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hoofdstuk  10

gevangeniswezen

Vaarwel, Haagsche Veer. Vaarwel, vriendelijke agenten en bewakers,
die mij vaak ter wille waart, mij op de hoogte hield van de berichten
uit Londen, en op alle mogelijke wijzen mij hebt laten voelen, ook
door het naar buiten smokkelen van mijn briefjes, dat ge toch niet
thuis waart in de rol die men U liet spelen.

(Dr. F.J. Krop, Gevangenis en concentratiekamp, Nieuwe brochurereeks ‘Geloof
en Vrijheid’ no. 4)



10.1 arrestantenafdeling wordt gevangeniswezen

Voor de Duitse instanties waren de cellen van het gevangeniswezen zeer belangrijk, omdat zij
er het groeiend aantal (politieke) gevangenen in konden opbergen, terwijl de Rotterdamse
politie voor bewaking en verzorging verantwoordelijk was. Volgens een gedenkplaat, die is
aangebracht op de plek waar voorheen de ingang van de politiegevangenis was, hebben
tussen 10 mei 1940 en 6 mei 1945 17.582 politieke gevangenen in de cellen van het hoofd-
bureau gezeten.1

Bij de bouw van het hoofdbureau aan het Haagseveer, was ruimschoots rekening
gehouden met het onderbrengen van arrestanten. De vierde en vijfde etage van het nieuwe
bureau waren ingericht als arrestantenafdeling. Er kon beschikt worden over 36 cellen voor
mannelijke arrestanten, vijf voor vrouwelijke en acht cellen voor beschonkenen, ‘soppencellen’
in Rotterdams politiejargon, die in de kelder waren gelegen. Daarnaast waren er nog vier
kamers voor minderjarigen, zes kamers voor mannelijke en twee kamers voor vrouwelijke
vreemdelingen. Aan de afdelingsbureaus waren nog eens 49 cellen beschikbaar.2

Na de Duitse inval werd de
Rotterdamse politie door de bezetter
ook belast met de zorg voor de
arrestanten, die wegens overtreding
van de Duitse voorschriften in
verzekerde bewaring gesteld moesten
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Deze plaquette werd na de bevrijding naast de ingang van de
arrestantenafdeling in het Hoofdbureau aangebracht. Nadat
de renovatie van het Hoofdbureau in 1993 voltooid was, bleef
de plaquette hangen op de plaats vaar voorheen de ingang
van de arrestantenafdeling (Gevangeniswezen) was geweest.
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worden. Daarbij kwam nog dat de arrestantenafdeling een regiofunctie kreeg, waardoor ook
arrestanten van buiten Rotterdam geplaatst moesten worden. Het onderbrengen van de
alsmaar toenemende stroom (politieke) arrestanten bleef tijdens de gehele bezetting een
probleem. Bij gebrek aan voldoende vervoersmogelijkheid werden de cellen van de
afdelingsbureaus uitsluitend gebruikt voor insluiting van arrestanten van de betreffende
afdelingsrecherche, zodat ook deze celcapaciteit wegviel.

Uitbreiding cellen noodzakelijk

Verschillende pogingen werden ondernomen om het aantal cellen uit te breiden. Roszbach
richtte met dit doel eind februari 1942 een schrijven aan Broersen. Hieruit bleek dat de laatste
weken de diefstallen op de handelsterreinen en spoorwegemplacementen onrustbarende
afmetingen hadden aangenomen. Het was niet alleen een kwestie van diefstal van levens-
middelen, doch ook allerlei soorten stukgoederen werden door groepen mannen en
opgeschoten jongens dagelijks ontvreemd, terwijl pakhuizen en spoorwegwagons werden
opengebroken. Roszbach had door de Mobiele Brigade een bijzondere dienst op de ver-
schillende terreinen laten instellen en het gevolg van deze acties was, dat er per avond en
nacht 25 tot 60 arrestanten werden binnengebracht, waarvan een gedeelte bij gebrek aan
bewijs na enkele uren of dagen weer moest worden weggezonden, maar waarvan ook een
groot gedeelte in arrest bleef. Omdat het Huis van Bewaring onvoldoende plaats had, bleven
de arrestanten, die ter beschikking van de Justitie werden gesteld, ook onder toezicht van de
politie in arrest. Roszbach kon zich uit de vorige oorlogsperiode nog herinneren dat de
politie toen met vier- á vijfhonderd arrestanten zat, die eigenlijk allen door Justitie hadden
moeten worden opgeborgen. Hij vreesde dat het weer dezelfde kant uitging. Destijds had de
politie een lichter gehuurd, waar vierhonderd arrestanten waren ondergebracht, doch
daarvan was allerlei ellende het gevolg geweest. Men had aan boord van dit schip grove
vernielingen gepleegd, gaten in de wanden gezaagd of getrapt en tenslotte zelfs de lichter in
brand gestoken. Aangezien Roszbach verwachtte dat er geen lichter te huur was, zou hij graag
voor het steeds toenemende aantal arrestanten een gebouw ter beschikking hebben. Wellicht
was er bij de loodsen of gebouwen, die niet door de Wehrmacht inbeslaggenomen waren, iets
te vinden, dat voor dit doel bruikbaar was. Zijn aandacht was onder andere gevallen op het
voormalige landverhuizershotel van de Holland-Amerika Lijn, dat nog leeg stond en in zeer
verwaarloosde toestand verkeerde, doch mogelijk zonder al te veel kosten als gevangenis in 
te richten was. Volgens de technische dienst van de Holland-Amerika Lijn kostte het
bewoonbaar maken van het hotel aan de Wilhelminakade 76, ƒ 8160,-. Mogelijk was dit
bedrag te hoog, want het hotel is nooit omgebouwd tot gevangenis.3

Door het onderbrengen van arrestanten op de zolder van het bureau van de Rivierpolitie
werd het gebrek aan celruimte iets minder. Op de vierde verdieping van het gebouw was in
een gemeenschappelijk vertrek plaats voor 45 arrestanten. Voor de oorlog werden in deze
ruimte bemanningen van schepen ondergebracht. Na het bombardement van 10 mei 1940
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werd er logies verschaft aan de
politieassistentie, omdat door de
vernietiging van de binnenstad de
daartoe geëigende gelegenheden

verloren waren gegaan. Nadat deze groep was vertrokken dienden zich weer nieuwe gasten
aan. Groepen schippers met vrouw en kinderen, die uit Duitsland waren geëvacueerd,
werden ter beschikking van de politie gesteld, totdat verdere maatregelen konden worden
genomen. Het verblijf van deze mensen varieerde van vijf tot tien dagen, gedurende welke
tijd zij op last van de Duitse autoriteiten logies en voeding moesten hebben. Het grootste
probleem was dat de zolder geen enkele accommodatie bezat en de mensen op een strozak
moesten slapen. Daarom was het dringend noodzakelijk dat in enig comfort en enkele
hygiënische maatregelen werd voorzien. Roszbach drong aan op spoed. Onder andere waren
volgens de begroting honderd ledikanten nodig. Door al deze aanpassingen kon de zolder
medio 1941 in gebruik genomen worden als dependance van de arrestantenafdeling.4

De arrestanten die in het bureau van de Rivierpolitie werden ondergebracht, hadden het
vaak beter dan hun lotgenoten in de cellen van de arrestantenafdeling. Omdat de meeste
bewakers betrouwbaar waren, was het mogelijk een minder streng regime te voeren en
konden de regels versoepeld worden. Soms gingen de bewakers in de ogen van hun
superieuren iets te ver. Op zondag 13 juli 1941 vereerde inspecteur H.A. Roos, chef van de
arrestantenafdeling, de dependance bij de Rivierpolitie met een bezoek. Agent C.A. Noort,
die op dat moment de leiding had, vertelde hem dat er niets bijzonders te melden was. Roos
zag daarop tussen de bedden een vrouw en een paar kinderen, terwijl dit bezoek niet met een
geldig bewijs verantwoord was. Ook was het niet ingeschreven in het daarvoor bestemde
register. Verder vond het bezoek niet plaats in het daarvoor bestemde en geschikt kamertje
onder aan de noodtrap, van welk bestaan geen Duitser overigens enige notie had. Roos
verzocht Noort naar beneden te gaan, om hem hierover te onderhouden. Noort weigerde
pertinent te gaan, waarvan 45 gevangenen getuigen waren. Toen het geval de volgende dag
met de hoofdcommissaris besproken werd, bepaalde deze, dat er geen rapport gemaakt zou
worden, doch dat Noort voorlopig aan het hoofdbureau dienst moest gaan doen.5

Brigadier L. Fokstra kwam er minder goed vanaf. Nadat gebleken was dat hij een

Als dank voor de goede zorgen werd door arrestanten, die in
het gebouw van de Rivierpolitie waren opgesloten, een door
hen zelf gemaakt wandbord aangeboden.
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arrestant van de Duitse politie onder toezicht van een hulpagent de stad in had laten gaan,
werd hij gearresteerd en overgebracht naar de Strafgevangenis in Scheveningen. Hier ver-
bleef hij van 10 augustus tot 12 november 1941. Later werd hij nog gestraft met inhouding van
vijf vrije dagen.6

Bij de Rivierpolitie kregen de gevangenen gelegenheid om riet te vlechten. Als beloning
ontvingen ze hiervoor een sigaret. Tijdens een transport van gevangenen naar Ommen
klaagde een aantal van hen over een bewaker, die op eigen houtje regels ingevoerd zou
hebben. Wanneer de arrestanten in de ogen van deze bewaker niet voldoende werk
afgeleverd hadden, kregen ze geen sigaret. Daarvoor in de plaats gaf hij hen een bonnetje en
wanneer de productie was opgevoerd gaf hij hen als aanmoediging de beloofde sigaret. 
De directie van het Gevangeniswezen nam de klacht serieus en stelde meteen een diepgaand
onderzoek in. De ‘dader’ werd opgespoord en nadat hij had toegegeven de overgebleven
sigaretten onder de andere bewakers verdeeld te hebben, werd hij overgeplaatst naar het
bureau Boezemsingel.7

Het aantal extra plaatsen bij de Rivierpolitie loste het probleem van het tekort aan
celruimte nauwelijks op. Toen begin mei 1943 het aantal arrestanten dagelijks tot ver boven
de driehonderd steeg, moest gedurende enkele dagen zelfs de personeelskantine van het
hoofdbureau als arrestantenverblijf worden ingericht.8 Van de 49 cellen aan het hoofdbureau
waren er drie in gebruik als opslagruimte. Een van de slaapvertrekken voor vrouwen deed
overdag dienst als opname(wacht)-kamer, terwijl de meeste cellen waren ingericht voor één
persoon. Er konden zonodig twee arrestanten in worden geplaatst, maar meestal was dit niet
mogelijk, omdat het aantal arrestanten, waarvoor ‘Einzelhaft’ of ‘strenge Einzelhaft’ was voor-
geschreven, gelijk was aan het aantal cellen. Drie cellen waren iets groter; in elk daarvan
werden na verloop van tijd gemiddeld zes personen opgenomen. De slaapvertrekken van de
vrouwen waren meestal vier dubbel bezet om te vermijden dat voor vrouwen kamers op de
mannenafdeling in gebruik moesten worden genomen, hetgeen in het verleden tot zeer
ongewenste toestanden (seksuele contacten tussen bewakers en arrestanten) had geleid. 
Het cellentekort werd enigszins verminderd toen de schuilkelder van het hoofdbureau werd
ingericht als arrestantenverblijf. Hier was de opnamemogelijkheid onbepaald. Het aantal
arrestanten, dat in de kelder verbleef, steeg meer dan eens boven de honderd. De meeste
arrestanten sliepen op strozakken (voor zover aanwezig) op de grond.9

De commandant van de eerste afdeling, J. van der Valk, was het niet eens met de
ingebruikname van de schuilkelder in het hoofdbureau als dependance van de politie-
gevangenis. Voorheen deed die ruimte bij luchtalarm dienst als schuilgelegenheid en konden
er ongeveer vijfhonderd personen in ondergebracht worden. Hij was gasdicht en scherfvrij.
Door goede zorgen van inspecteur H. de Jong was de ruimte ingericht met drinkwater-
bakken, noodverlichting en later met een hospitaaltje met bedden. Bij het bombardement
van 14 mei 1940 was gebleken dat de kelder zeer veilig was. Toen eind 1941 op aandrang van
de toenmalige chef van het Gevangeniswezen de schuilkelder was ‘gemetamorfoseerd’ tot
dependance, was veiligheid kennelijk van geen belang meer.10 Hierna bleek dat voor het
personeel van het hoofdbureau geen enkele doelmatige schuilgelegenheid was ingericht. 
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Het publiek dat bij luchtalarm in groten getale het hoofdbureau in vluchtte, werd door
boden en agenten naar de kelder in de zuidelijke vleugel geleid. Deze kelder was onvoldoende
veilig en bij een eventuele voltreffer op de hal werden veel slachtoffers ver-wacht. Volgens het
rapport was de situatie ergerlijk en onhoudbaar. Er werd onverantwoordelijk omgesprongen
met de veiligheid van personeel en publiek. Volgens Van der Valk moest de oude toestand
hersteld worden. Uiteindelijk werd begin september 1944 de schuilkelder voor zijn oor-
spronkelijke bestemming vrijgegeven.11

In de politiegevangenis werden ook verwaarloosde-, achtergelaten- en gevaarlopende
minderjarigen, vondelingen en bij acties aangehouden prostituees opgenomen. Een andere
groep die het aantal insluitingen aanzienlijk deed toenemen waren de joodse arrestanten.
Loods 24 was namelijk alleen bij de grote transporten en ophaalacties in gebruik. De joden
die wegens het overtreden van een anti-joodse maatregel waren opgepakt, werden meestal
tijdelijk in de schuilkelder opgeborgen. Bij de insluiting van arrestanten voor de Sipo werd
over het algemeen niet opgegeven voor welk feit de betrokkenen waren aangehouden, zodat
de graad van hun gevaarlijkheid niet kon worden beoordeeld. Omtrent de vermoedelijke
duur van hun verblijf was evenmin iets bekend.12

De hoofdcommissaris klaagde meermalen bij de daarvoor bestemde instantie over het
onderbrengen van arrestanten in het hoofdbureau. Het kwam regelmatig voor dat
arrestanten in de kamers van de Recherche, administratie en in de wachtkamer verbleven.
Beruchte inbrekers, zakenmensen, jongeren en vrouwen verbleven, onder toezicht van twee
hulpagenten, in dezelfde ruimtes. De onderlinge contacten waren volgens de hoofd-
commissaris niet goed, men kreeg er soms zelfs een opleiding tot misdadiger. Met etenstijd
leek kamer veertig wel een cafetaria. Na het eten zakten de arrestanten op stoelen en banken
weg, of legden het hoofd op tafel. Tenslotte zaten al die arrestanten in hetzelfde lokaal,
waarin ook de rechercheurs bezig waren met hun onderzoeken en ondervragingen.13

De Orpo bracht bijvoorbeeld begin mei 1943 tien gevangenen binnen, die in bewaring gesteld
moesten worden voor de Sipo. Omdat er geen plaats was bij het Gevangeniswezen op de
vierde en vijfde etage, werden ze in de agentenwacht van het hoofdbureau onder toezicht
gesteld. Agenten die in de wacht aanwezig waren om daar hun rustuurtjes door te brengen
werden opgezadeld met de bewaking van deze arrestanten.14

Sommige arrestanten werden voorzien van een ‘baantje’ binnen het Gevangeniswezen.
Een aantal mannen was als corveeër tewerkgesteld bij de voedseluitdeling en bij het schoon-
houden van de verblijven, terwijl de vrouwen het eetgerei afwasten in de spoelkeuken.15

Het grootste gedeelte van de arrestanten was evenwel tot werkeloosheid gedoemd.
Vanwege het feit dat aan het hoofdbureau geen maaltijden bereid konden worden, moest

de voor de arrestanten bestemde voeding buiten het bureau worden klaargemaakt. De ver-
strekte rantsoenen waren halverwege de bezetting ongeveer gelijk aan die van de burgerij.
Levensmiddelenpakketten van kennissen of familieleden konden in verband met de
ongunstige huisvesting en de diefachtigheid van een gedeelte van het personeel niet worden
geaccepteerd. Dit werd alleen voor zieke gevangenen toegestaan. Völckers schreef eind
februari 1945 aan Boelstra dat hij gehoord had dat de arrestanten in het Haagseveer om de
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veertien dagen levensmiddelenpakketten van het Rode Kruis ontvingen en dat bij de uit-
reiking tevens een geestelijke aanwezig was. Volgens Völckers was het een schandaal dat het
Rode Kruis mensen die met de wet in conflict waren gekomen beloonde. Hiernaar moest een
onderzoek worden ingesteld. Boelstra antwoordde hierop dat de Rode Kruis-pakketten niet
naar veroordeelde arrestanten gingen en ook niet naar de arrestanten voor Justitie. Alleen
politieke arrestanten die van de sd bijzondere gunsten hadden gekregen, ontvingen een pakket.
Het Rode Kruis had van de BdS toestemming bepaalde gevangenen ‘zu betreuen’.16

De sanitaire voorzieningen van het Gevangeniswezen op de vierde en vijfde etage van
het hoofdbureau waren voldoende. Iedere cel had een eigen voor die tijd moderne wc. Op de
afdelingen waren genoeg wasgelegenheden aanwezig en in de kelder waren zes douchecellen
ter beschikking, waar iedere arrestant eenmaal per week gebaad werd.

Met de hygiëne was het slecht gesteld. Tengevolge van het nijpende plaatsgebrek moesten
de dagelijks nieuw aankomende arrestanten tussen de anderen worden opgenomen. Er bestond
geen mogelijkheid hen in quarantaine te houden voor onderzoek op schurft, geslachtsziekten,
luizen e.d. Velen van hen kwamen bovendien uit een milieu, waar het met de zindelijkheid
niet zo nauw werd genomen. Het gevaar van een eventuele epidemie was dan ook bij een zo
dichte opeenhoping van mensen niet ondenkbeeldig. Grote moeilijkheden leverden die
arrestanten op, die niet in de mogelijkheid verkeerden schoon wasgoed te verkrijgen. Enige
reserve onderkleding, die voorheen voor dergelijke gevallen ter beschikking gesteld werd,
was inmiddels versleten, terwijl vervanging niet mogelijk bleek. Alle arrestanten werden ’n
half uur per dag gelucht. Voor de verzorging en bewaking van arrestanten moest dus vol-
doende personeel beschikbaar zijn.17

Gebrek aan gekwalificeerd bewakingspersoneel

Tijdens de bezetting werd het bewakingspersoneel geleidelijk aan uitgebreid. Begin 1944

bestond het gehele personeel van het Gevangeniswezen uit 23 agenten van de Ordepolitie,
waarvan het grootste gedeelte voor de actieve dienst fysiek of psychisch ongeschikt was, vier
man van de Bestuurspolitie en één man van de Recherche. Deze groep was met een vuur-
wapen bewapend. De verdere bezetting bestond uit 81 hulpagenten (burger-arbeidscontrac-
tanten) bewapend met een houten wapenstok, één vrouwelijke klerk en elf bewaaksters,
allen ongewapend. Behalve de mannen van de Bestuurspolitie en de Recherche namen 23

van de 81 hulpagenten niet daadwerkelijk deel aan de bewaking. Zij verrichtten hun werk-
zaamheden als badmeesters, magazijnmeester, administrateurs, visiteurs, ontsmetters en
fouilleerders.18

Volgens inspecteur J.J. Swart, die op dat moment de leiding had over het Gevangeniswezen,
waren de hulpagenten ongeschoolde krachten van zeer verschillend, soms zelfs twijfelachtig
gehalte. De ervaring leerde dat ze niet altijd even betrouwbaar waren. Diefachtigheid was bij
hen een veel voorkomende karaktertrek. De hulpagenten werden via de arbeidsbeurs aan-
gesteld en waren meestal gerekruteerd uit diegenen, die niet of niet meer in aanmerking
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kwamen voor de arbeidsinzet. Het verschil tussen het beroepspersoneel en de arbeids-
contractanten bleek niet alleen uit de bewapening. Een gedeelte van het (nationaal-
socialistisch) bewakingspersoneel schreef een brief naar de kringleider van de nsb Rotterdam
met daarin de klacht dat op 28 augustus 1942 aan de agenten die als hoofdbewakers optraden,
een loonsverhoging was toegekend van ƒ 5,- per week, terwijl de agenten die als reserve-
bewakers dienst deden ƒ 3,- per week extra kregen. De kringleider gaf de klacht vervolgens
door aan het hoofdbestuur van de cpf, die over deze kwestie een onderhoud met de hoofd-
commissaris wilde. Boelstra protesteerde bij burgemeester Müller, die tevens districtsleider
van de nsb was en gaf aan dat hij niet op het verzoek wilde ingaan, omdat het niet aan hem
gericht was, maar aan de kringleider van de nsb. Hij vond dat de kringleider zich niet met
interne politieaangelegenheden moest bemoeien, bovendien hadden de bedoelde bewakers
een ondisciplinaire houding. Op een lijst, welke bijgevoegd was, stonden zestien namen,
waarvan er acht een functie binnen de nsb bekleedden.19

Eind januari 1943 klaagde Boelstra bij de directeur-generaal van Politie over de ont-
snapping van een arrestant uit het bureau Sandelingplein. Volgens hem waren twee met
name genoemde politieambtenaren hiervoor verantwoordelijk. De beide politieambtenaren
waren door allerlei omstandigheden ‘voor hun tijd versleten’. Aanvulling met jong personeel
was nodig, omdat er nog meer types als genoemde agenten waren. Ze oefenden een
remmende werking uit en waren gedachteloos en futloos. Na de Eerste Wereldoorlog had
men iedereen maar aangenomen bij de politie, aldus de hoofdcommissaris. Ontslag was hier
eigenlijk wel op zijn plaats, maar door gebrek aan personeel moesten ze gehandhaafd blijven.
Een disciplinaire straf werd wel opgelegd. Boelstra scheef verder nog:

‘Indien ik er aan denk dat in het hoofdbureau van politie te Rotterdam regelmatig een
kleine 400 arrestanten aanwezig zijn, bewaakt door enkele bewakers met pistolen,
veelal van het type als beide politieambtenaren, dan slaat mij de schrik om het hart,
indien ik de mogelijkheden van een overval op het hoofdbureau te Rotterdam
overweeg.’20

Zowel het hoofdbureau als het gebouw van de Rivierpolitie waren beveiligd tegen aanvallen
van buitenaf. De achterzijde van de toegangsdeur op de vierde etage van het hoofdbureau
werd met afsluitbalken en een pantserplaat versterkt. Later werd er nog een bewapende
politieman geplaatst bij de deur, die toegang gaf tot de beide etages van het Gevangeniswezen.21

Verschillende agenten, werkzaam bij de afdeling Gevangeniswezen, werden tijdens de
bezetting geschorst of zelfs ontslagen, omdat ze briefjes en levensmiddelen voor of aan een
arrestant overbrachten. Eén agent kreeg vier uur strafdienst omdat hij, na opdracht te hebben
gekregen arrestanten te luchten, die voor de Duitse politie waren aangehouden, geen
aandacht had besteed aan de lijst met aantekeningen. Daardoor hadden enkelen van hen,
tegen het voorschrift in, contact met elkaar gehad.22

Alle regels betreffende arrestanten werden steeds strenger. In het laatste jaar van de
bezetting werd bepaald dat belangrijke arrestanten, zoals ‘terroristen’, saboteurs en leiders
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van verzetsorganisaties direct naar de Aussenstelle aan de Heemraadssingel 226 moesten
worden gebracht.23 Het strengere regime leverde niet altijd het gewenste resultaat op, want
op 25 februari 1945 stelden twintig officieren en manschappen van de sd een onderzoek in,
omdat gevangenen correspondentie hadden gevoerd met de buitenwereld. Zij deden dit door
middel van briefjes, die zij uit het raam wierpen.24

10.2 leiding gevangeniswezen in handen van een directeur

In het begin van de bezetting berustte het toezicht over de arrestantenafdeling bij een
inspecteur van de Vreemdelingendienst of van de eerste afdeling. Tot eind oktober 1941

hadden niet minder dan zes (hoofd)inspecteurs controle uitgeoefend op een afdeling waar
tot dan toe nog ‘normale’ arrestanten waren ingesloten. Twee van hen, Staal en Roos,
hadden ieder twee perioden voor hun rekening genomen. Op het moment dat Roos in mei
1941 aan zijn tweede periode begon, nam het aantal arrestanten, die voor de bezetter op
politieke gronden ingesloten moesten worden, fors toe. Door zich opnieuw beschikbaar te
stellen voor het gevaarlijke baantje, zoals Roos het zelf achteraf noemde, kon hij voorkomen
dat de bezetter de bewaking van de politieke gevangenen van de politie overnam. Dit had
wel tot gevolg dat de bestaande regels aangescherpt moesten worden.

Onophoudelijk werd er door de Sipo, hetzij via de hoofdcommissaris, hetzij direct,
aangedrongen op een slechtere behandeling van hun arrestanten. Met het Duitse Wetboek
van Strafvordering in de ene hand en de Volkenrechtelijke in de andere probeerde Roos een
eenduidig beleid in te voeren, zodat zowel bewakers als arrestanten wisten waar ze aan toe
waren. Roken in de verblijven werd aan banden gelegd. Alleen tijdens het luchten was roken
toegestaan. Tweemaal per week mochten de gevangenen brieven schrijven, waarvan de
censuur bij de Sipo berustte. Door Roos werd een voorcensuur toegepast, omdat veel
schrijvers gevaarlijke uitlatingen deden. Bij het constateren van overtredingen, zoals roken
en overdragen van gesmokkelde eetwaren en brieven, konden terechtwijzingen niet uit-
blijven. Sommige bewakers en arrestanten doorzagen de rol van Roos niet. Zij begrepen niet
dat er een bepaalde orde moest zijn en dachten dat Roos op de hand van de bezetter was. 
Het geknoei kon niet verborgen blijven. Op 24 oktober 1941 werd Roos gevangen genomen en
overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar acht maanden in voorarrest.
Volgens hem was dit te wijten aan zijn humane gevangenisbeheer, hulp aan gevangenen en
tegenwerking van de Sipo. Aan zijn grondige kennis van het Duitse strafrecht en zijn daarop
gebaseerd verweer had Roos hoogstwaarschijnlijk zijn vrijspraak te danken. Zijn schorsing
duurde tot 7 juli 1942, waarna hij bij de Vreemdelingendienst werd geplaatst. Begin maart 1943

volgde zelfs nog bevordering tot hoofdinspecteur der Staatsrecherche. De opvolger van Roos,
inspecteur P.C. Versloot, was bij het personeel populair, doch diens beleid liet veel te wensen
over. De klaagliederen hierover drongen zelfs in Scheveningen tot de cel van Roos door.25
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Directeur P.C. Versloot

De arrestatie van Roos was tevens aanleiding om de gehele arrestantenafdeling te
reorganiseren. Het overgrote deel van het bewakingspersoneel werd overgeplaatst, terwijl 
de benaming van de arrestantenafdeling werd omgedoopt in Gevangeniswezen. Met de
benoeming van de pro-Duitse inspecteur P.C. Versloot tot directeur van het Gevangenis-
wezen werden de regels nog verder aangescherpt. Versloot was op 14 februari 1921 aangesteld
als inspecteur-titulair en had na zijn opleiding hoofdzakelijk dienst gedaan bij de bureaus op
de linker Maasoever.26 Men had nog getracht Versloot te benoemen tot commandeur van de
Ordepolitie, maar hier had Boelstra zich tegen verzet, waarna Moerman die functie kreeg.
De reputatie van Versloot had in juli 1941 al een deuk opgelopen, want toen was hij zeer
ernstig berispt en voor straf overgeplaatst, omdat hij zich bij een meningsverschil met een
oudere man onbeheerst en ruw gedragen had en handtastelijk was geweest. Ondanks dit feit
werd hij toch benoemd tot directeur van het Gevangeniswezen.27

Onder leiding van Versloot voldeed het Gevangeniswezen aan de door de bezettings-
autoriteiten gestelde eisen, want vanaf die zijde kwamen geen klachten meer binnen.
Daarom werd besloten om Versloot in februari 1943 het commando te geven over de nieuw
op te richten gesloten eenheden voor Rotterdam waarvoor hij naar Schalkhaar werd
gedetacheerd. Versloot had via de Duitse politieleiding in Den Haag geprobeerd deze
benoeming tegen te houden en daarbij aangegeven dat hij bereid was om eventueel in de
functie van commandeur van de Ordepolitie het belang van de politie in Rotterdam naar een
hoogtepunt te brengen. Hij kreeg als antwoord dat het zijn nationaalsocialistische plicht was
de functie te aanvaarden en dat hij op die manier het Duitse belang het best kon dienen. 
Eind februari 1943 vertrok Versloot naar Schalkhaar.28

Nauwelijks was hij in zijn nieuwe functie begonnen of hij werd daar gehoord door de
Rotterdamse commissaris van politie J.C. de Jong, in verband met de ontdekking van mal-
versaties met het arrestantenvoedsel bij het Gevangeniswezen. Deze voeding werd geleverd
door het bedrijf van de jood E. Helman. Hij deed dit al voor de oorlog. Door deze positie
kreeg Helman bij de eerste ophaalacties uitstel. Helman werd op 22 september 1942 alsnog
opgepakt en gedeporteerd. Bij de opvolger van Helman, S., was al bekend dat Helman geld
had moeten betalen om voedsel aan het Gevangeniswezen te mogen leveren. S. had namelijk
van Helman gehoord dat hij voor elke geleverde portie voeding, een zogenaamde retour-
commissie van ƒ 0,075 moest betalen.

Kort na de overname kreeg S. via majoor B., die eveneens aan het Gevangeniswezen
verbonden was, te horen dat er klachten waren binnengekomen over het leveren van de
voeding. Volgens deze majoor moest S. maar eens iets laten zien en dan zouden de klachten
vanzelf ophouden. S. wist dat dit ‘iets laten zien’ te maken had met levering van extra
voedsel aan een aantal bewakers van het Gevangeniswezen. Een week later werd S. bij
mevrouw Versloot thuis ontboden. Deze stelde S. de eis dat hij haar voor elke geleverde
portie voeding een retourcommissie van ƒ 0,10 moest betalen en ook dicteerde zij hem de
hoeveelheden levensmiddelen die hij op geregelde tijden aan haar en enkele bewakers moest
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verstrekken. Onder druk voldeed S. aan deze eis, maar hij wist nog wel geregeld te krijgen dat
de retourcommissie werd teruggebracht naar het oorspronkelijke bedrag van ƒ 0,075. De te
leveren levensmiddelen werden gedekt door de toewijzingen die S. voor de te leveren
gevangenisvoeding van inspecteur Versloot ontving en waarvoor Versloot een opgave aan de
Distributiedienst verstrekte. Deze opgave lag gemiddeld twintig procent hoger dan het
werkelijke aantal arrestanten.29

Nadat Versloot naar Schalkhaar vertrokken was, nam Swart de functie van directeur
over. Deze ontdekte al snel de malversaties. Zo zouden vrouwelijke arrestanten onder andere
ook verstelwerk voor mevrouw Versloot verrichten. Swart rapporteerde een en ander aan
Boelstra, die direct commissaris De Jong opdracht gaf de zaak te onderzoeken. Er werd met
medewerking van S. een val voor mevrouw Versloot opgezet. Zij werd in maart 1943 naar een
restaurant in de nabijheid van haar woning gelokt, waar S. haar een enveloppe met ƒ 1200,-
overhandigde. Dit bedrag zou mevrouw Versloot nog tegoed hebben voor de reeds geleverde
voeding. Nadat ze de enveloppe had aangepakt werd ze gearresteerd, waarna een uitgebreid
onderzoek volgde. Inspecteur Versloot werd direct op last van de directeur-generaal van
Politie met verlof gezonden. Tijdens het verhoor ontkende hij iets met de retourcommissies
te maken te hebben. Volgens hem regelden de bewakers J. Bakker en D. Weststrate dit samen
met zijn vrouw en met S. Versloot bekende wel de extra verstrekking van levensmiddelen
aan zijn gezin en die van de beide bewakers en gaf toe dat dit nadelig was geweest voor de
arrestanten. Verder verklaarde Versloot dat hij beide eerder genoemde bewakers enkele keren
opdracht had gegeven onbewoonde ‘jodenpanden’ te bezoeken, om daar enige goederen uit
te halen. Vooral kleding en linnengoed werden meegenomen, omdat die gebruikt konden
worden voor de gevangenen. Versloot had daarvoor van de sd’er Becker toestemming
gekregen. De sleutels van de betreffende panden konden bij de sd worden opgehaald. 
Een schoonmaker van het Gevangeniswezen vergezelde beide bewakers regelmatig als zij de
panden gingen bezoeken en was dan belast met het vervoer van de goederen per bakfiets. 
Hij wist zich te herinneren dat het niet alleen kleding en linnengoed betrof wat ze uit de
‘jodenwoningen’ meenamen, maar ook schilderijen, bestek en glaswerk. Meermalen moest
de schoonmaker deze goederen vervoeren naar de woningen van de bewakers. Eenmaal zijn
ook goederen naar mevrouw Versloot gebracht, waaronder een bontmantel en linnengoed.30

Het bewakingspersoneel werd eveneens gehoord. Naast genoemde onregelmatigheden
werd door een aantal bewaaksters verklaard, dat op last van Versloot elke dag oranjekleurige
suikerboontjes onder de vrouwelijke gevangenen verdeeld moesten worden. Joden moesten
hierbij overgeslagen worden. Waarschijnlijk had deze vleierij te maken met de werkzaam-
heden die de vrouwen moesten verrichten. Mevrouw Versloot kwam namelijk veel bij het
Gevangeniswezen en nam dan kleding mee om door de gevangenen te laten herstellen.
Nadat het proces-verbaal tegen mevrouw Versloot was ingediend bij de officier van Justitie
kreeg ze bericht dat ze niet verder vervolgd zou worden.31

Volgens inspecteur Versloot had Boelstra getracht hem via de Nederlandse Justitie te
elimineren en nadat dit niet gelukt was, had hij de zaak aanhangig gemaakt bij de Sipo in
Rotterdam, die hier evenmin op inging. Daarop stelde Boelstra de stukken in handen van de
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Duitse politieleiding in Den Haag, door wie Versloot voor de keuze werd gesteld of
‘vrijwillig’ dienst te nemen bij de Waffen-ss, of met zijn vrouw gearresteerd te worden.
Versloot koos voor het eerste en werd tevens lid van de Germaansche-ss. Omdat ze hem,
waarschijnlijk vanwege zijn leeftijd, bij het Vrijwilligerslegioen ‘Nederland’ niet aannamen,
werd hij bij de ss-divisie ‘Westland’ geplaatst. Hij vertrok op 15 mei 1943 naar Klagenfurt in
Oostenrijk. Na aldaar enige tijd met een verzwering aan de twaalfvingerige darm in het
ziekenhuis gelegen te hebben, werd hij bij het Wachbataillon van het kamp Amersfoort
geplaatst. Eind februari 1944 werd Versloot bij de Waffen-ss ontslagen en meldde hij zich in
Nijmegen bij Oberst-Leutnant Lautenschläger van de Orpo, die belast was met het plaatsen van
Nederlandse politieofficieren bij de Ordepolitie. Aan hem verzocht Versloot of hij bij de
politie Amsterdam geplaatst kon worden, omdat zijn zoon daar studeerde. Van de Duitse
officier kreeg Versloot te horen dat voor hem reeds een andere plaats gevonden was. Hij was
namelijk voorbestemd om de leiding van het Nijmeegse politiekorps over te nemen. Hoewel
de bezetter hem volledig gerehabiliteerd had, had Versloot zich bewust niet officieel in
Rotterdam gemeld om de pijnlijke confrontatie met Boelstra te voorkomen.32

Eén maand voor zijn ontslag uit de Waffen-ss zag een onderluitenant van het Rotterdamse
korps Versloot nog in burger op de Westersingel lopen. Versloot trachtte een gesprek te
voorkomen en wilde doorlopen, maar de onderluitenant hield hem tegen en vroeg hoe het
met hem ging. Versloot antwoordde dat hij aan het Oostfront was geweest en daar tegen de
partizanen had gevochten. Verder zei hij: ‘Ik kan het jou wel zeggen. Ik ben nu even hier om
jouw hoofdcommissaris de nek te breken.’33 De verhouding tussen Boelstra en Versloot was
dus op z’n zachtst gezegd volledig verstoord. Versloot verweet Boelstra dat hij de stukken
over de malversaties bij het Gevangeniswezen had doorgezonden, terwijl Boelstra van
mening was dat Versloot een opportunist was en had hem in een beoordeling gekarak-
teriseerd als onkameraadschappelijk, egoïstisch, nerveus, vleier eerste klas en oncollegiaal.
Hij gaf daarbij aan dat de familie Versloot geen goede naam had.34

De conflicten tussen Boelstra en Versloot hielden niet op na de benoeming van Versloot
in Nijmegen. Versloot ondernam pogingen om een hoofdwachtmeester van het Gevangenis-
wezen over te plaatsen naar Nijmegen en had de kandidaat stiekem bevordering beloofd.
Boelstra hield persoonlijk de overplaatsing tegen.35

J.J. Swart neemt leiding over

Na het vertrek van Versloot naar Schalkhaar was het belangrijk om het beheer over het
Gevangeniswezen in Nederlandse hand te houden. Boelstra zag kans Swart, afkomstig van de
Ordepolitie van het bureau Charlois, te belasten met de directie. Zijn vooruitzichten waren
niet rooskleurig. Met forse hand greep Swart in en herstelde de orde, zowel administratief als
disciplinair. Hij moest werken met personeel dat veelal in de gewone politiedienst niet
bruikbaar was. Enkele maanden na de commando-overdracht schreef Swart een rapport over
de toestand bij het Gevangeniswezen.36 Bij aanvang bestond het aantal bewakers uit één
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brigadier, één majoor en negentien agenten van middelbare leeftijd. Swart had de afdeling in
verregaande staat van verwording aangetroffen. Versloot had bij zijn overhaaste vertrek
verwezen naar zijn ‘staf’, bestaande uit de eerder genoemde Bakker en Weststrate. Deze staf
vertrok eveneens spoedig, zodat kennisoverdracht nagenoeg niet had plaatsgevonden. Hun
vervangers, brigadier A. van Noord en majoor S. Blokland, kregen tot taak: de uitroeiing van
ernstige misstanden, het afbreken van de vermolmde organisatie en de wederopbouw van
een nieuwe, het gaande houden van een zich steeds uitbreidend bedrijf onder ongunstige
voorwaarden, zoals gebrekkige accommodatie en onbetrouwbaar of bedorven personeel.37

Door zijn houding en optreden koesterde de bezetter geen wantrouwen tegen Swart. 
Wel werd hij door velen van zijn eigen personeel niet begrepen. Uit de klachten en
bijbehorende verklaringen blijkt, dat Swart bewust buiten schot bleef en niet bij contacten
met het verzet betrokken werd. Gewestelijk commandant van de illegale Ordedienst, later
Gewest 14 der bs, J. Roodenburg, had de Gewestelijke Inlichtingen Groep (gig) onder zijn
bevel, waaraan de zogenaamde Politiegroep Arie, later in bs-verband omgevormd tot het
rechercheapparaat gig 14, was verbonden en waarvan brigadier A. Verweij de leiding had.
Deze laatste groep stond in nauwe contacten met enkele bewakers van het Gevangeniswezen.
Vooral Blokland was hierbij betrokken. Hij gaf onder meer in september 1944 een bewaker
verlof zodat deze zich geheel met illegaal werk kon bezighouden. Enige tijd later kwam een
bewaakster bij Blok-land met dezelfde vraag. Zij vertelde hem prachtige verhalen over haar
verzetswerk. Dit verbaasde Blokland ten zeerste, omdat hij wist dat de bewaakster juist
vanwege haar pro-Duitse houding op last van een nsb-wethouder bij het Gevangeniswezen
was geplaatst. Blokland ging natuurlijk niet op het verzoek in. De bewaakster was het
hiermee niet eens en vroeg waarom hij de door haar met name genoemde bewaker wel
faciliteiten had toegestaan. Blokland bleef bij zijn standpunt, maar nam wel direct contact op
met de betreffende bewaker en liet hem uit voorzorg alsnog ontslaan. Eind september kwam
de bewaakster wederom met hetzelfde verzoek bij Blokland en deze weigerde weer. 
De bewaakster zei hierop tegen Blokland dat hij maar moest afwachten wat er van kwam.
Het probleem werd de volgende dag opgelost. Twee mannen, die zeiden dat ze een enveloppe
kwamen brengen schoten de bewaakster in haar woning dood. Een dag later werd in het
water aan de Noorderkanaalweg in twee jute zakken een lijk van een vermoorde vrouw
aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het Pietje Lena K. betrof. Zij had enkele dagen daar-
voor als arres-tantenbewaakster ontslag genomen. Volgens haar collega’s was ze fout en wist
waarschijnlijk te veel.38

Half oktober 1944 zorgde een ontsnappingsgeval voor problemen, die zowel voor Blok-
land als voor Swart verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. Omstreeks 09.00 uur
ontdekte de badmeester dat vier arrestanten, die hij kwam ophalen om in de kelder een bad
te laten nemen, niet meer in hun cellen op de vijfde etage aanwezig waren. Volgens de
portier, de agent Teunis Willem van W., waren zij om 08.30 uur onder begeleiding van de
bewakers J.T. van Leeuwen en W.G. van der Plas gepasseerd om naar het bad te worden
gebracht. Dit was in strijd met de gewoonte, omdat het baden als regel niet voor 09.00 uur
begon en de arrestanten altijd door de badmeester zelf werden gehaald, al of niet met behulp
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van bewakers. De gevangenen en de bewakers verdwenen en waren sindsdien spoorloos. 
Van W. werd direct door een brigadier verhoord, waarna Swart de zaak overnam. Swart
informeerde op zijn beurt Boelstra over de ontsnapping en telefonisch werd het feit gemeld
bij Burghoff van de sd, die bepaalde dat de zaak door de Orpo zou worden behandeld.39

Op last van Boelstra moest Van W. worden ingesloten. Om ontvluchting of zelfmoord te
voorkomen moest er dag en nacht een post voor de cel geplaatst worden. Nog dezelfde dag
vroeg Van W. of hij met Blokland kon spreken. In dit gesprek eiste hij dat Blokland hem zou
laten gaan en meteen met hem zou onderduiken. Toen Blokland dit weigerde dreigde Van W.
dat hij bij het volgende verhoor door de bezetter alles zou vertellen wat er in het Gevangenis-
wezen in strijd met de Duitse voorschriften gebeurde. Hij zou er wel voor zorgen, dat Swart
en Blokland op staande voet gearresteerd zouden worden. Blokland wees Van W. erop dat
onderduiken ook in zijn nadeel was, omdat het voor de hand lag, dat hij spoedig vrij zou
komen en al zou hij misschien worden overgeplaatst of zelfs buiten dienst gesteld, mocht 
hij toch in vrijheid rondlopen, wat in elk geval beter was dan met zijn hele gezin onder te
duiken. Van W. was het met deze zienswijze niet eens. De volgende dag kwam Blokland weer
bij Van W. Deze bedreigde hem toen met iets veel gevaarlijkers. Hij beweerde, dat als hij niet
werd vrijgelaten, er moorden zouden plaatsvinden. Zowel het gezin van Blokland als dat van
Swart zouden worden uitgemoord. Dat dit dreigement niet loos bleek te zijn ondervond
Blokland de dag daarop. Omstreeks 09.30 uur werd aan het hoofdbureau een brief bezorgd
met daarop zijn naam. Ook Swart had een brief ontvangen met dezelfde inhoud.

Vooropstellende dat wij in geen enkel opzicht in verbinding staan of gestaan hebben
met den heer Van W., moeten wij, de verzetsbeweging te Rotterdam, kennis genomen
hebbende van het onrecht, den volkomen onschuldige heer Van W. in dezen tijd
aangedaan, terwijl wij bovendien mogen veronderstellen dat U de instructies van
H.M. Regeering wel bekend zijn, U met klem verzoeken binnen 24 uur, ingaande
hedenmorgen 8 uur de tegen de heer Van W. genomen maatregelen ongedaan te
maken. Indien U weigert aan ons verzoek gehoor te geven, zullen wij genoodzaakt
zijn de strengste maatregelen te nemen. In Uw belang raden wij U aan dit niet als
bangmakerij op te vatten. Leve het Vaderland. De k.p. Zuid.

Blokland nam dit schrijven zeer ernstig en geloofde dat met de strengste maatregelen
‘moord’ bedoeld werd. Hierna werden diverse contacten met het verzet gelegd, waaruit bleek
dat het dreigement echt was. Onder belofte van Swart dat de zaak tegen Van W. mee zou
vallen, schreef Van W. een briefje, dat afgegeven moest worden aan zijn contact in het verzet.
In dit briefje verzocht Van W. te wachten met het nemen van maatregelen. Dit scheen het
juiste contact te zijn, want enige tijd later ontving Blokland een briefje, waarin geschreven
stond dat het geheel op een vergissing berustte, veroorzaakt door verkeerde inlichtingen. 
Na de bevrijding bleek dat de verzetsmensen al onderweg waren naar de woningen van
Blokland en Swart en nog op het juiste moment tegengehouden konden worden. Doordat vier
arrestanten van de sd hadden kunnen ontsnappen werd voor Van W. en Swart na enige tijd
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de officiële straf vastgesteld. Voor Van W. bestond deze uit een celstraf van vier weken
wegens nalatigheid. Voor Swart moest dit een zeer hoge geldboete zijn, op te leggen door
Boelstra. Deze laatste zei het bedrag later wel te zullen vaststellen en bepaalde al vast dat
Swart, ongeacht de grootte van dat bedrag, dit met één cent per week mocht afbetalen.40

In de stukken betreffende de zuivering van Swart werden documenten aangetroffen die
betrekking hadden op de kp-leider van het Westland, B. Valstar. Deze verzetsman was in
augustus 1944 door de politie van Delft in Naaldwijk gearresteerd. Bij deze arrestatie had 
B. Valstar geschoten. De zaak werd overgegeven aan de sd en Valstar werd ingesloten in het
Haagseveer. De kp Westland, waartoe ook K. Valstar behoorde, werd ingezet bij de poging
om B. Valstar te bevrijden. K. Valstar nam J. Oosten en onderluitenant V.d. Berg in de arm,
met wie werd afgesproken een fles ossenbloed in de cel bij B. Valstar te smokkelen en daar-
mee een maagbloeding te simuleren. Wanneer Valstar dan naar een hospitaal vervoerd zou
worden, kon de kp hem daar of onderweg bevrijden. De waarnemend politiearts, dr. J.C.
Hage, was bij het plan betrokken en zou een maagbloeding constateren. Omdat ook van
andere zijde een bevrijdingspoging werd voorbereid, was Swart hiervan op de hoogte. 
In overleg met Blokland, plaatste Swart een extra man als wacht voor de cel van Valstar,
waar-door het ossenbloed niet in de cel gebracht kon worden. B. Valstar, die van het geheel
op de hoogte was, slikte toen ten einde raad ‘s nachts zijn kunstgebit in. Swart werd hiervan
in kennis gesteld en lichtte de sd in, waarna de sd Valstar direct naar Vught afvoerde. Daar
werd hij begin september 1944 gefusilleerd. Swart verklaarde later dat hij het inslikken van
het gebit door Valstar had beschouwd als een zelfmoordpoging en dat hij bij diverse medici
inlichtingen had ingewonnen. Die hadden hem geadviseerd binnen 24 uur in te grijpen.
Omdat Valstar hiervoor verplaatst moest worden, was Swart genoodzaakt de sd in kennis te
stellen. De sd besloot de zaak verder over te nemen en voor transport te zorgen. Swart zei
niet te weten dat de politiearts Hage in het complot had gezeten.41

10.3 medische verzorging arrestanten

De geneeskundige verzorging geschiedde door de waarnemend politiearts, die naast een
eigen praktijk, iedere werkdag aan het hoofdbureau voor het gehele politiepersoneel
spreekuur hield. Bij die gelegenheid maakte hij een ronde door de arrestantenverblijven en
bezocht daar de arrestanten, die zich ’s morgens ziek hadden gemeld. In spoedgevallen was
hij zeer dikwijls niet bereikbaar. De politiearts werd terzijde gestaan door enkele hulp-
agenten, die als ‘verpleger’ optraden. Omdat het Centraal Distributiekantoor voor de zieke
arrestanten geen extra voeding verstrekte, moesten de patiënten voor wie een dieet werd
voorgeschreven, indien mogelijk, de voeding van huis laten komen, wat meestal zeer veel
moeilijkheden opleverde. De familie van de patiënt, die zijn bonnen had moeten inleveren,
was meestal op de zwarte handel aangewezen. In dergelijke zendingen levensmiddelen
werden potloden, een mes en briefjes verstopt aangetroffen. Speciale rantsoenen voor jonge
kinderen werden niet beschikbaar gesteld. Voor de zeer speciale babyvoeding moesten de
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bewaaksters een beroep doen op de particuliere liefdadigheid. Een ziekenzaal was niet
aanwezig. Zwaar zieken werden opgenomen in het Zuiderziekenhuis waar ongeveer tien
bedden ter beschikking waren, verdeeld over drie van de andere ziekenzalen geïsoleerde
kamers. Zij lagen daar onder permanent toezicht van twee hulpagentenbewakers.42

Dokter J.C. Hage

Dokter J.C. Hage deed medio 1941 als waarnemend gevangenisarts zijn intrede. Voordien was
hij reeds enige tijd districtspolitiearts voor Kralingen en Rotterdam-Noord. Zijn start bij het
Gevangeniswezen viel samen met de moeilijkste periode, die men als gevangenisarts kon
meemaken, omdat juist op dat moment de zwaarste mishandelingen plaatsvonden. 
Dit waren niet een paar gevallen die Hage constateerde, maar het was een eindeloze reeks,
variërende van lichte blauwe builen tot inwendige bloedingen. Hage beschrijft in een
rapport over zijn belevenissen in de politiegevangenis het geval van de communist Spek-
snijder, die de allerergste mishandelingen had ondergaan. Hij werd met een hersen-
schudding naar Den Haag gesleept en in een café voor het raam geplaatst, omdat daar op 
een bepaalde tijd enkele vrienden van hem werden verwacht, die dan ook prompt in de val
liepen. Bij gesprekken met gevangenen kwam naar voren dat ook Groep 10 zich schuldig
maakte aan mishandelingen. Naar aanleiding van zo’n geval stelde Hage Boelstra hiervan 
in kennis, die direct de verantwoordelijke personen liet verhoren. De chef van Groep 10,
Breugem, werd eveneens door Boelstra stevig onderhouden, waarna, volgens de beschikbare
gegevens en verhoren, verder geen (zichtbare) mishandelingen door Groep 10 plaats-
vonden.43

Het was voor Hage belangrijk om Groep 10 niet tot vijand te krijgen en hij knoopte
daarom met hen een vriendschappelijke band aan en wist op den duur hun vertrouwen te
winnen, zodat zij hem zelfs controleopdrachten gaven van joden, die voor de sd werkten. 
Hij kreeg ook veel opdrachten van Groep 10, om te controleren of joden, die thuis ziek lagen,
geschikt waren om naar Westerbork gestuurd te worden. In negen van de tien gevallen
verklaarde hij deze mensen ongeschikt voor transport. Om Groep 10 het vertrouwen niet te
ontnemen, moest hij af en toe iemand gezond verklaren. 

De arrestanten werden zogenaamd op de dokterskamer onderzocht en ontmoetten daar
illegale vrienden, waarbij ze de benodigde informatie uitwisselden. Vanwege spionage in de
gevangenis waren al deze werkzaamheden niet zonder gevaar. De gevangeniskapper Den H.
werd door de sd als spion in de gevangenis geplaatst. Het was een zeer gevaarlijk, gemeen en
listig persoon, die Hage onophoudelijk bij iedere cel op de hielen zat. Door een zeer amicale
omgang wist Hage hem in slaap te sussen en zijn wantrouwen weg te nemen. Langzamer-
hand begon volgens Hage de dokterskamer het middelpunt van illegale werkzaamheden te
worden. Reeds enige tijd voelde Hage zich nerveus en prikkelbaar. De politie en gevangenis-
arbeid eisten te veel van hem. Dikwijls moest hij ’s avonds om 18.00 uur nog zijn huispraktijk
doen en een groot aantal visites per fiets afleggen. Vakantie was niet geoorloofd. Nadat Hage
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ter ore was gekomen dat er bij het keuringscentrum van de Staatspolitie in Utrecht een
tijdelijke plaats vacant was, vroeg hij voor een maand overplaatsing aan. Deze vraag werd
gehonoreerd en Hage vertrok naar Utrecht. Onverwacht kreeg hij daar een machtspositie,
omdat hij verantwoordelijk was voor de medische keuring. Vooraf hoorde Hage hoe de
kandidaten politiek georiënteerd waren en hij kon op die manier een groot aantal nsb’ers
voor de politiedienst afkeuren. Na dit korte intermezzo keerde Hage terug naar het Haagse-
veer. De reorganisatie van de politie had tot gevolg dat Hage, evenals alle andere niet-
executieve werknemers, een politierang kreeg toebedeeld. Voor Hage betekende dit, dat hij
als kapitein bij de Staatspolitie werd ingedeeld.44

Ondertussen was het toezicht van de sd in de gevangenis steeds strenger geworden. 
De sd had een verbindingsman aangesteld. Volgens Hage wist hij deze Wachtmeister Müller
met behulp van sigaretten op zijn hand te krijgen en konden de slachtoffers van de arbeidsinzet
door attesten geholpen worden. Waarschijnlijk was de toegeeflijkheid van Müller bekend
geworden, zodat hij werd overgeplaatst en door twee anderen werd opgevolgd. Na verloop
van tijd kreeg Hage via de sd de mededeling dat hij de cellen alleen nog maar mocht betreden
onder begeleiding van de Landwacht. Met veel moeite kon Hage hierna zijn werk voort-
zetten.45

10.4 overvallen op het gevangeniswezen

Dinsdag 24 oktober 1944 werd een dag waarop het verzet een gevoelige klap uitdeelde, maar
ook een nederlaag moest incasseren. Omstreeks 07.15 uur werden op de hoek van de 1e

Middellandstraat en de Claes de Vrieselaan drie Nederlandse mannen standrechtelijk door
leden van de sd doodgeschoten.46 (Zie bijlage 3) Deze drie mannen hadden werkzaamheden
verricht voor de Aussenstelle. Omdat ze waarschijnlijk tot de conclusie waren gekomen dat het
eens zo machtige Duitse Rijk op instorten stond, wilden ze zich bij het verzet aansluiten en
hadden daar hun diensten aangeboden. Door hun toedoen kwam het verzet in contact met
twee sd’ers, die wilden onderduiken en in ruil daarvoor aanboden het verzet te helpen bij
een overval op de Aussenstelle Rotterdam. Zo’n overval heeft echter nooit plaatsgevonden.
Hierop boden de twee sd’ers aan om de kp belangrijke documenten toe te spelen. De over-
dracht van deze documenten zou in de vroege ochtend van de 24e oktober plaatsvinden op de
hoek van de Walenburgerweg, in de nabijheid van de Statentunnel. Daar liep het volkomen
mis, omdat één van de sd’ers of beiden de transactie verraden hadden. Naast een groot aantal
sd-agenten waren de Orpo en de Landwacht ter plaatse om de kp in een hinderlaag te lokken.
Het gevolg hiervan was dat er van de vier kp’ers, allen politieagenten, die bij de daad-
werkelijke overdracht betrokken waren, twee gevangengenomen werden. Dit waren de
politieagenten C. Diteweg (Cor), wachtmeester van de Marechaussee Brielle, en P.J. van der
Meer (Zwarte Piet). De derde politieman/kp’er (naam onbekend) vluchtte al schietend door
de Statentunnel en kon, hoewel dat hij zwaar gewond was, toch ontkomen. De vierde, P. van
der Puijl (Mooie Piet), werd op zijn vlucht door de Statentunnel doodgeschoten. Van der
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Puijl was werkzaam bij de politie in Dordrecht en lid van de kp-Nijmegen en Rotterdam.47

De kp’ers, die op de uitkijk hadden gestaan konden allen vluchten.

De grote overval van 24 oktober 1944

Deze tegenslag was voor een andere verzetsgroep geen reden om later op die dag van hun
geplande onderneming af te zien. Onder leiding van de vooraanstaande verzetsman S.
Esmeijer (Paul) was men namelijk voornemens een overval te plegen op het Gevangenis-
wezen,48 met het doel een aantal gevangengenomen verzetsmensen uit de cellen te
bevrijden. Voordat Esmeijer zich in de herfst van 1943 volledig met het verzet ging bezig-
houden, werkte hij als volontair bij de politie in Driebergen. Na zijn vertrek naar Rotterdam,
waar zijn ouders woonden, zat hij spoedig in de top van de Rotterdamse kp.49

Op 20 en 21 oktober 1944 viel een aantal verzetslieden in handen van de bezetter.
Hieronder bevond zich de leider van het katholieke deel van de Rotterdamse afdeling van 
de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (lo), J.P. Sijpesteyn. Omdat hij veel
wist van het Rotterdamse verzet en zijn leden, was men bang dat hij onder druk gevoelige
informatie zou kunnen doorspelen, wanneer de sd bij hem een verscherpt verhoor zou
afnemen. Zodoende moesten er direct de nodige maatregelen getroffen worden om hem en
de anderen te bevrijden.50

Een overval op het Gevangeniswezen was niet zonder risico, want de cellen waren
gevestigd op de vierde en vijfde etage van het hoofdbureau, terwijl de toegangsdeuren waren
voorzien van pantserplaten en bewaakt werden door licht bewapende politieagenten.
Daarnaast waren op de etages van het Gevangeniswezen bewapende leden van de Landwacht
aanwezig. Door alle beveiligingsmaatregelen kon de overval niet via de normale weg plaats-
vinden.51 Voor het slagen van de overval was hulp van binnenuit de enige kans. Door een
leider van een ander verzetsgroepje werd Esmeijer in contact gebracht met inspecteur Kruit,
die als chef van de Speciale Diensten de bewaking van het hoofdbureau onder zijn beheer
had. De dag voor de geplande overval vond in de woning van Kruit, aan de Statenweg 46a,
een bespreking plaats tussen Kruit, Esmeijer en twee andere leiders van het verzet. Spoedig
kwam men erachter dat de dienstwoning van de kantinebaas, E. Hulsman, de meest
geschikte mogelijkheid was om vandaaruit, via de kantine zonder problemen toegang te
krijgen tot het hoofdbureau. Deze woning was gevestigd op de derde etage van dat bureau en
was bereikbaar via een eigen ingang op de begane grond. Hulsman gaf toestemming voor het
gebruik van zijn woning, waardoor hij genoodzaakt was om samen met zijn gezin onder te
duiken, omdat de bezetter zeker wraak zou nemen. Op de ochtend van de overval, dinsdag 
24 oktober 1944, maakte Kruit samen met Esmeijer een inspectieronde door het hoofdbureau
om de route nog eens door te nemen en alle gevaarlijke punten te bezichtigen.52

In de namiddag kwamen ruim twintig kp’ers en een aantal koeriersters in de bestuurs-
kamer van de Christelijke Ambachtsschool aan de Gordelweg, vlakbij het ouderlijk huis van
Esmeijer aan de Bergsingel, bijeen en namen daar de laatste details door. Het was de
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bedoeling dat de voorhoede
gevormd werd door vier over-
vallers in ss-uniform en één in 
het uniform van de Nederlandse politie. De overval moest na de wisseling van de wacht van
19.00 uur plaatsvinden. Een viertal koeriersters was eerder naar de woning van Hulsman
vertrokken met de vijf uniformen. Zij hielpen meteen mee de waardevolle spullen uit het
huis te halen. Om halfvijf vertrokken de deelnemers zo onopvallend mogelijk naar de
woning van Hulsman, waar zij zich tussen halfzes en tien over zes in groepjes van twee
moesten melden. Hier kleedden de ‘geüniformeerde’ overvallers zich om, waarna negentien
mannen gespannen wachtten op het moment dat de overval kon beginnen.53

Vierde en vijfde verdieping van het Hoofdbureau waar het
Gevangeniswezen gevestigd was.
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Toen het zover was nam
een van de overvallers,
zogenaamd als officier
van de wacht,
telefonisch contact op
met de hoofdbewaker
en zei dat vier man van de
ss onder begeleiding van een
agent van de Speciale Diensten de
afdeling kwamen inspecteren. Nadat
het gesprek door de hoofdbewaker was
beëindigd met ‘in orde’, gingen de
overvallers over tot actie. De vijf
geüniformeerde overvallers gingen voorop
en nadat zij via de gepantserde deur waren
binnengelaten volgde de rest. De op de
vierde etage aanwezige bewakers werden
snel ontwapend en een van de overvallers
ontfermde zich over de hoofdbewaker, die
zich met alle sleutels van de cellen ophield in
een glazen kamertje. De in ss-uniform geklede overvallers waren vanaf die vierde etage via
de binnentrap naar de vijfde etage gegaan en hadden daar vier kaartende landwachters
ontwapend, terwijl de rest begonnen was met het bevrijden van de gevangenen. Hierbij was
voorzichtigheid geboden, want op de muren zaten alarmknoppen, die door de ontstane chaos
gemakkelijk ongezien door de een of ander ingedrukt konden worden.54

Om vijf voor halfacht, twintig minuten na aanvang, was de klus geklaard en kon
begonnen worden met het afvoeren van de bevrijde gevangenen. Aanvankelijk was er
gerekend op 18 man, maar al snel bleek dat de groep was uitgegroeid tot 43 personen.
Daarnaast kregen de wachtmeesters J.M. Kievits en J. van de Wetering ook nog toestemming
om mee te gaan, omdat zij hadden meegeholpen met de bevrijdingsactie en daarom moesten
onderduiken. Terwijl de groep naar de in de omgeving van het bureau gereedstaande voer-
tuigen liep, werd het binnen- en buitenalarm in werking gesteld.55

Boelstra, die zich op dat moment op zijn kamer bevond, liep de gang op en vroeg aan 
een aldaar geposteerde agent wat er aan de hand was. Deze vertelde hem dat zojuist de
gevangenis was overvallen. Boelstra liep direct naar de vierde etage en kreeg daar te horen
dat er bij een overval een groot aantal gevangenen bevrijd was en dat de groep via de kantine
het hoofdbureau verlaten had. Boelstra ging naar de kantine om te zien hoe men verdwenen
was en constateerde dat de deur van de kantine gesloten was. Hij trachtte met zijn dienst-
pistool de deur open te schieten maar dat lukte niet. Met behulp van een aantal agenten werd
de deur uiteindelijk opengebroken. Het onderzoek leverde verder niets op, waarna Boelstra
terugkeerde naar de gevangenis.56

Na de bevrijding werden voor een tentoonstelling
tekeningen gemaakt over het optreden van de
lkp, waaronder een van de overval op de
politiegevangenis.
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Maatregelen ten gevolge van de geslaagde overval 

Wölk kreeg die avond van de wachtcommandant de mededeling dat 25 bewapende personen
een grote overval op de politiegevangenis in het hoofdbureau van politie hadden gepleegd.
Wölk nam direct telefonisch contact op met het hoofdbureau en kreeg van de dienstdoende
officier van dienst in het kort te horen wat er gebeurd was. Na dit gesprek werd Wölk door
Scholz gebeld, die eveneens door de Nederlandse politie op de hoogte was gebracht. Scholz
had inmiddels al contact opgenomen met Rauter, de BdO en waarschijnlijk ook met de BdS,
Schöngarth. Hij wilde eerst nadere bevelen afwachten en dan pas de nodige stappen onder-
nemen, maar rekende erop bevel te krijgen tot het nemen van scherpe represaillemaat-
regelen. Wölk nam hierop contact op met zijn chef, Deppner, die ook al op de hoogte was.
Van hem kreeg Wölk te horen dat Rauter wegens de ernst van de overval reeds een beslissing
genomen had. Scholz kreeg opdracht een onderzoek in te stellen naar de medeplichtigheid
van het politiepersoneel. Wölk kreeg het bevel dat alle politiebeambten, die bij het door
Scholz ingestelde onderzoek schuldig of zeer verdacht van medewerking of hulpverlening
bevonden werden, beschikbaar gesteld moesten worden voor de nog diezelfde avond ter
plaatse te voltrekken executie. Alle nog voor de Sipo wegens illegaal werk in het Haagseveer
gevangen zijnde personen en alle in het Haagseveer gevangen zijnde mannelijke joden
kwamen ook in aanmerking voor de executie. De twee politiemannen (Diteweg en Van der
Meer) die ’s ochtends bij de schietpartij bij de Statentunnel waren aangehouden moesten
eveneens doodgeschoten worden.57

Diteweg en Van der Meer stonden op de lijst van de overvallers om ook bevrijd te
worden, maar omdat ze voor verhoor waren overgebracht naar de Aussenstelle, waren ze niet
aanwezig. Ze kwamen een half uur na de geslaagde overval op het hoofdbureau aan.58

Het totaal aantal te executeren mannen was niet nauwkeurig opgegeven, maar Wölk
kreeg opdracht om totaal 25 tot 30 personen te executeren. De executie moest nog dezelfde
avond plaatsvinden op een daartoe geschikte plaats in de onmiddellijke nabijheid van het
hoofdbureau. Door het aanplakken van plakkaten en alle andere ter beschikking staande
middelen moest de bevolking van Rotterdam over de gebeurtenissen en de genomen
represaillemaatregelen op de hoogte gebracht worden.59

Samen met Scholz ging Wölk en enkele beambten van de Aussenstelle kort daarop naar
het hoofdbureau. Daar stelde Scholz, samen met Rest, die het proces-verbaal moest opmaken,
een onderzoek in naar eventuele medeplichtige politiebeambten. Zij verhoorden vooral de
neergeslagen politieman uit het glazen kamertje, omdat men hem ervan verdacht mede-
werking te hebben verleend aan de overval. Het totale onderzoek duurde twee uur. Wölk
had een aantal Sachbearbeiter van zijn Dienststelle laten komen, aan wie hij de opdracht gaf uit
te zoeken, tegen welke nog ingesloten gevangenen reeds door Rauter de doodstraf bevolen
was. In dit verband werden de namen van twee gevangenen genoemd. Na de bevrijding
verklaarde Wölk dat hij zich had verzet tegen de wens van Scholz om de verdachte politie-
beambten te executeren, omdat hij de tijd voor het onderzoek te kort vond. Omdat het
volgens hem een uitgesproken gevechtshandeling betrof en niet een laffe overval, was hij 
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van de aan hem gegeven bevelen afgeweken. Het aantal te executeren personen had hij
verlaagd tot vier. Hieronder bevonden zich de twee reeds ter dood veroordeelden en de twee
genoemde politiebeambten, omdat die volgens de toen geldende wetten toch geëxecuteerd
zouden worden.60

De door Wölk genoemde Deppner en Scholz konden na de bezetting niet gehoord worden,
omdat zij vermoedelijk in Duitsland verbleven. Schöngarth was toen al door een gerechtshof
ter dood veroordeeld en opgehangen, terwijl Rauter ontkende iets van de zaak te weten. 
De enige Duitser die buiten Wölk nog een verklaring kon afleggen was Rest. Hij was door zijn
chef, Scholz, op de hoogte gebracht en kreeg van hem opdracht met een commando naar het
Haagseveer te gaan om te trachten de overval te verijdelen, maar hij kwam te laat. Rest moest
toen van Scholz een onderzoek instellen naar de verantwoordelijkheid van de bewakers en
nagaan in hoeverre zij hun dienst veronachtzaamd hadden. Kort na het afronden van het
onderzoek riep Scholz Rest bij zich en gaf hem opdracht, om zijn mannen bijeen te roepen
voor een executie, die buiten voor het bureau moest plaatsvinden. Rest ging met zijn mans-
chappen naar buiten en zocht naar een geschikte executieplaats. Deze vond hij voor de schuil-
kelder op het Doelwater. Omdat het ondertussen donker geworden was draaiden de aanwezige
sd’ers hun auto’s zodanig dat de koplampen op de schuilkelder schenen. De vier mannen
werden met hun rug tegen de muur van de kelder opgesteld, waarna Rest het peloton opdracht
gaf te vuren. Als commandant van het peloton overtuigde Rest zich ervan of de slachtoffers
dood waren en gaf ieder van hen nog een genadeschot uit zijn dienstpistool. De executie werd
bijgewoond door Scholz en Wölk. Boelstra had van Wölk opdracht gekregen om ook bij de
executie aanwezig te zijn, maar dit had Boelstra met verachting van de hand gewezen. De vier
lichamen moesten op last van de Duitsers tot de volgende dag 17.00 uur blijven liggen.61

Voor Wonink, die in januari 1944 het commando van de Ordepolitie van Moerman had
overgenomen, ging de executie te ver. Hoewel hij al enkele malen overwogen had het lid-
maatschap van de nsb op te zeggen, was dit voor hem de bekende druppel. Hij ging de
volgende dag direct naar Scholz en verweet hem dat de executie meer dan beestachtig was.
Dit optreden maakte waarschijnlijk weinig indruk, want Wonink wendde zich vervolgens
tot de burgemeester, omdat hij zich verplicht voelde zoveel mogelijk openlijk tegen het
Duitse optreden te protesteren. Omdat de burgemeester echter niet aanwezig was richtte hij
zich tot zijn vervanger, de wethouder dr. J.F.P. Dijkhuis. Wonink stelde hem voor met een
groep nsb’ers, die een openbare functie bekleedde, er bij Mussert op aan te dringen openlijk
tegen het in Rotterdam en elders in het land gewraakte optreden te protesteren, of anders bij
wijze van protest, gezamenlijk uit de nsb te treden. Dijkhuis zei de mening van Wonink te
delen en de zaak met de burgemeester te zullen bespreken. Na een aantal dagen stuurde
Scholz de gewestelijk commandant van de Landwacht naar Wonink, die moest proberen
hem op andere gedachten te brengen. Dit lukte niet, want toen Wonink na een tijdje nog
steeds niets van de burgmeester of Dijkhuis vernomen had, besloot hij zelf de knoop door te
hakken en bedankte voor het lidmaatschap van de nsb. Hij wist dat deze actie zijn ontslag
zou kunnen betekenen, maar op aandrang van Boelstra bleef hij gehandhaafd.62

De dag na de overval schreef Kruit zelf, als officier van dienst, de melding in het
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berichtenboek. Hij schreef dat de vorige avond omstreeks 19.00 uur op de politiegevangenis
een overval had plaatsgevonden door circa vijftien terroristen met medewerking van één of
twee Nederlandse politieambtenaren. De daders wilden terroristen en saboteurs bevrijden,
maar het plan mislukte omdat dergelijke gevangenen daar niet ondergebracht waren. Ze
bevrijdden tien gevangenen van de Nederlandse Justitie en verscheidene politieke
gevangenen (lichte gevallen van illegale hulp). Als represaillemaatregel hadden de Sipo en de
Orpo vier terroristen doodgeschoten. Kruit meldde verder nog in zijn bericht dat Scholz het
onderzoek leidde tegen de Nederlandse politieambtenaren wegens het tekortschieten in hun
plicht en dat één van de bevrijde gevangenen zich die ochtend bij de Sipo gemeld had.63 Beide
laatste mededelingen bleken juist te zijn. Een van de bevrijde gevangenen had zich uit de
groep weten los te maken en meldde zich bij het hoofdbureau, met de mededeling dat hij
wilde verklaren wat hij wist. Toen het verzet hiervan op de hoogte gebracht was, gaf men
direct opdracht tot liquidatie. Op 3 november 1944 vond de aanslag plaats. De man werd
geraakt, maar bleef in leven. Hij werd overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis.
Omstreeks 18.30 uur gingen twee in burger geklede mannen, die zich uitgaven voor agenten
van de Sipo, naar het ziekenhuis en schoten hem daar alsnog dood.64

Op 25 oktober werd een aantal Rotterdamse politiebeambten bij Scholz aan de
Eendrachtsweg 59 ontboden voor het geven van inlichtingen over de overval van de vorige
dag. Dit waren onder andere Kruit, hoofdwachtmeester A. de Wilde, die op de bewuste
avond als wachtcommandant dienst deed, K. Postma en enkele andere leden van de Speciale
Diensten. Nadat De Wilde hoorde dat Postma was ingesloten zag hij kans om uit het gebouw
weg te komen. Het gevolg was dat hij moest onderduiken. Kruit vond deze handelwijze niet
verstandig, omdat De Wilde met de hele overval niets te maken had. De bezetter had nu een
reden om aan te nemen dat de Speciale Diensten er wel degelijk bij betrokken waren,
waardoor andere politiefunctionarissen in gevaar kwamen. Kruit nam contact op met
Wonink, die als commandeur van de Ordepolitie belast was met de leiding van de Speciale
Diensten. Wonink gaf de chef van De Wilde opdracht om hem te arresteren. Deze inspecteur
begaf zich naar de woning van De Wilde met de gedachte dat hij was ondergedoken. Na
verscheidene malen aangebeld te hebben, deed eindelijk De Wilde zelf zeer schuchter open.
De inspecteur sprak met De Wilde af dat hij hem enig respijt zou geven, zodat hij in de
gelegenheid was om alsnog met zijn gezin onder te duiken, welk aanbod hij aanvaardde.
Gelukkig leverde het onderzoek van Scholz niets op, waardoor de gearresteerde agent Postma
enige dagen later werd vrijgelaten.65

Deze zaak had echter anders kunnen aflopen. Op de middag van de overval was namelijk
een nota verschenen betreffende nieuwe richtlijnen over het aanbieden van arrestanten bij
het Gevangeniswezen. Toen Wonink, die in het korps bekend stond als aanhanger van het
nationaalsocialisme, enige tijd later langs de kamer van de inspecteurs liep, zag hij Kruit
staan, die samen met inspecteur P. Gorzeman de zojuist verschenen nota met bijzonder veel
aandacht bestudeerde. Na de overval was Wonink eveneens naar het hoofdbureau geroepen
om daar te horen hoe het gebeurd was. Het viel hem direct op dat de overvallers de
richtlijnen uit de nota letterlijk hadden opgevolgd. Hieruit concludeerde hij dat de
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inlichtingen uit de desbetreffende nota door niemand anders dan Kruit of Gorzeman aan de
overvallers verstrekt waren. Dit vermoeden had hij echter tegenover niemand geuit. Na de
bevrijding gaf Kruit toe de nota doorgespeeld te hebben.66

Overval op het laatste moment

Kort voor het einde van de bezetting, op 30 april 1945, vond een tweede overval plaats op het
Gevangeniswezen. Het doel was 28 gevangenen te bevrijden, omdat men bang was dat de
bezetter uit wraak voor hun aankomende nederlaag alle politieke gevangenen zou dood-
schieten. Deze angst was niet ongegrond, want bij de ontruiming van kamp Vught was dat
ook gebeurd. Hiervan was de Rotterdamse inspecteur J.V. Tas het slachtoffer geworden. 
Het verzet kreeg uit geheel onverwachte hoek hulp. Twee gedeserteerde medewerkers van de
Aussenstelle Rotterdam, W. Schlein en E. Schulz, hadden in ruil voor een onderduikplaats hun
hulp aangeboden, want ook zij zagen het einde naderen. Omstreeks 19.00 uur begaf een
select gezelschap zich in een vrachtwagen van de Wehrmacht naar het hoofdbureau. De groep
bestond uit vijf leden van de kp, in het uniform van de ss, één lid van de Ordedienst (od) in
burger en de beide Duitsers in hun eigen uniform. Buiten stonden nog drie kp’ers verdekt
opgesteld om bij eventuele problemen te kunnen helpen. Omdat alles er zeer overtuigend
uitzag verliep de operatie heel voorspoedig. De gevraagde arrestanten, die zogenaamd
overgebracht moesten worden naar de gevangenis in Scheveningen, werden zonder
problemen overgedragen. De overval leek zo echt dat zelfs de bevrijde gevangenen dachten
dat hun laatste uur geslagen had. Pas in de vrachtauto kon men hen overtuigen. Op dezelfde
manier werden diezelfde dag nog drie politieke gevangenen uit het Huis van Bewaring aan
de Noordsingel bevrijd. Als dank voor hun hulp kregen de twee Duitse deserteurs een
onderduikadres in Kethel.67

Eén dag na de overval besloot de bezetter tot gedeeltelijke ontruiming van het
Gevangeniswezen. Alle gevangenen van de sd werden overgeplaatst naar de gevangenis in
Scheveningen.68

10.5 transport van arrestanten

Eind oktober 1943 vroeg de Amsterdamse commissaris van politie Voordewind per telex aan
de hoofdcommissaris van Rotterdam wie belast was met de bewaking en het vervoer van
arrestanten. Hij kreeg als antwoord dat de Ordepolitie belast was met de bewaking en
verzorging, terwijl het transport werd uitgevoerd door de Vreemdelingendienst en Orde-
politie samen.69 De Vreemdelingendienst was vanaf 15 mei 1941 belast met het vervoer van
arrestanten, omdat zaken die betrekking hadden op vreemdelingen steeds minder werden.
Daarvoor waren de taken gescheiden en werd het vervoer van arrestanten alleen geregeld
door de bij de Vreemdelingendienst ondergebrachte Transportendienst.70
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Vreemdelingen- en Transportendienst

Arrestantenvervoer was voor de Vreemdelingen- en Transportendienst een behoorlijke
taakverzwaring. Door de alsmaar groeiende stroom arrestanten werden naast deze dienst ook
andere onderdelen belast met transporten. Vooral Duitse instanties schakelden de
Rotterdamse politie steeds vaker in bij het vervoer van hun arrestanten, waardoor de
richtlijnen drastisch aangescherpt werden. Bij ontvluchting moest direct gericht geschoten
worden. Waarschuwingsschoten mochten niet meer gelost worden. Wanneer een verdachte
hierna toch wist te ontkomen, moest de verantwoordelijke politieambtenaar gestraft
worden. Weer geheel andere maatregelen zorgden ervoor dat aan bovengenoemde richtlijn
niet voldaan kon worden. Een aantal arrestanten, die voor verhoor door dezelfde instantie
niet gecombineerd vervoerd mochten worden, moesten na elkaar overgebracht worden.

Vanwege benzinetekort moesten gevangenen op den
duur met een paardenwagen vervoerd worden.
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Hiervoor waren niet altijd voldoende geüniformeerde en bewapende transportbegeleiders
ter beschikking. Zodoende kwam het voor dat een transport door niet met vuurwapens
uitgeruste bewakers moest worden uitgevoerd. Ook waren niet altijd geschikte
vervoermiddelen aanwezig ten gevolge waarvan de transporten dan te voet of in overvolle
trams moesten geschieden.71

In het begin van de bezetting was er nauwelijks sprake van transport voor Duitse
instanties. De Transportendienst bracht hoofdzakelijk de weggelopen minderjarigen naar
huis of tehuis terug. Ze moesten hiervoor de stadsgrens vaak overschrijden, omdat weglopers
uit het gehele land naar Rotterdam kwamen. Omstreeks september 1941 werd het

takenpakket van de Transportendienst wederom uitgebreid. Vanaf die
tijd werden ze tevens belast met het terugbrengen van weggelopen

arbeiders van de nad naar hun kazernes (werkkampen) in onder
andere Hardenberg, Liessel, Wolvega en Hilvarenbeek. Deze

deserteurs, zoals ze ook wel genoemd werden, waren meestal
door Groep iii aangehouden.72 Later werden de agenten van de
Vreemdelingen- en Transportendienst ingezet bij het
overbrengen van arbeiders, die voor de arbeidsinzet naar
Duitsland waren gestuurd en daarvandaan gevlucht. Deze
arbeiders werden tot de Duitse grens gebracht. Vandaar werd
gezorgd voor verder transport naar Duitsland.73

Doordat de voor arrestanten bestemde ruimten aan
het hoofdbureau doorlopend overvol waren, moesten de
gevangenen wegens plaatsgebrek van en naar de
afdelingsbureaus worden gereden. Daarnaast moesten de
gevangenen naar diverse plaatsen in Nederland worden
overgebracht.74

Het beeld van een bewaker die brieven van een gevangene in
ontvangst neemt heeft een plaats gekregen naast de deur die
toegang geeft tot het werkvertrek van de korpschef.
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In november 1942 werd door de voor arrestantenvervoer bestemde voertuigen zesduizend
kilometer gereden. Dit was ongeveer tweehonderd kilometer per dag. Eén maand later kreeg
men slechts duizend liter benzine toegewezen, waardoor het overbrengen van arrestanten
problematischer werd. Verandering in de situatie was dringend gewenst, want het laten
betalen van ƒ 5,- door beschonken personen, wanneer zij per overvalauto naar het bureau
werden gebracht, leverde niet het gewenste resultaat op. De klok werd teruggezet naar de tijd
dat de arrestanten nog per paardentractie werden vervoerd. Half december 1942 werd aan de
Amsterdamse Rijtuig Maatschappij opdracht gegeven tot het leveren van een paard, wagen
en tuig. Alles werd op huurbasis geleverd op voorwaarde, dat het geheel door Rotterdams
politiepersoneel bereden en onderhouden zou worden. Per dag mocht men maximaal 24

kilometer afleggen. Paard en wagen werden gestald in de voormalige stallen van de
Marechaussee aan de Charlotte de Bourbonlaan. De kostbare rubberen banden werden
vervangen door ijzeren banden. Als vaste koetsiers werden drie agenten aangewezen. 
Na enkele dagen kwamen zij erachter dat ze een tweede paard nodig hadden, omdat ze per
dag meer reden dan de vastgestelde 24 kilometer.75

Hoewel het aantal transporten en het personeelsgebrek alsmaar toenam en de vervoer-
middelen daarentegen schaarser werden, kreeg de directeur van de gemeentelijke sociale
dienst toezegging dat hij bij het transporteren van asociale elementen naar kampen op politie-
assistentie kon rekenen.76

Het korps Rijksveldwacht was, voordat het op 1 maart 1941 werd opgeheven belast met de
gevangenentransporten van en naar de rechtbanken. Het personeel en de taken werden
hierna overgeheveld naar de Marechaussee. Twee jaar later ontstond er door de vorming van
de Staatspolitie een andere situatie, waardoor per 1 augustus 1943 het transport van arrestanten
en gevangenen werd overgenomen door het rechtstreeks onder de secretaris-generaal van
Justitie ressorterende korps Parketwacht. Hierdoor werden de vervoersproblemen
gedeeltelijk opgelost. Veel gemak zal men er echter niet van gehad hebben, want wegens
personeelsgebrek moest de politie de Parketwacht regelmatig assisteren. De parketwachters
droegen nagenoeg hetzelfde uniform als de Staatspolitie. Alleen de kleur van de kraagspiegels
was paars.77

Eind januari 1945 kwam het nog steeds voor dat politieagenten gevangenen moesten
overbrengen, waarbij de kans op ontvluchting toenam. Een opperwachtmeester van de
Speciale Diensten kreeg op een zaterdagmiddag opdracht om met negen agenten naar de
politiegevangenis te gaan voor het overbrengen van arrestanten. Vanaf het hoofdbureau
moesten 52 arrestanten voor de arbeidsinzet overgebracht worden naar het Doofstommen-
instituut aan de Ammanstraat. De leiding van het transport berustte bij een Duitse officier
van de sd. Op de gang van de vierde etage stonden de begeleiders aan weerszijden opgesteld.
Via het trappenhuis moesten de arrestanten naar de binnenplaats van de Motorbrigade
gebracht worden. Daar stond een overvalwagen klaar voor verder transport. Op de binnen-
plaats werden de arrestanten in rijen van drie opgesteld. Na telling bleken twee man te
ontbreken. Direct na de ontdekking werden alle deuren van het hoofdbureau gesloten en
werd een uitgebreide zoekactie op touw gezet. Geen van beide mannen werd gevonden. 
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De overige arrestanten werden overgebracht naar de Ammanstraat. Hoe de twee ontsnapt
waren, was een groot raadsel. Enkele hoofdpersonen moesten een rapport opmaken. Daaruit
bleek al snel dat het overbrengen van 52 arrestanten door tien man onverantwoordelijk was.
Onderzoek wees uit dat de trappen niet waren afgezet, waardoor ontsnapping mogelijk was.
Uit het aantal Duitse instanties, waaraan de commandeur van de Ordepolitie verslag moest
uitbrengen over de uitkomst van het onderzoek bleek, dat de ontsnapping door de bezetter
hoog werd opgenomen. De commandeur deelde aan Rauter, Scholz en de Aussenstelle mee dat
de ontvluchting een samenloop van omstandigheden was en dat er daarom geen disciplinaire
maatregelen genomen moesten worden.78

Na de bevrijding bleek dat de gevangenen tijdens de bezetting van verschillende zijden
geholpen waren. Op 18 mei 1945 reikte hoofdcommissaris Staal aan 25 personen of firma’s
een oorkonde uit, omdat zij door schenking in natura de politieke gevangenen in de
bezettingsjaren hadden gesteund. In dezelfde periode werd in het hoofdbureau een beeld
onthuld, voorstellende een politieman die heimelijk een brief aan een arrestant geeft. 
Dit beeld was een geschenk van een aantal ex-gevangenen.79

De bezettingsautoriteiten hadden dankbaar gebruik gemaakt van de celcapaciteit en
bewakers van de Rotterdamse politie. Voor het ophalen van deze gevangenen, zoals joden,
communisten, arbeiders en verzetsstrijders hadden zij behoeften aan betrouwbaar en
volgzaam politiepersoneel. Om dit te kunnen bereiken moest er eerst wat gedaan worden
aan de bewustwording van de Nederlandse politieambtenaren. Verandering van de politie-
organisatie zou een belangrijke stappen in die richting moeten zijn.


