamse politieleiding ingeleverd.52

Van Breugem kreeg Boelstra een lijst van op politiek gebied niet betrouwbare politie-
mannen. Boelstra ging van het principe uit dat hij zelf moest ondervinden of iemand politiek
onbetrouwbaar was en heeft daarom geen gebruik gemaakt van de lijst. S. van der Wind was
een van de politiemannen die op de lijst van Breugem voorkwam. Breugem was door een
drietal rapporten op de hoogte gebracht van het gedrag van Van der Wind. Uiteraard wist
Breugem niet dat Van der Wind betrokken was geweest bij de aanslag op hem. De rapporten
werden in september 1942, op aandringen van Breugem, opgemaakt door drie brigadiers.
Breugem heeft de gegevens uit de drie rapporten in één rapport verzameld en is daarmee
naar Boelstra gegaan. De rapporten hadden betrekking op het gedrag van Van der Wind ten
opzichte van de nationaalsocialisten. Van der Wind was zeer anti-Duits en dat stak hij nooit
onder stoelen of banken. Hij lokte bij zijn ondergeschikten, waarvan hij wist dat ze niet
geheel aan zijn kant stonden, gesprekken uit. Hierbij duldde hij geen ander inzicht dan het
zijne. Door het houden van deze politieke gesprekken tartte hij zijn personeel en dat wekte
bij één van de brigadiers de indruk dat Van der Wind zijn promotie had tegengehouden. De
Politieke Recherche Afdeling Rotterdam stelde na de bevrijding een onderzoek in naar de
drie brigadiers. Daaruit bleek dat Boelstra het rapport van Breugem niet naar de bezetter had
doorgezonden, omdat hij van mening was dat de zaken die in het rapport aan de orde
kwamen, betrekking hadden op een periode van voor zijn aanstelling. Wanneer Boelstra het
rapport wel had doorgestuurd zou Van der Wind zeker gearresteerd zijn.53

Het lukte Breugem dus nog niet om tegenstanders van de Nieuwe Orde uit het korps te
weren of te verwijderen. Dit zou spoedig veranderen, want leden van Groep 10 hielden de
niet nationaalsocialisten in het korps nauwlettend in de gaten en daar waar nodig werd
direct ingegrepen. Politieman P.J.G. Meerdink werd hiervan de dupe. In augustus 1942 werd
hij door zijn schoondochter op zijn werk gebeld, met de mededeling dat Tol en twee andere
rechercheurs van Groep 10 huiszoeking bij hem hadden gedaan. Hoewel alles grondig was
nagezien, tot het suikerpotje aan toe, was hetgeen waarnaar men zocht niet gevonden.
Meerdink had namelijk voor een bevriende jood enkele kisten sigaren in huis verborgen.
Enige uren na het telefoontje werd Meerdink in het hoofdbureau gearresteerd door Tol, die
in tegenwoordigheid van Breugem, vroeg waar die sigaren gebleven waren. Op het ont-
kennend antwoord zei Tol: ‘ik zal je wel krijgen, jullie rijk is nu uit.’ Hierop werd ene Jacob
van S. uit zijn cel gehaald. Deze Van S. was een speciale huisvriend van de Jood Cohen. Van
S. werd gevraagd nu nog maar eens te zeggen wat hij van de sigaren wist. Van S. verklaarde
toen bij Meerdink thuis de sigaren gebracht te hebben. ‘Ja’, zei hij ‘mijnheer Meerdink ik
moet mijn geweten ontlasten.’ Meerdink geloofde dat Van S. ook de verblijfplaats van
Cohen, die ondergedoken was, al dan niet onder pressie, had verraden. Bij een tweede
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huiszoeking werden de sigaren gevonden, waarna Meerdink aan het hoofdbureau werd
ingesloten. Eén week later werd hij in het gebouw van de Aussenstelle verhoord door Becker
en kort daarop overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Na ongeveer vijf á zes
weken daar vertoefd te hebben, werd hij verhoord door een Duitse officier, die goed
Hollands sprak. Deze stelde hem voornamelijk vragen over zijn dienst bij de Rotterdamse
politie, over zijn superieuren en over zijn werk voor de Burgerwacht van Rotterdam. Daarbij
had hij verschillende rapporten van Meerdink op zijn lessenaar liggen. Wie deze rapporten
aan de Duitsers gegeven had was Meerdink een raadsel. Nadat hij van Scheveningen, naar
achtereenvolgens Amersfoort en Vught was overgebracht, werd hij op 30 november 1943 in
vrijheid gesteld.54 Meerdink was al op 19 oktober 1942, na 23 dienstjaren, ontslagen wegens
het verbergen van joodse goederen. Direct na de bevrijding, op 8 mei 1945, kwam hij weer bij
de Rotterdamse politie in dienst.55

W.F. Los had, kort nadat hij bij de politieke dienst geplaatst was, een rapport geschreven
over de verhoudingen aan het bureau Boezemsingel, waar hij voor zijn overplaatsing gediend
had. Hij schreef dit rapport, omdat in elke bijeenkomst van het Rechtsfront op het inleveren
van dergelijke rapporten aangedrongen werd, teneinde de leiding een indruk te geven van de
onder het personeel heersende stemmingen. Los was uitdrukkelijk beloofd dat van dit
rapport geen gebruik zou worden gemaakt tegen bepaalde personen, tenzij met zijn toe-
stemming. Het rapport werd echter onmiddellijk in het Duits vertaald en bij de Duitse
verbindingsofficier, majoor Werner, ingeleverd. Het gevolg was dat J. Poetsma van het
bureau Boezemsingel gestraft werd met acht dagen schorsing. Los had tegen dit alles bij 
Van Groningen geprotesteerd en ook was hij hiervoor bij majoor Werner geweest.56

Toen duidelijk werd dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen, probeerden sommige
rechercheurs van Groep 10 in een goed blaadje te komen en boden het verzet hun diensten

aan. Los was een van hen. M. Zandbergen kreeg van het verzet
opdracht om onder het personeel, dienstdoende bij Groep 10,
iemand te zoeken die genegen was hem zoveel mogelijk op de
hoogte te houden over de handelingen, gepleegd door de chef en
het personeel van genoemde groep. Dit contact vond hij in de
persoon van Los. Deze vertelde Zandbergen alles wat hij wist van de
handel-wijze van het personeel van Groep 10, waardoor Zandbergen
zijn opdrachtgevers kon inlichten. Deze informatie werd onder
andere gebuikt bij de liquidatie van enkele rechercheurs van de
politieke dienst.57

Een andere positieve verklaring over een lid van Groep 10 werd
na de bevrijding afgelegd door de tandheelkundige J.C.F.K. de
Nobel. Het ging hier om rechercheur P. Visser, die De Nobel ten
behoeve van de ondergrondse beweging meermalen waardevolle
inlichtingen had verstrekt. Hij was met Visser in aanraking gekomen,
doordat hij tot zijn patiënten behoorde. Met het verstrekken van
inlichtingen was Visser in juli 1944 begonnen. Zo had hij De Nobel

353

Willem Frederik Los, geb. 5 april 1913

in Koudekerk.



bijvoorbeeld de verblijfplaats doorgegeven van De Hoog. Deze verrader en vertrouwensman
van Breugem, die in de buurt van Den Haag verbleef, had 83 goede Nederlanders aangebracht.
Visser gaf zodanige aanwijzingen, waarna De Hoog in Utrecht onschadelijk gemaakt kon
worden. Hij had zeker wel zo’n twintig namen van Gestapo-agenten en nsb’ers, inclusief
hun wandaden, aan De Nobel doorgegeven. Het gebeurde ook dat Visser in opdracht
personen op hun betrouwbaarheid onderzocht en de resultaten daarvan doorgaf. Visser had
wel eens te horen gekregen dat de leiding van de ondergrondse tevreden was over zijn werk.
Hij had tevens aangeboden zich bij de bevrijding van Rotterdam daadwerkelijk in te zetten.
Dit aanbod was overigens niet geaccepteerd, omdat men geen risico wilde lopen en men hem
eerst terdege wilde toetsen op zijn betrouwbaarheid. Visser verklaarde na de bevrijding dat
hij op eigen risico had gehandeld en nimmer had gevraagd of hij op hulp van de onder-
grondse kon rekenen, wanneer hij bij de bevrijding zou worden aangehouden.58

8.4 groep 10 gespecialiseerd

Aanvankelijk verrichtten alle personeelsleden van Groep 10 gezamenlijk de eerder genoemde
werkzaamheden, maar al snel volgde indeling in gespecialiseerde groepen, waardoor de
rechercheurs een bepaalde taak kregen toebedeeld. De meest beruchte, de jodenploeg, wordt
in het volgende hoofdstuk apart behandeld. Van de overige groepen zal hieronder uiteen-
gezet worden wat voor ellende ze teweeggebracht hebben. De hiervoor benodigde informatie
is hoofdzakelijk verkregen uit de naoorlogse verklaringen. Aan de hand van die verklaringen
is het nagenoeg niet mogelijk om de organisatie van Groep 10 schematisch weer te geven,
omdat het personeel en de leidinggevenden regelmatig van ploeg wisselden en een aantal
rechercheurs tijdens de bezetting door het verzet was doodgeschoten.

Sociale Zaken (arbeidsinzet)

Deze groep was samen met de jodenploeg één van de meest beruchte onderdelen van Groep 10.
Zij was belast met het ophalen van arbeidsplichtigen en zwarthandelaren. Regelmatig wer-
den hiervoor razzia’s in cafés gehouden, waarbij ‘gewone’ politiefunctionarissen de groep
‘Sociale Zaken’ assisteerden. Volgens het maandverslag van december 1942 werden in die
maand honderd mannen gearresteerd, die verdacht werden van zwarte handel.59 Verder
haalde deze groep mannen op, die na verlof in Rotterdam en omstreken niet naar hun werk
in Duitsland waren teruggekeerd, of die zich onttrokken hadden aan uitzending naar Duits-
land. De aangehouden mannen werden meestal via het kamp Ommen naar Duitsland
teruggezonden.60

Razzia’s tot het opsporen van ondergedoken arbeidsplichtigen vonden ook buiten Rotter-
dam plaats. Leden van Groep 10 hielden bijvoorbeeld op maandag 23 augustus 1943 een razzia
in de gemeente Berkel en Rodenrijs. Hierbij moest een opperwachtmeester twee schoten uit
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zijn dienstpistool lossen, teneinde het samengestroomde publiek, dat een dreigende houding
aannam, schrik aan te jagen en te verspreiden.61

P.H Meijer had onder andere deelgenomen aan razzia’s op onderduikers en illegale
werkers in de Biesbosch, in Delft en in verscheidene dorpen in de omgeving van Rotterdam.
Omstreeks september 1943 had hij zich in de buurt van Giessendam (Alblasserwaard) uit-
gegeven voor onderduiker, teneinde het vertrouwen van de bewoners te winnen. In op-
dracht van Breugem moest hij de daders van moordaanslagen in de omgeving van Giessen-
dam opsporen. Zijn onderzoek naar de mogelijke daders had geen resultaat. Wel konden
door zijn toedoen drie of vier ondergedoken personen door de Sipo en leden van Groep 10

gearresteerd worden. Ze werden verdacht van het zich onttrekken aan werkzaamheden voor
de Wehrmacht.62

M. Frikkee en P.H. Bruijn waren beiden enige tijd belast met de leiding van de groep
Sociale Zaken. Frikkee was sinds 19 april 1921 werkzaam bij de Rotterdamse politie en werd
op 25 augustus 1941 bij de id aangesteld. Vroegere collega’s vertelden dat Frikkee erg Duits
gezind was. Hij hield zich volgens zijn dossier speciaal bezig met het arresteren van personen
die zich aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland hadden onttrokken. Ook heeft hij,
zoals bijna alle leden van Groep 10, meegeholpen bij het arresteren van joden. Gereformeerde
predikanten werden gedurende de godsdienstoefeningen in de kerken door hem speciaal
gecontroleerd op uitlatingen die als beledigend voor de bezetter konden worden geacht.
Voorts vertelden collega’s dat Frikkee en zijn vrouw een slecht huwelijk hadden, omdat zijn
vrouw, noch zijn kinderen zich met de politieke opvattingen van man en vader konden
verenigen. Uit de verklaring van de vrouw van Frikkee blijkt dat het gezin niet blij was met
zijn werkzaamheden. Nadat zij van haar man had vernomen wat voor werk hij bij Groep 10

deed, had zij hem meermalen verzocht daar weg te gaan. Frikkee
had haar toen gezegd, dat het niet mogelijk was bij die groep weg te
gaan, omdat anders ontslag zou volgen. Er was dikwijls ruzie tussen
Frikkee, zijn zoons en zijn vrouw.63

Bruijn was afkomstig uit het in 1941 door Rotterdam
geannexeerde dorp Overschie, waar hij sedert 1 december 1928 als
politieambtenaar werkzaam was. Voor de overgang naar Rotterdam
was hij agent van politie en tevens plaatsvervangend chef van de
politie Overschie. Hij werd op 22 september 1941 bij de id geplaatst.64

Nadere gegevens of verklaringen van zowel Bruijn als Frikkee zijn
niet in de archieven aanwezig, omdat beiden tijdens de bezetting
door het verzet zijn doodgeschoten.

Nadat Bruijn door het verzet was doodgeschoten, werd J. van
Velzen tijdelijk belast met de leiding van de groep Sociale Zaken.
Hij was op 21 juli 1920 aangesteld als agent tweede klas bij de
Rotterdamse Gemeentepolitie. Op 30 januari 1935 werd hij buurt-
agent van de Carnissebuurt in Rotterdam-Zuid. Omstreeks augustus
1940 had hij zich als lid van de nsb opgegeven. Hij deed dit uit
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politieke overtuiging, omdat hij meende dat de nsb verbetering voor de arbeidersklasse tot
stand kon brengen en omdat hij een fel tegenstander van het communisme was. Omstreeks
juni 1941 werd Van Velzen door toedoen van Van Groningen bij de id geplaatst. Tot 1943

werkte hij steeds onder Jager en was hij belast met onderzoeken betreffende klachten van
nsb’ers over beledigingen, mishandelingen, vernielingen en dergelijke. Bij dat werk
verrichtte hij, volgens zijn verklaring, nimmer arrestaties of er was geen dader te vinden.
Verder controleerde hij in die tijd boekhandels op de aanwezigheid van door de Duitsers
verboden literatuur. In 1943 vroeg Van Velzen aan Breugem overplaatsing naar de straat-
dienst, omdat het werk bij Groep 10 hem niet aanstond. Zijn verzoek werd niet ingewilligd.
Van begin 1943 tot februari 1944 werd hij bij Groep 10 ingedeeld bij de afdeling Sociale Zaken,
waar hij onder Breugem en Jager werkte. Via zijn chefs ontving Van Velzen regelmatig
verzoeken van de Duitse Fachberater beim Arbeitsamt om personen wegens het begaan van
contractbreuk aan te houden en ter beschikking te stellen van het arbeidsbureau. Hij ging
zelf nimmer op onderzoek uit, omdat hij hoofdzakelijk binnendienst had. De verzoeken
legde hij op de kamer van Groep 10 op tafel, zonder deze aan zijn personeel uit te delen. 
Nam iemand een verzoek van tafel mee om dit te behandelen, dan was het goed, bleven de
verzoeken onbehandeld liggen, dan maakte hij zich er niet druk over en gaf hij ze onbehan-
deld aan zijn chefs terug, meestal met de opmerking erbij, dat de bewuste persoon niet thuis
was of reeds in Duitsland werkte. Omstreeks februari 1944 werd Van Velzen op last van de sd

buiten dienst gesteld, omdat hij verdacht werd van het verbergen van een radiotoestel voor
een kennis. Hiervoor had hij ook nog drie dagen in de Aussenstelle in bewaring gezeten. 
Hij mocht daarna niet meer in dienst komen. Eind september 1944 vertrok Van Velzen met
zijn vrouw naar Duitsland, maar in februari 1945 meldde hij zich bij de politie in Groningen.
Hij deed dit, vertelde hij later, omdat men hem destijds in Rotterdam had gezegd, dat hij
voor straf naar Groningen zou worden overgeplaatst. Na toestemming
van het DGvP heeft Van Velzen in Groningen tot de dag van de
bevrijding (medio april 1945) als opperwachtmeester bij de Staats-
politie dienst gedaan. Op 20 april werd hij in Ommen door een
Rotterdamse politieman, die hij toevallig ontmoette, aangehouden.65

De chef van Van Velzen, C. Harmse, herinnerde zich, dat Van
Velzen in januari of februari 1944 verdacht werd van verduistering.
Ter zake daarvan werd in zijn woning een huiszoeking gedaan, waar-
bij men een verborgen radiotoestel aantrof, dat Van Velzen voor
derden in bewaring had genomen om het aan de inleveringsplicht te
onttrekken. Of de verduistering hem bewezen kon worden, wist
Harmse niet. Voorts verklaarde Harmse, dat Van Velzen hem een-
maal een brief had getoond, die hij ontvangen had van iemand, die
door zijn groep gearresteerd was en later weer op vrije voeten was
gekomen. In deze brief uitte de schrijver zich in dankbare
bewoordingen over de menslievende behandeling, die hij van Van
Velzen had ondervonden en die, volgens briefschrijver een zeer
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gunstig verschil maakte met behandelingen, die hij ondergaan had, voor Van Velzen de groep
‘Arbeidsinzet’ commandeerde. Ook Boelstra had hem eens een brief getoond, waarin in
waarderende bewoordingen werd gesproken over de verschillen in de behandeling, die
arrestanten van de groep Sociale Zaken ondergingen, vergeleken met dingen, die voordat
Van Velzen daarmee belast was, gebeurd waren. Ook deze brief was geschreven door iemand,
die op verschillende tijdstippen gearresteerd was geweest. De hier bedoelde verschillen
waren ontstaan, nadat rechercheur Bruijn in september 1943 op straat was doodgeschoten en
Van Velzen diens functie van chef van de groep Sociale Zaken had overgenomen.66

Uit zowel de verklaring van Harmse als uit die van Van Velzen zelf, blijkt dat onder
leiding van laatstgenoemde de groep Sociale Zaken minder bruut tekeer ging en zich men-
selijker gedroeg dan onder zijn voorgangers. Desondanks was Van Velzen begin mei 1942 bij
een arrestatie betrokken, waarbij de door hem gemaakte arrestant later door de Duitsers
gefusilleerd werd. De arrestatie vond plaats in de nacht van 30 april op 1 mei 1942. Samen
met zijn collega J.H. van Kampen kreeg Van Velzen van Breugem opdracht om aan de linker
Maasoever een controle te houden op nachtwandelaars en plakkers van verboden pamfletten.
In de Klosstraat zagen zij die nacht een man een plakkende beweging maken. Op de vraag,
wat hij deed, vluchtte de man weg, daarbij zeggend: ‘dat gaat je niets aan.’ Van Velzen
sommeerde de man daarop meermalen te blijven staan, maar die gaf daaraan geen gevolg.
Daarna loste Van Velzen drie waarschuwingsschoten met zijn dienstpistool in de lucht. Zijn
collega, die per rijwiel een blokje was omgereden, kon de man, A. de Haan genaamd, in de
Slaghekstraat aanhouden. De Haan werd hierop naar het politiebureau aan het Sandeling-
plein gebracht en vervolgens op last van Breugem aan het hoofdbureau ingesloten. De Haan
bleek in het bezit te zijn van een dolkmes en een aantal anti-Duitse aanplakbiljetten van
verschillende inhoud, zoals: ‘Voor het communisme’. Over dit voorval leverde Van Velzen bij
zijn chef een rapport in, waarna hij zich niet meer met die arrestant bezighield. Een paar
maanden later werden beide politiefunctionarissen als getuige gedagvaard voor het Landes-
gericht in ’s-Gravenhage, waar de zaak tegen De Haan werd behandeld. Van Velzen vernam
daar dat de doodstraf tegen De Haan geëist werd, wegens het voeren van anti-Duitse
propaganda en in het bezit hebben van een dolkmes. In juli 1942 werd officieel bekend
gemaakt dat de Nederlander De Haan uit Rotterdam door het Duitse gerechtshof van 1 juli
1942 wegens communistisch optreden als saboteur ter dood was veroordeeld en dat het dood-
vonnis door de kogel voltrokken was. Van Velzen kreeg pas na de bevrijding te horen dat 
De Haan ook daadwerkelijk gefusilleerd was.67

Uit hoeveel personeelsleden de groep Sociale Zaken bestond, is niet te achterhalen. Vaak
werd bij grote acties het voltallige personeel van Groep 10 ingeschakeld. Een medewerker
van de groep noemt in zijn verklaring de namen van twaalf beambten. Vijf van hen waren
ervaren politieambtenaren. De rest bestond uit hulpagenten. J. Bakker was één van de hulp-
agenten die bij de afdeling Sociale Zaken van Groep 10 geplaatst was. Omstreeks februari 1942

werd hij lid van de nsb, omdat hij zich aangetrokken voelde tot de leuzen van die partij en
hij, evenals die partij, alles voor Volk en Vaderland wilde over hebben. In diezelfde tijd las hij
een advertentie, waarin hulppersoneel gevraagd werd bij de Rotterdamse politie. Hij maakte
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van die gelegenheid gebruik en meldde zich aan voor dienstneming bij
de politie. Tot december 1943 verrichtte Bakker werkzaamheden bij de
straatdienst aan het bureau Sandelingplein, waarna hij werd over-
geplaatst naar Groep 10. Daar werd hij geplaatst bij de afdeling Sociale
Zaken. Zijn werk bestond uit het ophalen van vrouwen, voornamelijk
wasmeisjes, die zich aan werk onttrokken en ook uit het ophalen van
‘arbeidsschuwen’ en onderduikers. Hieronder bevonden zich asociale
elementen en zwarthandelaren, die in Rotterdam voor de Wehrmacht
werkten en telkens van hun werk wegbleven. Bakker volgde steeds de
orders van zijn chef nauwgezet op en meende dat hij zich daaraan niet
mocht onttrekken. Na de bevrijding kreeg hij te horen dat zijn hoogste
chefs hadden verklaard, dat Groep 10 en later het Fahndungskommando,
uitsluitend en alleen ten behoeve van de vijand had gewerkt en dat
Groep 10 nimmer iets in het belang van het Nederlandse volk had
verricht. Bakker was het met deze opvatting niet eens, want hij
geloofde, dat het opvangen van deze onderduikers ook wel in het
belang van het Nederlandse volk was geweest, omdat er naar zijn
mening een opvoedende factor in aanwezig was. Overigens was
Bakker in september 1944 oneervol ontslagen, omdat hij verscheidene
keren niet op zijn werk verschenen was. Half november 1944 werd hij
op last van de sd naar Duitsland gezonden. In Erfurt werd Bakker
tewerkgesteld bij de Luftschutzarbeitsdienst, waartoe hij een groen
uniform kreeg uitgereikt. Dat uniform was een ‘afdankertje’ van de
Orpo. Bakker had tot taak bij een bomaanval de nog levende personen
onder het puin vandaan te halen.68

Hulpagent F.R. Groen verklaarde dat hij enkele malen op last van
zijn chefs asociale elementen had moeten aanhouden, die dan voor zes
weken naar een arbeidskamp gingen. Volgens Groen werd het stand-
punt ingenomen, en hij kon zich daarmee verenigen, dat deze mensen,
die hun 20- of 25-jarig jubileum bij de afdeling Sociale Dienst gevierd
hadden en waarvan er bij waren, die de gemeenschap wel vijfenveertig
duizend gulden hadden gekost, moesten leren werken.69

H. Bulten scheen iets meer moeite gehad te hebben met zijn werk-
zaamheden bij Groep 10. In het voorjaar van 1942 werd hij als hulp-
agent geplaatst aan het bureau Oostervantstraat, maar omdat hij bij de
ot zeven gulden per week meer kon verdienen, had hij vrijwillig voor drie maanden
getekend en dienst gedaan bij een wachtafdeling in Düsseldorf. Na terugkomst solliciteerde
hij weer naar een functie bij de politie en werd direct als hulpagent bij de afdeling Sociale
Zaken van Groep 10 geplaatst. Bulten veronderstelde dat hij samen met A.M. de Pree
ongeveer tweehonderd tot driehonderd mannen had aangehouden. Na de bevrijding
verklaarde hij dat zijn handelwijze volkomen verkeerd was geweest. Nadat hij zelf drie
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maanden in Duitsland had doorgebracht, waar het hem ook niet beviel, kon hij begrijpen 
dat anderen zich aan werkzaamheden aldaar onttrokken en zag hij in, wat het voor hen
betekenen moest om weer naar dat land teruggedreven te worden. Bulten begreep zeer goed
dat velen van hen nimmer meer naar hun vrouwen en kinderen teruggekeerd waren. Hij
wist daarom niet waarom hij ondanks dit alles toch met het aanhouden van die mensen zo
lang was doorgegaan.70

Documentatiedienst, verboden boeken en speldjes

Deze onderafdeling hield zich voornamelijk bezig met alle administratieve zaken, antecedenten-
onderzoeken, inbeslagname van door de bezetter verboden boeken en de controle op het
dragen van verboden speldjes. Controle van de antecedenten had betrekking op personen die
bij de Wehrmacht wilden gaan werken of zij die hulpagent wilden worden. Hierbij hoorden
ook de onderzoeken naar vrouwen, die van een Duitser zwanger waren geworden en waar-
van nagegaan moest worden of zij in aanmerking kwamen om met die Duitser te trouwen.
Jager was een tijd lang belast met de leiding van deze dienst.71 Hij was op 7 oktober 1919

aangesteld als agent tweede klas bij de Gemeentepolitie Rotterdam. Op 30 april 1941 volgde
zijn plaatsing bij de id. Vanwege zijn manier van optreden werd hij op 26 februari 1945 door
het verzet geliquideerd, waardoor van hem weinig gegevens bekend zijn.72

Evenals bij de groep Sociale Zaken waren bij de Documentatiedienst een groot aantal
arbeidscontractanten en hulpagenten werkzaam. Jan K. werd op 1 september 1941 als
schrijver bij de id aangesteld. Hij had gehoord dat er een vacature was en had er geen
bezwaar tegen om daar te werken, omdat hij lid was van de nsb. Hij was onder meer belast
met het maken van cartotheekkaarten van de boekhandelaren bij wie door de id/Groep 10

boeken inbeslaggenomen waren. Tevens had hij cartotheekkaarten onder zijn beheer,
afkomstig van de id van voor de oorlog. Aan de hand van deze kaarten moest hij nu en dan
in opdracht van een zijner superieuren nagaan, wat ervan de daarop vermelde personen,
onder meer wat betreft communisme, vermeld stond. Tevens was hij nog belast met het
afwikkelen van gevallen, waarbij ruiten van nsb woningen waren vernield. Na machtiging
van de pg in Den Haag betaalde hij uit de politiekas de schade aan de betrokkenen uit.73

J.J. Cabalt werd op 19 augustus 1940 met nog ongeveer driehonderd gedemobiliseerde
beroepsmilitairen als agent bij de Rotterdamse politie aangesteld. Omstreeks september 1940

was hij lid van de nsb geworden, omdat hij deze beweging beschouwde als een bolwerk tegen
Duitsland. Hij bedoelde hiermee, dat een hier in Nederland doorgevoerd nationaalsocialisme
zou kunnen weerhouden, dat ons land na de oorlog een vazalstaat van Duitsland zou
worden. Bovendien voelde hij zich in die dagen sterk gedesillusioneerd door de wijze,
waarop hier in Nederland de oorlog verlopen was. Omstreeks mei 1943 trad hij toe tot het
Rechtsfront, omdat hij hierin een organisatie zag, die de belangen van de nationaalsocialistische
politieambtenaren zou verdedigen. Collega Jager had Cabalt benaderd met de vraag of hij bij
Groep 10 geplaatst wilde worden. Cabalt gaf hem te kennen dat hij het wel wilde en een paar
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weken later volgde overplaatsing. Bij Groep 10 werd Cabalt belast
met het onderzoek naar de antecedenten van sollicitanten voor de
Wehrmacht, later ook naar die van sollicitanten voor hulpagent.
Toen Breugem eind 1943 in Amersfoort benoemd werd tot korps-
chef, had Cabalt hem gevraagd zijn overplaatsing naar die gemeente
te willen bevorderen. Hoewel Breugem hem niet mocht en Cabalt
Breugem niet, had hij toch het verzoek gedaan, omdat hij bij Groep
10 vandaan wilde. De voornaamste reden hiervan was wel de
ongunstige naam, welke Groep 10 bij het overige gedeelte van de
Rotterdamse politie had verworven. Bovendien was de onderlinge
verstandhouding tussen de collega’s binnen Groep 10 niet een van
de prettigste. Breugem stemde toe en in januari 1944 werd Cabalt
naar Amersfoort overgeplaatst, waar hij echter eveneens bij de id te
werk gesteld werd.74

Jager bemoeide zich met het aannamebeleid bij Groep 10.
Waarschijnlijk behoorde dit tot zijn taak. Vele latere leden van
Groep 10 waren door hem benaderd met het verzoek zich te laten
overplaatsen naar Groep 10.75

C. Doornheim kon na de capitulatie niet meer bij zijn vroegere werkgever terugkomen,
zodat hij omstreeks juli 1940 voor de arbeidsinzet naar Hamburg werd uitgezonden. Omdat
zijn moeder ernstig ziek was keerde hij na twee jaar terug naar Nederland. Om in Nederland
te kunnen blijven trad hij als hulpagent in dienst bij de Rotterdamse politie. Na enige
maanden belast te zijn geweest met de bewaking van cultuurgronden werd hij overgeplaatst
naar Groep 10. Hoewel hij niet om deze plaatsing had gevraagd, was hem bekend dat die het
gevolg was van het feit, dat hij lid was van de nsb. Bij Groep 10 diende hij steeds onder Jager
en was hij belast met de controle op boekwinkels, bibliotheken, kiosken en markten op de
aanwezigheid van door de bezetter verboden boeken. Hiervoor ontving Doornheim telkens
van zijn chef een lijst, waarop de namen van de schrijvers en de titel van de boeken vermeld
stonden. Zijn rayon bestond uit het noordelijke stadsgedeelte en Hillegersberg. Daarbij had
hij tevens de controle in bioscopen, waar hij belast werd met toezicht op het gedrag van het
publiek tijdens de filmjournaals. Indien het publiek beledigingen uitte van politieke aard,
moest hij optreden. Een enkele keer gaf hij een waarschuwing. Ook werd hij belast met het
toezicht in trams in verband met het door het publiek lastig vallen van conductrices.76

Justitiële Dienst

Over dit onderdeel van Groep 10 is nog minder bekend dan van de voorgaande groepen. Uit
de dossiers valt af te leiden, dat men zich op beperkte schaal bezighield met onderzoeken die
betrekking hadden op het verzet. G. Graeler, die in 1913 was aangesteld als agent derde klas,
was door Breugem gevraagd de leiding van de Justitiële Dienst op zich te nemen. Graeler had
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medio jaren ’30 al enige tijd bij de id gewerkt. In of omstreeks
maart 1943 werd Graeler ontboden bij Breugem. Deze vroeg hem of
hij zin had bij zijn dienst geplaatst te worden, omdat hij iemand
nodig had, die op de hoogte was van de behandeling van justitiële
aangelegenheden. Breugem beloofde Graeler dat, wanneer hij tot de
nsb zou overgaan, voor hem de kans bestond om bevorderd te
worden. Graeler antwoordde Breugem dat zijn politieke inzichten
niet met die van Breugem strookten, dat hij er niet aan dacht om tot
de nsb over te gaan en dat hem de in het vooruitzicht gestelde
promotie niets kon schelen. Tenslotte werd afgesproken dat
Breugem hem nog eens zou opbellen om te vernemen hoe hij
erover dacht. Van dit opbellen door Breugem was echter niets
gekomen. Enige tijd later vernam Graeler dat hij toch was over-
geplaatst naar de id. Na zijn plaatsing belastte Breugem hem met 
de leiding van de afdeling Justitiële Zaken. Een belangrijke taak 
van deze dienst was het controleren van gegevens, die van de com-
munisten bij de id op een kaartsysteem geplaatst waren en het
inwinnen van informatie. Voor assistentie in justitiële aangelegen-

heden werden de rechercheurs J.D.N. Joolen en D.J. Meertens door Breugem aan Graeler
toegewezen. Aanvankelijk ging Joolen met Graeler op stap, omdat Meertens ziek was. Toen
Meertens weer in dienst kwam trok hij Joolen naar zich toe en negeerde Graeler volkomen,
ofschoon hij hun chef was.77 Uit de dossiers blijkt dat de dienst van Graeler zich nauwelijks
met de bestrijding van de illegaliteit heeft beziggehouden, omdat de leden van de Rotter-
damse Aussenstelle deze werkzaamheden merendeels zelf deden.

Een enkele keer waren rechercheurs van Groep 10 toch succesvol bij het oprollen van
verzetsgroepen. Op 18 oktober 1942 waren vijf rechercheurs van Groep 10 omstreeks 11.30 uur
betrokken bij een inval in een pand aan de 1e Pijnackerstraat, waar een verboden vergadering
zou worden gehouden.78 Op het moment van de inval hielden elf verzetsmensen van de
groep ‘Vrij Nederland’ een vergadering in een bovenzaal van het gebouw ‘Geloof en Vrijheid’
aan de 1e Pijnackerstraat 102-106. Eén van hen verzette zich, waarna direct een schietpartij
ontstond.79 Rechercheur G. van Huis, die daarbij gewond raakte, was de enige die na de
bevrijding over dit geval gehoord kon worden, omdat de anderen tijdens de bezetting door
het verzet geliquideerd waren. Van Huis verklaarde dat hij op een zondagmorgen in 1942,
terwijl hij bij een afdeling geplaatst was die de huizen van joden leeghaalde (Hausraterfassung),
wegens personeelsgebrek moest invallen aan het hoofdbureau. In de loop van de morgen
kreeg hij met vier andere rechercheurs van Groep 10 opdracht om een onderzoek in te stellen
in een bovenzaal van het gebouw aan de 1e Pijnackerstraat 102, alwaar op dat tijdstip een
bijeenkomst zou worden gehouden. Bijzonderheden omtrent deze bijeenkomst waren niet
bekend. Omstreeks halftwaalf kwamen de rechercheurs daar aan en, nadat was opengedaan,
gingen zij de trap op naar boven. Boven aan de trap vatte Van Huis post en gingen J.F. van
der Meulen, Bruijn en Jager, de man die open gedaan had voor zich uitduwend, een
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tegenover de trap aan het einde van de gang gelegen vertrek binnen. Van Huis hoorde dat
een rechercheur de aanwezigen gelastte om met de handen omhoog en met het gezicht naar
de muur te gaan staan. Van Huis kon dit heel goed horen, omdat de deur achter hen open
gebleven was. Hij hoorde dat een twistgesprek ontstond tussen Jager en één van de aan-
wezigen en hij zag door de openstaande deur dat die man in de richting van Jager liep.
Tijdens het twistgesprek hoorde Van Huis die man roepen: ‘aanpakken’. Hij zag dat Jager 
met zijn pistool in de hand een slaande beweging in de richting van die man maakte en
onmiddellijk daarop schoot hij, terwijl hij tegelijkertijd aan de anderen het bevel gaf: ‘Schiet
ze neer, jongens.’ De man, die op Jager toegelopen was, viel door het schot van Jager als een
blok neer. Een beroep op verdediging tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding zou
volgens Van Huis niet sterk gestaan hebben. Op het bevel van Jager begonnen twee andere
rechercheurs als razende te schieten. Later zou een van deze rechercheurs gepocht hebben,
dat hij er drie als kakkerlakken had neergeschoten en daarbij twee houders met patronen had
leeggeschoten. Op het schieten liep Van Huis naar binnen en bij de deur werd hij door één
van de aanwezigen beetgegrepen, met wie hij begon te vechten. Tijdens dit handgemeen
kreeg Van Huis een schot door zijn linkerarm, welk schot vermoedelijk door rechercheur
Bruijn was afgevuurd. Van Huis vermoedde niet dat de aanwezigen op de bijeenkomst
wapens bij zich hadden. Bovendien waren zij tevoren, toen zij langs de muur stonden, nog
oppervlakkig gefouilleerd.80
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Radiocontrole

Nadat de termijn van verplichte inlevering van
radiotoestellen voorbij was, moest de politie
controleren of er wellicht radio’s waren
achtergehouden. Personeel van de Speciale
Diensten en Verkeersbrigade werden van half
juli tot half oktober 1943 bij toerbeurt aan-
gewezen voor dergelijke controles. Volgens
inspecteur Van Wijngaarden had hij de con-
trolerende agenten vooraf uitdrukkelijk ver-
boden intensieve huiszoekingen te verrichten.
Slechts toestellen die zonder vergunning open
en bloot werden aangetroffen mocht men
inbeslag nemen. Na oktober 1943 werden
onderzoeken naar illegale radiotoestellen
alleen door Groep 10 verricht. Belder, die vanaf
juni 1930 bij het Rotterdamse korps in dienst
was, had bij Groep 10 de leiding over de
afdeling Radiocontrole. Meestal werden de
eigenaars na hun aanhouding eerst door hem
gehoord, waarna zij met het rapport en het
radiotoestel ter beschikking van de Aussenstelle
werden gesteld. Later werd de regeling wat
soepeler en kon hij de verdachten, wanneer zij
door hem gehoord waren, voorlopig heen-
zenden. Belder werd geassisteerd door ongeveer
vijf hulpagenten, maar hij ging ook zelf mee op
pad om onderzoeken naar clandestiene radio’s
in te stellen. Al deze onderzoeken vonden
plaats naar aanleiding van klachten, al of niet
anoniem. Nimmer werd in het wilde weg
gecontroleerd of werden bepaalde straat-
gedeelten daarvoor aangewezen. In totaal
behandelde Belder ongeveer honderdvijftig
radiozaken, waarbij de toestellen merendeels
door andere politiemensen achterhaald
waren.81

Een bewoner uit de Stoppelstraat had in
zijn woning een radio verborgen en kwam
vermoedelijk door verraad in aanraking met
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Belder. Toen de bewoner op 8 december 1943, ’s avonds om een uur of zes van zijn werk
thuiskwam, zat Belder op hem te wachten. Belder bleek zich omstreeks 15.30 uur in die
namiddag aan de woning vervoegd te hebben, terwijl de vrouw van de bewoner thuis was.
Belder had zich rechtstreeks naar een aan de achterzijde van de bovenverdieping gelegen
slaapkamer begeven. Daar had hij onder de vloer van de wc een radiotoestel aangetroffen en
inbeslaggenomen. Dit radiotoestel was daar verborgen en de vloer had de bewoner weer
dichtgespijkerd. Over de vloer lag papier en zeil en boven de plaats, waar het toestel ver-
borgen was, stond een tafeltje. Alleen verraad kon Belder er toe gebracht hebben rechtstreeks
naar deze plaats te lopen. Om verschillende redenen had de bewoner verdenking tegen een
familie uit de Blankenburgstraat, waarvan een dochter verloofd was met De Hoog, die voor
de Gestapo zou werken. De bewoner werd door Belder, die tezamen met een paar collega’s
was, na arrestatie overgebracht naar het hoofdbureau van politie en daar ingesloten.
Omstreeks 15 december 1943 werd hij overgebracht naar het bureau van de Rivierpolitie en
vandaar op 15 januari 1944 naar kamp Vught. Op 12 februari werd hij overgebracht naar de
gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Ongeveer vier weken later werd hij veroordeeld
tot zes maanden gevangenisstraf, welke straf hij in dezelfde gevangenis onderging. Nadat zijn
verdediger gratie voor hem gevraagd had, werd hij een maand voordat zijn straf ten einde
liep, op 8 mei 1944, op vrije voeten gesteld.82

Voordat de radio’s ingeleverd moesten worden, was het niet toegestaan naar bepaalde
radio-uitzendingen te luisteren. Degenen die dit toch deden werden bestraft. Van deze
overtredingen moest Groep 10 door middel van een rapport op de hoogte gebracht worden.
Ook politiepersoneel mocht niet naar de verboden zenders luisteren. Eind november 1942

werd agent N. Heintjes voor veertien dagen geschorst en kreeg daarnaast een mondelinge
berisping van de hoofdcommissaris, wegens het luisteren naar een verboden zender. Van dit
feit werd een extra rapport naar groep 10 gezonden. Voor Agent C. Holleboom liep het
minder goed af. Hij moest zich omstreeks 12 november 1942 bij Groep 10 aan het hoofdbureau
melden. Hij werd daar verhoord door Tol, naar aanleiding van een ingekomen schrijven,
waarin werd gemeld dat Holleboom bij een kennis naar de Engelse zender zou hebben
geluisterd. Holleboom ontkende het hem ten laste gelegde. Ook tijdens de voorgeleiding
voor Couperus bleef hij ontkennen. Daarna werd zijn verklaring door Tol op schrift gesteld
en na ondertekening van die verklaring mocht hij naar huis. Ongeveer veertien dagen daar-
na werd hij geschorst met inhouding van eenderde van zijn salaris. Na enige tijd werd hij
verhoord door een voor hem onbekende Duitser in het gebouw van de Aussenstelle aan de
Heemraadssingel. Deze legde hem eveneens het luisteren naar een verboden zender ten laste.
Ook bij deze Duitser ontkende Holleboom. Na dat verhoor mocht hij wederom naar huis.
Begin februari 1943 moest Holleboom als verdachte verschijnen voor het Landesgericht in
Den Haag. Hij werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en tot het betalen van de
gerechtskosten. Twee maanden later werd hij opgeroepen om zich te melden in de straf-
gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht, ten einde zijn straf van zes maanden te onder-
gaan. Toen hij daar veertien dagen gevangen gezeten had, werd hij overgebracht naar de
strafgevangenis in Kleef. Ook hier bleef Holleboom niet, want na vier dagen werd hij vanuit
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Kleef naar de Strafgevangenis in Duisburg overgebracht. Daar werd hij uiteindelijk op 18

oktober 1943 in vrijheid gesteld.83

Groep 10 haalde in het begin zelf nauwelijks arrestanten op, maar liet dit over aan
agenten van de betreffende bureaus of rechercheurs van Groep iii. Meestal werden de
arrestanten ’s nachts van hun bed gelicht en tijdelijk ingesloten, om later overgebracht te
worden naar het hoofdbureau. Het was ook gemakkelijk om personen, waarmee men geen
raad wist, bij Groep 10 te ‘slijten’. Op 23 mei 1943, omstreeks 22.35 uur liep een man het
hoofdbureau binnen, die vervolgens weigerde zijn naam op te geven. Bij de fouillering bleek
dat hij geen papieren bij zich had. De man beweerde uit België te zijn gevlucht en geen
uitweg meer te weten. Een logisch gevolg zou zijn dat hij overgegeven zou worden aan de
Vreemdelingendienst, maar dat was niet het geval. Hij werd voor Groep 10 op de vierde etage
van het hoofdbureau ingesloten.84

Breugem was na de aanslag naar Schiebroek verhuisd. Toen het ook daar te gevaarlijk
begon te worden, werd hij op eigen verzoek overgeplaatst naar de politie Amersfoort, waar
hij met ingang van 16 december 1943 als korpschef in de rang van majoor der Staatspolitie
werd aangesteld. Deze benoeming vond plaats terwijl hij gedetacheerd was bij de ss-opleiding
in Avegoor. Breugem was in Amersfoort al snel een gevreesd en gehaat man. Ook de onder-
0grondse van deze plaats overwoog hem om het leven te brengen. Door een list hoefden zij
dat niet zelf te doen. Een lid van de Feldgendarmerie werkte in Amersfoort, in ruil voor een
kan jenever, af en toe samen met de ondergrondse. Een brigadier van het Amersfoortse
korps, die zeer betrouwbaar was, stond eveneens voortdurend in contact met de onder-
grondse. Dankzij deze combinatie kreeg de ondergrondse veel waardevolle inlichtingen en
vervalste papieren. Voor het geldig maken van Ausweise was een politiestempel en de hand-
tekeningstempel van Breugem nodig. Voor deze attributen zorgde de brigadier. De formu-
lieren kwamen van de Feldgendarmerie, tegen de bovenomschreven vergoeding. De hand-
tekening van het hoofd van de Feldgendarmerie maakte een lid van de ondergrondse na. 
Na Dolle Dinsdag werd deze groep van de Feldgendarmerie overgeplaatst. Hiervoor in de
plaats kwam een nieuwe groep uit Brabant. Deze groep van achttien man was zeer gebeten
op alle Nederlanders en vertrouwde vriend noch vijand. Enige weken na aankomst van deze
nieuwe groep overwoog de ondergrondse Breugem uit de weg te ruimen. De angst dat als
represaille hiervoor een groot aantal gijzelaars gefusilleerd zou worden, weerhield hen. 
Op zekere dag belde iemand anoniem naar de Feldgendarmerie met de mededeling dat
Breugem zeer onbetrouwbaar was en zij zich hiervoor in acht dienden te nemen. Als bewijs
werd de aandacht gevestigd op de honderden in omloop zijnde valse Ausweise. Twee leden
van de Feldgendarmerie begaven zich op 28 november 1944 naar de woning van Breugem, die
ziek thuis was. Ze werden in de kamer gelaten, waar hij aan het ontbijt zat. De soldaten
verzochten hem op hoge toon mee te gaan naar het bureau van de Feldgendarmerie voor
verhoor. Breugem, bang dat dit een stunt van de ondergrondse was, verzocht hen zich te
legitimeren, wat geweigerd werd. Daarna trokken de soldaten hun revolver met nogmaals de
sommatie onmiddellijk mee te gaan. Breugem wierp zich tegelijk op een van hen en ont-
rukte hem de revolver, doch werd meteen door de ander doodgeschoten. Wat de illegaliteit
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in Rotterdam niet gelukt was kregen ze in Amersfoort door een list wel voor elkaar.85

Hoe Groep 10 geplaatst moest worden in de organisatie van het Rotterdamse korps, bleek
niet voor iedereen helder te zijn. Om hierin duidelijkheid te krijgen verzocht Boelstra begin
augustus 1943 van de directeur-generaal van Politie met spoed te mogen vernemen tot welk
onderdeel van de politie (Bestuurs- en Ordepolitie of Staatsrecherche) de afdeling politieke
dienst (Groep 10) behoorde te worden gerekend. Enkele weken later antwoordde de
directeur-generaal dat hij over deze kwestie reeds inlichtingen gevraagd had aan de BdO. Een
beslissing had hij op dat moment nog niet ontvangen en die bleef ook uit. Begin januari 1944

vroeg Takken nogmaals hetzelfde aan de directeur-generaal. Eén maand later ontving hij
bericht, dat de politieke diensten in de organisatie van de Nederlandse politie niet waren
geprojecteerd. Het was volgens de directeur-generaal wel logisch dat door de buitengewone
omstandigheden de leiding van het Rotterdamse korps ertoe was overgegaan speciaal daartoe
geschikte politieambtenaren met bijzondere werkzaamheden en opdrachten te belasten. Het
aldus tewerkgestelde personeel bleef evenwel organiek behoren tot het onderdeel waaruit het
was gerekruteerd.86

Half januari 1944 had Boelstra zelf nogmaals contact opgenomen met de Nederlandse
politieleiding over zijn verstoorde verhouding met Groep 10. Vooral de door het DGvP bij de
Rotterdamse politie gedetacheerde opperluitenant Harmse was hem een doorn in het oog.
Volgens de klacht van Boelstra had Harmse inmiddels dienst gedaan bij Ordepolitie,
Justitiële Dienst en sinds enige maanden bij Groep 10. Helaas had ook Harmse niet aan de
verleiding weerstand kunnen bieden. Hij had volgens Boelstra twee kazen onder het
personeel verdeeld. Het hele korps wist ervan, zodat de positie van Harmse onhoudbaar was.
Omdat Harmse ss’er was had Boelstra hem niet disciplinair willen vervolgen. Naar aan-
leiding van deze problemen verzocht hij Harmse onmiddellijk over te plaatsen naar een
ander gewest. Tenslotte merkte Boelstra nog op dat door hem onderhandelingen werden
gevoerd met de sd om, zoals in Amsterdam, het politieke gedeelte (Groep 10) over te hevelen
naar de sd.87

Aan het eerste verzoek werd voldaan. Harmse werd per 1 maart 1944 overgeplaatst naar
het Utrechtse politiekorps. Eén maand later werd ook het probleem met Groep 10 opgelost.
De achttien vaste leden van die groep werden met ingang van 1 maart 1944 overgeplaatst naar
het DGvP. Over de bij de dienst geplaatste hulpagenten werd niets vermeld. Het was alleen
een papieren kwestie, want diezelfde dag ontving Boelstra een telexbericht van de directeur-
generaal, waarin deze hem mededeelde dat met name genoemde ambtenaren ingevolge
opdracht van de Duitse autoriteiten met onmiddellijke ingang tewerkgesteld dienden te
worden bij de Rotterdamse Aussenstelle. Hierna volgde een opgave van 33 namen van politie-
mannen die bij Groep 10 werkten, waaronder nu ook de namen van de hulpagenten.88

Enkele leden van Groep 10 werden direct bij de Rotterdamse Aussenstelle geplaatst. De recher-
cheurs Graeler en Van Huis kwamen op die manier bij de Rotterdamse groep v (Kriminal-
polizei) terecht.
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8.5 sd-fahndungskommando

Door het overplaatsen van de leden van Groep 10 naar de Aussenstelle waren ze niet alleen op
papier bij het Rotterdamse korps weg. Ze werden ook in fysieke zin verplaatst naar een
gebouw aan de Heemraadssingel 219. Aan de overzijde van deze singel, op nummer 226, was
het bolwerk van de Sipo und sd gevestigd. Onder de naam sd-Fahndungskommando gingen de
voormalige leden van Groep 10 nog meedogenlozer te keer tegen de Rotterdamse bevolking
dan voorheen. Het politiepersoneel dat tot het Fahndungskommando behoorde, kreeg ƒ 30,-
per maand als bijdrage in de algemene Fahndungs-kosten. Het aantal personeelsleden aan wie
dit bedrag in april 1944 werd uitgekeerd betrof 44. Hieruit bleek dat de sterkte was toe-
genomen.89

De bij het Fahndungskommando dienstdoende hulpagenten werden omstreeks mei 1944

aangesteld als wachtmeester der Staatspolitie en moesten daarvoor enkele dagen per week
cursus volgen. De overige dagen deden ze dienst bij het Kommando.90

De Duitse sd’er K. Scholl, vanaf 29 mei 1940 werkzaam bij de Aussenstelle Rotterdam, werd
met ingang van 15 maart 1944 benoemd tot verbindingsofficier bij het Fahndungskommando.
De specialistische groepen bleven nagenoeg hetzelfde. Kleine veranderingen waren te
bespeuren bij de afdeling Sociale Zaken. De werkzaamheden werden gesplitst in arbeidsinzet
Duitsland en arbeidsinzet Nederland.

Een enkeling verzette zich tegen de overgang naar het Fahndungskommando, maar nadat
men hierover met de leiding gesproken had, werd bevestigd dat er niets zou veranderen. 
Op 20 juni 1944 zond de chef van de Rotterdamse Aussenstelle een bericht naar de korpsleiding
over de ervaringen van het Fahndungskommando in het eerste kwart jaar sinds de overname.
Volgens het bericht dacht men bij de politie dat het Fahndungskommando nog altijd onder
Groep 10 bekend was. Nog steeds werden opdrachten aan het Fahndungskommando gegeven.
Dit mocht niet en in de toekomst zouden geen opdrachten worden aanvaard. Indien in
bijzondere gevallen medewerking van het Fahndungskommando werd gewenst, dan moest dit
eerst aan de Dienststelle worden doorgeven. Het was niet langer toegestaan dat Nederlandse
diensten direct met het Fahndungskommando contact opnamen.91

De leden van het Fahndungskommando stonden nu onder direct bevel en toezicht van de
bezetter. In de naoorlogse verklaringen is weinig te lezen over de werkzaamheden. Het is
meermalen voorgekomen dat, wanneer de personeelssterkte van de Aussenstelle ontoereikend
was, assistentie gevraagd werd van het Fahndungskommando. Kriminalsekretär F.J. Röschmann,
Sachbearbeiter bij Referat iv-e van de Sipo, maakte hier dankbaar gebruik van. Van maart tot
juli 1944 hadden de Nederlandse politiemannen W.F. Los en H.H. Barkmeijer Röschmann
op diens verzoek geassisteerd, omdat hij hulp nodig had in de buitendienst. Zij kregen als
regel afzonderlijke opdrachten van Röschmann, doch deze waren steeds van dezelfde aard.
Zij moesten onderzoeken instellen en rapport uitbrengen over de politieke gezindheid en
betrouwbaarheid in het algemeen van werknemers, die voor de Wehrmacht werkten en over
vrouwen, die met Duitse militairen wilden trouwen. Ook had Röschmann aan de beide
politiemannen opdrachten gegeven om onderzoeken in te stellen naar de betrouwbaarheid
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van personen, die door de Feldgendarmerie waren aangehouden, omdat zij zich op verboden
terrein, in de nabijheid van militaire werken, hadden opgehouden. De rechercheurs waren
niet gedetacheerd, maar werden opgeroepen als Röschmann ze nodig had.92
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Los gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij voor Röschmann werkzaamheden had verricht.
Eind augustus 1944 moest hij in opdracht van Röschmann naar Dirksland, waar een
Canadese piloot bij een boer was ondergedoken. Deze piloot had omgang gehad met de
vrouw van de directeur van het ziekenhuis. Toen hij echter de voorkeur ging geven aan een
boerendochter, had deze vrouw hem uit wraak verraden bij een politieagent in Dirksland. 
De doktersvrouw, de dokter, alsmede een tweetal kostgangers, die bij bedoelde boer
inwoonden en een ambtenaar ter secretarie, die aan de piloot een vals persoonsbewijs
verschaft zou hebben, werden gearresteerd.93

W.H. Barkmeijer deed evenals zijn broer, Hermanus, dienst bij het Fahndungskommando.
Hij was daar geplaatst bij de afdeling van rechercheur Meertens, wiens afdeling was belast
met opsporing van illegale werkzaamheden. Hoewel er voornamelijk op binnengekomen
aanwijzingen gereageerd moest worden, werd geen enkele zaak onderzocht, omdat Meertens
onenigheid had met zijn superieuren en daarom alle opdrachten tegen werkte. Barkmeijer en
Meertens zaten samen in de bioscoop of liepen op straat. Uiteindelijk kreeg de chef, Jager,
argwaan, waarna Meertens voor straf naar de Ordepolitie werd overgeplaatst.94

Toen op Dolle Dinsdag het bericht verspreid werd dat de Geallieerden de Nederlandse
grens overschreden hadden en al dichtbij Dordrecht waren, vluchtten velen, die iets te
duchten hadden in paniek naar het oosten van het land of naar Duitsland.95 Op diezelfde
dag werd in de tuin achter het gebouw van het Fahndungskommando de politieadministratie
van deze dienst verbrand. P. Visser was hier getuige van en hem werd nog gevraagd
behulpzaam te zijn. Hij weigerde om datgene wat in vijf jaar tot stand gebracht was te
vernietigen.96

Tussen het vernietigde materiaal zullen ongetwijfeld zeer belastende en gevoelige
stukken gezeten hebben. Indien het archief bewaard was gebleven, had het openbaar maken
ervan voor een bepaalde groep politiemannen nauwelijks nut gehad. Zij konden immers niet
meer ter verantwoording geroepen worden, omdat het verzet tijdens de bezetting alvast
begonnen was met een zuivering.

Verzet liquideert ‘foute’ politiemensen

Uit een bewaard gebleven lijst blijkt dat alleen al in Rotterdam vanaf 12 november 1944 tot
begin mei 1945 aan leden van de illegaliteit 132 maal opdracht gegeven werd tot liquidatie van
met namen genoemde personen.97 Hieronder bevonden zich ook zeker twaalf politie-
mensen. In heel Nederland zouden tussen maart 1943 en januari 1945 door het verzet 34

gevaarlijke politieambtenaren geliquideerd zijn.98 Als deze cijfers kloppen, dan was 35 procent
van het totaal aantal geliquideerde politiemensen afkomstig uit Rotterdam. Dit hoge per-
centage zegt meer over het actieve Rotterdamse verzet, dan over de houding van het Rotter-
damse korps. Met de mislukte aanslag op de chef van Groep 10, Breugem, in mei 1942 liet het
verzet zien wat ze met verraders en collaborateurs van plan was. Hierna duurde het tot begin
september 1943 voordat het verzet weer een aanslag op een rechercheur van Groep 10
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pleegde. Op 4 september 1943, omstreeks 08.45 uur, schoot een wielrijder
rechercheur Bruijn in de Vroesenlaan99 neer. Bruijn die door twee
schoten in het hoofd werd getroffen, overleed om 11.27 uur in het
Bergwegziekenhuis.100

Volgens een verslag van een collega rechercheur van Groep 10 vond
de begrafenis van Bruijn op 7 september op de Algemene begraafplaats
Crooswijk in Rotterdam plaats. Omdat hij gevallen was in de dienst, had
de teraardebestelling met korpseer plaats. De rouwstoet werd om 15.00

uur aan het Noordplein opgewacht door de Stafmuziek van het Rotter-
damse korps en door een detachement van de Ordepolitie. Hier werd de
stoet opnieuw geformeerd. De stoet vervolgde, onder grote belang-
stelling van het publiek, zijn weg langs het Noordplein en de Linker
Rottekade naar de begraafplaats. Bij de ingang van de begraafplaats
sloten Boelstra, Polizeimeister Biester, als vertegenwoordiger van de
Verbindungsoffizier bij de BdO, de Untersturmführer Darmstädter, als
vertegenwoordiger van de BdS, Aussenstelle Rotterdam, de Kapitein der
Staatspolitie G.A. Alberda, als vertegenwoordiger van de Kameraad-
schapsbond en verder collega’s en vrienden zich bij de stoet aan. Nadat
door de familieleden bloemen op het graf waren gestrooid, werden nog een vijftal kransen op
het graf gelegd; namelijk van het Rotterdamse politiekorps, van de Aussenstelle Rotterdam,
van de Orpo, van het personeel van Groep 10 en van de Kameraadschapsbond. Na deze
plechtigheid defileerden nog velen langs de groeve om aan collega, vriend of bekende een
laatste groet te brengen. Op verzoek van de familie werd er aan het graf niet meer het woord
gevoerd, hetgeen anders zeer zeker wel zou zijn geschied, gezien de tragische omstandig-
heden waaronder hij uit het midden werd weggerukt. Hij was toch door de hand van een
sluipmoordenaar gevallen. Terwijl hij zich van zijn woning op weg naar zijn dienst bevond,
werd hij op straat neergeschoten, waarna de dood spoedig intrad. Bruijn

was een zeer werkzame
plichtsgetrouwe politieman
en voor allen met wie hij
omging een zeer goede
kameraad. Een soms wat
ruwe bolster, doch allen die
hem kenden, wisten dat hij
een goed hart in zich droeg.
Niets was hem teveel, immer
tot hulp bereid en vooral
voor hen, die verdrukt
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werden sprong hij in de bres. Hij was gevallen voor zijn plicht, aldus het verslag.101

Hulpagent P.H. Meijer, eveneens dienstdoende bij Groep 10, kreeg opdracht de
begrafenisstoet op enige afstand te volgen. Hij moest erop toezien dat voorbijgangers zich
niet op de een of andere wijze vijandig gedroegen tegenover de stoet en moest eventuele
opstootjes trachten te voorkomen. Op de Bergselaan zag de hulpagent een man en vrouw
lopen. Hij zag dat de man uitbundige bewegingen met zijn handen maakte, waardoor hij de
indruk kreeg dat de man wist wie er begraven werd en dat hem dat verheugde. Hierop nam
Meijer het persoonsbewijs van de man af, met de aanzegging dat hij zich de volgende morgen
bij Groep 10 moest melden. Aan de hand van het persoonsbewijs bleek dat de man een jood
was. Na de begrafenis rapporteerde de hulpagent het voorval bij Breugem, die opdracht gaf
de man onmiddellijk te arresteren. Uit de administratie van de afdeling Gevangeniswezen
blijkt dat de man wegens opruiing was ingesloten. Via kamp Vught kwam hij terecht in het
vernietigingskamp Auschwitz, waar hij op 31 maart 1944 overleed.102

De volgende aanslag liet niet lang op zich wachten. Op 11 januari 1944 werd op de Staten-
weg M. Jansen103 van zijn fiets geschoten. Jansen was op 19 augustus 1940 als gedemobiliseerd
beroepsmilitair bij de Rotterdamse politie aangesteld. Na zijn opleiding en één jaar straat-
dienst, werd hij op 1 juli 1942 bij de id geplaatst. Hij was lid van de nsb en het Rechtsfront.
Ten tijde van de aanslag was Jansen bij de Sipo gedetacheerd en vanaf die positie zat hij de
illegaliteit waarschijnlijk te dicht op de hielen. Hij werd gewond naar het Kriegslazaret in
Den Haag overgebracht. Op 8 juni 1944 stuurde Boelstra een telexbericht naar de directeur-
generaal van Politie, waarin stond dat de onlangs tot onderluitenant bevorderde Jansen, op
wie een aanslag was gepleegd geheel hersteld uit het ziekenhuis ontslagen was. Volgens bij de
sd binnengekomen inlichtingen moest worden aangenomen dat wederom een aanslag op
Jansen werd voorbereid. In verband hiermee en op advies van de sd, stelde Boelstra voor
Jansen met spoed voorlopig over te plaatsen naar Arnhem om daar eventueel bij de sd te
worden gedetacheerd. Jansen verzocht aan de in augustus beginnende cursus aan de Politie
Officier School (pos) te mogen deelnemen. Hij was reeds begin 1943 gedurende vijf maanden
gedetacheerd in Schalkhaar en werd goed beoordeeld. Aan het verzoek van Boelstra werd
voldaan, Jansen werd met ingang van 16 juni 1944 naar Arnhem verplaatst.104

Na de luchtlandingen van de Geallieerden vluchtte Jansen met zijn Duitse kompanen
naar Lunteren. Het pand Wormshoef werd hun nieuwe onderkomen. De aanslag had Jansen
niet kunnen temperen, want vanuit de Wormshoef ging Jansen een verbeten strijd aan met
het verzet. Hij raakte zo bedreven in het doden dat hij zich de bijnaam ‘nekschotspecialist’
verwierf. Een groot aantal verzetsstrijders moest de meest wrede martelingen ondergaan en
werd later alsnog doodgeschoten. Eind 1947 verscheen Jansen voor de rechter en werd uit-
eindelijk veroordeeld tot de doodstraf. Zelf vond Jansen dat hij deze straf verdiend had.105

28 augustus 1944 was een drukke dag voor het Rotterdamse verzet. Omstreeks 08.00 uur
werden tegelijkertijd op verschillende plaatsen aanslagen gepleegd op drie rechercheurs van
het Fahndungskommando. Rechercheur P. Pikaar werd, terwijl hij vanaf zijn woning aan de
Burgemeester Baumannlaan in Overschie op weg was naar het bureau, op de West Sidelinge
door onbekende dader(s) neergeschoten. Hij werd nog per auto van de gg en gd naar het
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Bergwegziekenhuis gebracht, maar na aankomst bleek hij te zijn over-
leden.106 Pikaar was op 1 april 1940 in Overschie als agent aangesteld.
Daarvoor had hij ruim twintig jaar als gemeenteveldwachter in 
’s-Gravenzande dienst gedaan. Op 22 september 1941 werd hij over-
geplaatst naar de id.107

De tweede aanslag van die dag vond plaats op de hoek Mathenesser-
laan met de Breitnerstraat. Terwijl Jager daar liep werd hij door twee
wielrijders neergeschoten, waarbij hij twee keer in zijn rug werd
geraakt. Ondanks deze zware verwondingen herstelde Jager. Mogelijk
bang voor een nieuwe aanslag werd hij overgeplaatst naar Den Haag en
werd daar als onderinspecteur tewerkgesteld bij de Recherche. Het ver-
zet was hem niet vergeten, want volgens zijn personeelskaart overleed
hij op 26 februari 1945. Jager werkte al vanaf 7 oktober 1919 bij de
Rotterdamse politie. Na gediend te hebben aan de bureaus Marconi-
plein en Sandelingplein ging hij op 30 april 1941 over naar de id.108

Van de derde aanslag is meer bekend. Het ‘slachtoffer’, W.F. Los,
verklaarde na de bevrijding dat hij eind augustus 1944, toen hij op een
morgen omstreeks 08.00 uur uit de nachtdienst kwam en zijn fiets de
gemeenschappelijke buitentrap opdroeg naar de deur van zijn woning aan de Gordelweg
194b, zag dat de deur van pand 194a, gelegen in hetzelfde portiek, openstond. Nadat hij de
deur van zijn woning geopend had en binnen wilde treden, ging de deur van perceel 194a
verder open en kwamen ongeveer drie mannen te voorschijn, waarvan de voorste op een
afstand van ruim één meter een pistool met geluiddemper op hem richtte. De man loste een
schot in de richting van Los, maar de kogel miste doel en kwam terecht in de deurpost ter
hoogte van zijn voorhoofd. Nadat geschoten was rende hij de gang van zijn woning in, de
keuken door en liet zich van de warande over het stenen muurtje zakken, waaraan hij bleef
hangen. Terwijl hij naar de warande liep, werd hem vanaf de deuropening nog een schot
nagezonden. Los bevond zich toen ongeveer op de drempel naar de keuken. Hij werd
wederom niet getroffen. Los kon niet geloven dat deze aanslag van illegale zijde of uit wraak
van door hem in dienst verrichte handelingen werd gepleegd, want hij was namelijk al enige
tijd bezig met het verzamelen van gegevens voor het verzet. Deze dubbelrol was waarschijn-
lijk niet bij iedereen bekend.109

Half september 1944 vertrokken de meeste leden van het Fahndungskommando naar het
oosten van het land. Dit hield niet in dat daarmee het liquideren van politiemensen door het
verzet ophield. Enkele leden van het Kommando waren in Rotterdam achtergebleven en bij
een andere dienst geplaatst of hadden de overstap naar de sd gemaakt. Met sommigen had de
illegaliteit nog een rekening te vereffenen, maar het kwam ook voor dat iemand in zijn
nieuwe functie op dezelfde manier te werk ging als voorheen bij het Fahndungskommando.
Frikkee voldeed hier waarschijnlijk aan. Hij werd op 21 oktober 1944 op weg naar zijn
woning aan de Dorpsweg van zijn fiets geschoten en kwam in een sloot terecht, waarna
nogmaals vijf schoten op hem werden afgevuurd. Frikkee overleed die dag, omstreeks 20.40
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uur in het Zuiderziekenhuis aan zijn verwondingen. Op het moment van de aanslag werkte
Frikkee bij de Economische Recherche. Daarvoor was hij echter bij Groep 10 mede belast met
de leiding van de Sociale Afdeling. Door zijn toedoen zijn veel ondergedoken arbeids-
plichtigen alsnog aangehouden.110

Voor de politiemensen die toch doorgingen met hun duistere praktijken had de Rotter-
damse kp als waarschuwing op 3 april 1945 een pamflet opgesteld.

aan de politie-ambtenaren te rotterdam

Hoofdwachtmeester W.F. van den Broek werd terechtgesteld wegens corruptie,
afpersing en oplichting onder het mom van illegale activiteit.
Wachtmeester G. Noorlander werd terechtgesteld wegens verraad.
Vaandrig W.A.C. de Hoog werd terechtgesteld wegens corruptie en verraad.
Hulpagent M.S. van Dijk werd terechtgesteld wegens afpersing op naam van de
ondergrondse.
De commandant van de Ordepolitie, J.C. Tetenburg, werd terechtgesteld wegens
verraad en het verlenen van hand- en spandiensten aan de vijand.
De bewaker van het Gevangeniswezen Broekhuizen werd terechtgesteld wegens het
bestelen van arrestanten, het oplichten van familieleden van de arrestanten en het
verraden van politieke gevangenen aan de sd.
Twee leden der Economische Recherche, De Pree en Vermeulen werden na op
heterdaad betrapt te zijn, wegens corruptie terechtgesteld.

U ziet, den laatsten tijd heeft de l.k.p. zich met vernieuwden ijver gezet aan het
zuiveren van het Politie-corps te Rotterdam. Enkele der gemeenste en corruptste
ambtenaren zijn terechtgesteld! 
Dit gebeurde:

Ten eerste als strafmaatregel en beveiliging van
a. hun medeburgers
b. van de illegale organisaties.

Ten tweede om de nog niet gestrafte, verraderlijke, den vijand van dienst zijnde en
corrupte politie-ambtenaren voor den laatsten maal te waarschuwen.

Reeds vele van de eerste en tweede categorie, t.w. de verraderlijke en den vijand hand-
en spandiensten verleenende ambtenaren zijn gestraft. Wij herinneren slechts aan (en
dan volgen er acht namen van reeds eerder geliquideerde politiemensen FvR).

De bedoeling van het hier geschrevene is, die politie-ambtenaren, die zich schuldig
maken aan het zichzelf bevoordeelen met misbruik-making van hun functie als
politie-ambtenaar,
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voor den laatsten maal te waarschuwen.

Derhalve;
Elke politie-ambtenaar, die zich tracht te verrijken aan goederen van arrestanten, 
of goederen, bestemdvoor arrestanten;

Elke politie-ambtenaar, die zich laat omkoopen door misdadigers en boeven in 
welken vorm dan ook ( arrestanten loslaten tegen belooning, oogje dicht doen, 
daadwerkelijk meehelpen aan misdadige practijken):

Elke politie-ambtenaar, die zich schuldig maakt aan corruptie en misdadige
practijken, in welken vorm dan ook

wordt gestraft met den kogel.

Het doen en laten van verschillende politie-ambtenaren in Rotterdam worden door
ons aandachtig gadegeslagen.

Bovenstaande opsomming van uitgevoerde terechtstellingen bewijzen, dat wij niet
aarzelen toe te slaan.

u zijt gewaarschuwd111

Liquidaties werden meestal vooraf voorbereid. Speciaal samengestelde commissies uit het
verzet bepaalden aan de hand van het beschikbare materiaal of iemand voor liquidatie in
aanmerking kwam. Een na de bevrijding door de Zuiveringscommissie ingesteld onderzoek
wees uit dat de gegevens, die het verzet over de in het hierboven genoemde pamflet over
hoofdwachtmeester W.F. van den Broek verzameld had, juist waren. Omdat bij de illegaliteit
het vermoeden bestond dat Van den Broek zich samen met een verpleegster uitgaf voor
illegale werkers en zij onder valse voorspiegelingen geld van familieleden van sd-slachtoffers
trachtten los te krijgen, werden de gangen van Van den Broek nagegaan. De verpleegster ging
naar familieleden van gearresteerde joden en deelde hen mee dat zij tegen betaling van een
grote som geld het slachtoffer vrij kon kopen. Als na enkele betalingen het vertrouwen
verdwenen was, verscheen Van den Broek op het toneel en door zijn positie zorgde hij ervoor
dat dit vertrouwen weer hersteld werd. Samen met de verpleegster had hij de familie van een
voormalige vriend ƒ 6500,- lichter gemaakt. Door het onderzoek was de illegaliteit tot de
conclusie gekomen Van den Broek te liquideren. De geslaagde aanslag vond op 6 januari 1945

plaats. De Zuiveringscommissie deelde de mening van de illegaliteit en ontsloeg Van den
Broek met ingang van 5 januari 1945 postuum.112

M.J. van Zon113 komt niet op bovengenoemde lijst voor, omdat zij op het moment dat de
lijst werd opgemaakt niet meer bij de politie werkte, maar bij de Aussenstelle Rotterdam. Uit
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het na de bevrijding ingestelde onderzoek blijkt hoe het verzet soms te werk ging. Op 27 juni
1945 informeerde de vader van Mia van Zon bij de toenmalige hoofdcommissaris Staal waar
zijn dochter gebleven was. Vader Van Zon wist dat zijn dochter als typiste bij de sd gewerkt
had en dat ze op 3 februari 1945 ontvoerd was. Tevens had hij gehoord dat men haar geliqui-
deerd had. Indien dit het geval was wilde Van Zon, die overigens zelf tot zijn pensioen bij de
Rotterdamse politie gewerkt had, over het lijk van zijn dochter beschikken. Staal antwoordde
dat hij bij gerucht vernomen had dat Mia geliquideerd was, maar wist verder niets.114

Mia was op 1 juli 1941 als schrijfster bij de politie gekomen. Ruim één jaar later werd ze over-
geplaatst naar de Ordepolitie van het bureau Oostervantstraat. Toen er bij de Aussenstelle
enkele meisjes ziek waren, werd ze daar tijdelijk als invalkracht geplaatst en is vervolgens
gebleven.115 Volgens een door het verzet op 11 december 1944 opgemaakt rapport was Mia lid
van de nsdap en zeer fanatiek. Mia werkte op de Aussenstelle als typiste, tolk en administra-
trice bij afdeling V van de Sipo en hield daarnaast toezicht op de meisjes in de keuken. Het
gerucht ging dat ze ook wel eens betrokken was geweest bij fouilleren en verhoren van een
aantal vrouwen. Vermoedelijk was Mia voor het verzet gevaarlijk of werd in haar een goede
informatiebron gezien, want ze werd op 3 februari 1945, terwijl ze onderweg was naar haar
werk, ontvoerd en direct scherp verhoord. Dat het verzet hierbij niet altijd netjes te werk
ging, blijkt uit een rapport, dat naar aanleiding van het verhoor was opgemaakt. Mia werd
hoofdzakelijk verhoord over de toestand en werkverhoudingen bij de Aussenstelle en over de
Nederlandse verraders, zoals Bitter en Van der Waals. Wanneer Mia volgens de verhoorders
niet voldoende vertelde, werd soms druk op haar uitgeoefend. Dit blijkt onder andere uit de
volgende zinsnede: ‘M. heeft een paar tikken om haar oren gehad, maar signalementen
waren absoluut niet uit haar te krijgen. Ze scheen ze werkelijk niet meer te weten.’ Nadat het
verhoor ‘s middags beëindigd was, werd Mia enkele uren later door de verzetsgroep Jos
geliquideerd.116 De Duitsers, die spoedig van de ontvoering wisten, dreigden met harde
maatregelen. Wölk stuurde op 5 februari 1945 een telegram naar de BdS, waarin hij voorstelde
dat, wanneer Van Zon niet binnen drie dagen vrijgelaten werd, een groot aantal burgers in
het openbaar zou worden doodgeschoten, terwijl daarnaast maatregelen genomen zouden
worden tegen de reeds gearresteerde koeriersters. Wölk vroeg aan de BdS of hij deze maat-
regelen kon doorvoeren.117 De Duitsers hebben deze represaillemaatregelen niet uitgevoerd.
Waarom zij dit niet gedaan hebben is onbekend, waarschijnlijk was Mia niet belangrijk
genoeg.

Soms waren de gegevens waarover het verzet beschikte niet juist of onvolledig.
Rechercheur L. was net voor de bevrijding bijna het slachtoffer geworden van zo’n fout. 
Op 3 mei 1945 had een gesprek plaatsgevonden tussen L., enkele rechercheurs en twee leden
van de kp-Zuid. Van dit gesprek was een verslag opgemaakt, waaruit bleek dat L. zou hebben
meegedaan aan diefstal van een partij suiker van de Wehrmacht. L. had op verzoek van zijn
superieuren een baal suiker gevraagd met de bedoeling dit onder zijn collega’s te verdelen.
Hoewel een aantal collega’s van tevoren op de hoogte was dat er een luchtje aan de zaak zat,
had niemand L. gewaarschuwd. De kp was er vanuit gegaan dat L. corrupt was en had
getracht hem te liquideren. L. stond bij heel de Recherche van hoog tot laag aangeschreven als
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één der zeer weinigen die absoluut niet corrupt was, aldus het verslag. Uit het volgende citaat
blijkt dat L. op de hoogte moet zijn geweest van zijn eventuele lot.

Indien de lkp er heilig van overtuigd is geweest dat L. geliquideerd moest worden,
waarom dan niet doorgebeten? Indien de lkp er van overtuigd is, dat de noodzaak bij
nader onderzoek vervallen is, waarom dit dan niet aan L. en zijn superieuren mede-
gedeeld? Dat is eerlijk spel. Nu sterft deze man iedere dag opnieuw. Eerlijk jongens,
dat gaat ons door alles heen, zo’n man, die met doodsangst in zijn ogen in zijn huis
zit. Een vrouw met twee kleine kinderen, die momenteel zenuwziek zijn van angst dat
de man doodgeschoten zal worden. Dinsdag j.l. heeft hij van de rechercheur C. nog de
mededeling gekregen dat hij beter deed om maar weg te blijven, daar hij absoluut
doodgeschoten zal worden. Moet er geschoten worden dan zijn er nog heel wat
anderen, die hiervoor in aanmerking komen, dan willen wij wel definitieve gegevens
verstrekken. Wij wisten van deze hele affaire niets af, maar nu wij er wel van afweten,
kunnen wij niet zeggen, hoe blij wij zijn, dat de kogel ketste.

Beide heren van het verzet kwamen hierna tot de conclusie dat door L neer te schieten de kp

een moord op haar geweten zou hebben en dat de tot op dat moment gevolgde houding
zonder meer schofterig was. Daarnaast waren zij van mening dat L. de toegemeten straf reeds
honderdvoudig ondergaan had, omdat hij zes weken in doodsangst had moeten doorbrengen.
L. heeft de bezetting overleefd en is op 1 oktober 1968 met pensioen gegaan.118

Het verzet liquideerde een groot aantal foute politiemensen, waaronder veel leden van
de politieke dienst. De vraag waarom deze ‘gewone’ Nederlanders getransformeerd waren tot
handlangers van de bezetter is niet eenvoudig te beantwoorden. Zoals eerder vermeld
verklaarden nationaalsocialistische politieagenten dat zij vanwege hun lidmaatschap door de
meeste collega’s gemeden werden. De leiding van de politieke dienst maakte hier dankbaar
gebruik van en kon met succes pro-Duitse politiefunctionarissen binnenhalen. Nadat duidelijk
werd wat voor werk ze moesten doen, konden de meesten niet meer terug en moesten dus wel
in het schuitje meevaren, met het risico dat ze door het verzet geliquideerd konden worden.
Verzoeken tot overplaatsing werden over het algemeen niet gehonoreerd. De bezetter had
namelijk voor hun maatregelen tegen de joden betrouwbare politiefunctionarissen nodig.
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