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hoofdstuk 11

gemeentepolitie 
wordt staatspolitie

[...] ‘’t Ligt nu aan ons, Nederlandse politiemannen, om ons volledig
in te zetten ter volmaking van de zoo lang begeerde noodzakelijk
eenheid. Aan de Staf van de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie
der Nederlandse Politie worden nu al maanden lang iederen dag
stapels papier verwerkt en vele besprekingen gevoerd om de
reorganisatie der politie zoo spoedig mogelijk en tevens zoo goed
mogelijk haar beslag te doen krijgen en de daarbij beoogde eenheid 
te bereiken.’ [...]

(Reorganisatie der Nederlandse politie, door: S.M. Oosterhoff, kapitein der
Marechaussee, in: De Nederlandsche Politie, 1e jaargang no. 5, 1 februari 1943)



11.1 de reorganisatie van maart 1943

Tijdens de eerste drie bezettingsjaren waren veel politiemensen betrokken bij het uitvoeren
van opdrachten van de bezetter. Het zag er naar uit dat dit in de komende twee jaar niet zou
veranderen, want hoewel de Rotterdamse politie in april 1943 voor het laatst werd
ingeschakeld bij het ophalen van joden, zorgden andere problemen ervoor dat de politie
regelmatig moeilijke opdrachten kreeg. Vooral nadat het verzet in de eerste helft van 1943

grotere vormen begon aan te nemen, eiste de bezetter van de Nederlandse politie vergaande
medewerking. Daarbij kwam nog dat de criminaliteit toenam. Inplaats van de verlangde
medewerking zagen steeds meer politiemensen in dat de bezetter de strijd ging verliezen en
veranderden hun houding, gingen zelf deelnemen aan het verzet of doken onder. Anderen
probeerden daarentegen te redden wat er te redden viel en steunden de bezetter op alle
mogelijke manieren in hun strijd. De beoogde eenheid was daarom verder weg dan ooit. 
De reorganisatie, die in 1941 in gang gezet werd en bedoeld was om de politie geheel onder
staatsgezag te brengen, kon hierin geen verandering brengen.

Verordening Organisatie Politie

Op 14 december 1942 bracht Seyss-Inquart de Verordening Organisatie Politie (vop) uit,
welke op 1 maart 1943 in werking zou treden. Hiermee werd aan de doelstelling voldaan om
de politie naar Duits model in te richten. Voortaan zouden staatsinstanties het politiegezag
uitoefenen. De politiezorg werd hierdoor een staatsaangelegenheid, waarvan de secretaris-
generaal van Justitie de hoogste instantie was. Het DGvP, dat in december 1941 geruisloos van
het toneel verdwenen was, werd door de reorganisatie nieuw leven ingeblazen en belast met
de daadwerkelijke leiding van de Nederlandse ‘Staatspolitie’. Secretaris-generaal Schrieke
werd benoemd tot directeur-generaal en Broersen tot chef van de Algemene Staf. Wegens
overspel moest Broersen zijn functie na ruim een half jaar overdragen aan de politiepresident
van Eindhoven, P.J. Kooymans. Deze hield het ook niet lang vol, want na twee maanden
raakte hij verwikkeld in een affaire en werd om die reden naar het Oostfront gestuurd. 
De gewestelijk politiepresident van Groningen, De Boer, werd zijn opvolger.

De hoofdcommissarissen van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Haarlem, Groningen, Arnhem en Eindhoven kregen na de invoering van de vop de nieuwe
titel van politiepresident. Als Staatspolitiegezagsdragers traden zij voortaan op als leiders van
de Staatspolitie-instanties. De politiepresidenten van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven,
Arnhem en Groningen namen bovendien de taak van gewestelijk politiepresident waar en
kregen ieder de politiële bevoegdheid in een aantal provincies. Zij namen hiermee de taak
van de pg over.1 Boelstra, die van de zittende hoofdcommissarissen de enige was die direct in
de functie van politiepresident en waarnemend gewestelijk politiepresident aan het werk
kon, kreeg de provincies Zuid-Holland en Zeeland onder zijn beheer 2. In de kleinere
gemeenten werd de politiezorg opgedragen aan de burgemeester. Als politiegezagsdrager
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werd deze gecontroleerd door de gewestelijke politiepresident. In de 129 grotere gemeenten
bleef de uitvoering van de politietaak bij het eigen gemeentekorps. De Marechaussee werkte
in de overige, meestal kleinste, gemeenten. Tot de algemene politie gingen ook de brandweer
en de luchtbescherming behoren.3

De gewestelijke politiepresidenten kregen hierdoor een zwaardere taak toebedeeld dan
zij voorheen hadden als korpschef en daardoor konden zij zich niet meer bezighouden met
de uitvoerende politiedienst. Dit probleem werd ondervangen door het aanstellen van een
gewestelijke politiecommandeur. Deze politiecommandeur was ondergeschikt aan de
politiepresident en belast met de behandeling van alle aangelegenheden inzake organisatie,
opleiding, personeelszaken en dienstuitoefening. Hij was tevens commandant van de gehele
uitvoerende dienst, waaronder staats- en gemeentelijke Ordepolitie, Marechaussee en politie
te water in het ambtsgebied van de gewestelijke politiepresident.4 Alle gewestelijke
commandanten van de Marechaussee werden belast met de waarneming van het ambt
gewestelijk politiecommandeur en oefenden die als nevenfunctie uit. Op deze manier werd
luitenant-kolonel J.E. Hofman de gewestelijke politiecommandeur voor de provincie Zuid-
Holland en Zeeland. Het gewestbureau verhuisde met ingang van 3 januari 1944 van Den
Haag naar de Westersingel 19 in Rotterdam.5

Met ingang van 1 januari 1944 werd aan alle politieambtenaren een nieuw legitimatie-
bewijs uitgereikt. Om te voorkomen dat het verzet de legitimatiebewijzen vervalste, moest
elk bewijs voorzien zijn van een zegel. Elk kwartaal moest er een ander zegel bijgeplakt
worden, die een afwijkende kleur en opdruk had. Leden van de Staatsbrandweerpolitie
kregen bijna hetzelfde legitimatiebewijs als de politie. Het enige verschil was dat het legitimatie-
bewijs van de brandweer was voorzien van een rode streep.6

De gezagsverhoudingen waren, zelfs één jaar na de reorganisatie van maart 1943, niet
voor iedereen duidelijk. Burgemeester Müller vroeg half maart 1944, in zijn hoedanigheid als
leider van de Adviescommissie, schriftelijk aan de gemachtigde van de leider voor Binnen-
landse Zaken en Nationale Veiligheid, C. van Geelkerken, hoe hij enkele artikelen van de
vop moest interpreteren. Vooral het artikel waarin bepaald werd dat in gemeenten met
Staatspolitie-instanties de Staatspolitiegezagsdragers op grond van de Gemeentewet aan de
burgemeesters toekomende bevoegdheden moesten uitvoeren, leverde volgens Müller pro-
blemen op. Hier kon volgens hem uit geconcludeerd worden dat ook een Algemene Plaatse-
lijke Verordening (apv) door de politiepresident vastgesteld diende te worden. Het antwoord
van het DGvP luidde dat alleen de bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde, welke
voorheen speciaal bij de burgemeester lagen, waren overgegaan naar de politiepresident. 
Het vaststellen van de apv bleef dus een taak van de burgemeester.7

Op 23 februari 1943 had Boelstra tijdens een bespreking in Hoog-Soeren het verzoek
gekregen om ten behoeve van de reorganisatie voor de belangrijkste functies leidende
functionarissen aan te wijzen. Twee dagen later kon Boelstra al aan dit verzoek voldoen. 
Hij berichtte Broersen dat hij commissaris J.C. de Jong voordroeg als leider van de Recherche,
Takken als leider van de Bestuurspolitie en Moerman als leider van de Ordepolitie. Boelstra
merkte daarbij nog op dat, indien hij ervaren nationaalsocialistische officieren in zijn korps
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had gehad, hij zeker overwogen zou hebben deze voor de betreffende functies aan te wijzen.
Omdat hij ze echter niet had was hij gedwongen genoemde officieren aan te wijzen. 
Zij waren overigens ook de enige officieren, die over de nodige capaciteiten beschikten. 
Zij kenden hun personeel door en door en hadden dit volkomen in de hand en zij waren
daarnaast met de eigenaardigheden van de Rotterdamsche bevolking volkomen vertrouwd.
Volgens Boelstra zou het riskant zijn om andere officieren aan te wijzen, want door de ietwat
gespannen verhoudingen diende elke verslapping in of verzwakking van de leiding te
worden voorkomen. De leiders moesten zeer deskundig zijn en de bevolking kennen. Het
was duidelijk dat betrokkenen geen nationaalsocialisten waren. Zij waren echter volkomen
loyaal en betrouwbaar en zouden onder alle omstandigheden hun plicht vervullen en zij
zouden, daar waar nodig, ook hun personeel daartoe weten te dwingen.8

Hierna volgde van elke beoogde leider een individuele opmerking. Commissaris De Jong
was volgens Boelstra een zeer geroutineerde rechercheman en had reeds lang de leiding van
de Recherche. Politiek was hij indifferent. Takken was een in het korps opgegroeide zeer
ijverig en nauwkeurig werkende administratief ambtenaar met grote kennis van zaken.
Reeds lang was hij met de leiding van de administratieve diensten belast. Inspecteur Moerman
was commandeur van de Ordepolitie en had daarin de nodige verbeteringen aangebracht.
Moerman werd door zijn officieren en minderen zeer geacht, had zijn mensen volkomen in
de hand en zou onder alle omstandigheden gehoorzamen. Volgens Boelstra was hij een
soldaat van de eerste rang met een uitstekend open karakter en alle door hem te geven
bevelen, zou hij desnoods met inzet van zijn eigen leven, ook onder de meest kritieke om-
standigheden, weten uit te voeren. Als commandeur kon Boelstra zich geen betere wensen.
Politiek was hij echter nog niet rijp, maar had toch moderne denkbeelden. Omtrent zijn
loyaliteit en betrouwbaarheid bestond bij Boelstra niet de minste twijfel. Hij kende Moer-
man al langer. Zij hadden namelijk tijdens hun militaire diensttijd bij hetzelfde krijgsmacht-
onderdeel gediend. Omdat Groep 10 Moerman op politiek gebied ongunstig beoordeeld had
was, volgens Boelstra zijn voorstel om hem te bevorderen afgewezen. Hierdoor was een
onaangename situatie ontstaan, omdat de afdelingscommandeur Hanegraaf, welke volgens
Boelstra politiek niet gunstiger kon worden beoordeeld dan Moerman, wel tot hoofd-
inspecteur was bevorderd en daardoor een hogere rang bekleedde dan zijn commandeur.
Boelstra had er daarom moeite mee dat het DGvP de bevorderingen bepaalde. Vooral in
verband met de verstandhouding in het korps wilde hij zelf een vinger in de pap hebben. 
Hij wilde jongeren niet voor ouderen laten gaan. Boelstra was er duidelijk niet op uit nsb’ers
voorrang te verlenen. Hij beoordeelde en adviseerde op vakmanschap, geschiktheid en
andere kwaliteiten en niet op de politieke visie. Hij noemde zijn officieren ‘loyaal’ ondanks
dat zij zijn politieke gezindheid niet deelden. Het voorstel van Boelstra werd overgenomen.
In de rang van kapitein der Staatspolitie werden De Jong, Takken en Moerman bij de
reorganisatie aangewezen als respectievelijke leiders van de Recherche, Bestuursdienst en
Ordepolitie. Hiermee had Boelstra kunnen voorkomen dat nationaal-socialisten op deze
plaatsen werden aangesteld.9

De Verordening Organisatie Politie was dan wel op 1 maart 1943 inwerking getreden,



daarmee was nog niet gezegd
dat de reorganisatie snel
voltooid zou zijn. Dit doel
was zelfs in mei 1945 nog niet
bereikt. Alle Nederlandse
politieambtenaren werden
met ingang van 1 maart 1943

ontslagen en direct weer in
een nieuwe (militaire) rang
aangenomen.10

Als gewestelijk politie-
president kreeg Boelstra de
rang van kolonel. De ver-
anderingen waren niet
alleen organisatorische van
aard. In het dagelijks
straatbeeld was de
reorganisatie eveneens
waarneembaar door de
wijziging van het politie-
uniform. Voor de Mare-
chaussee, Gemeentepolitie
en Staatspolitie werd één
model uniform ingevoerd,
alleen de kleur was af-
wijkend. De omval van de
kraag van het Marechaussee-
tuniek was blauw en op deze
kraag waren zwarte spiegels
aangebracht. De broek was
blauw met een zwarte bies,
terwijl de opstaande rand
van de pet eveneens blauw
was. De tuniek van de
Gemeentepolitie en Staats-
politie was bijna geheel
zwart, alleen de kraagspiegels
waren blauw, terwijl de opstaande petrand boven en onder, evenals de broek en de mouw-
omslagen voorzien waren van een blauwe bies. De rangonderscheidingstekens waren voor
alle korpsen gelijk. Dit gold niet voor de uitmonstering op de pet. Bij de Gemeentepolitie
was op de opstaande rand een ovaalvormige kokarde aangebracht, met daarboven een
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467

klimmende leeuw. Bij de Staatspolitie was de leeuw vervangen door een springende granaat.
De petten van de Marechaussee waren voorzien van dezelfde kokarde, maar daarboven was
een springende granaat aangebracht. Vanwege gebrek aan materiaal kon het voorkomen dat
niet overal aan de uniformvoorschriften voldaan kon worden, waardoor vooral door gebruik
van afwijkende stoffen de kleur kon verschillen.11

Nieuw rangenstelsel

Het DGvP had eind augustus 1943 bepaald dat ook het gehele administratieve personeel
geüniformeerd diende te worden. Op 8 december berichtte Boelstra dat de uniformen gereed
waren, doch dat hij 59 vuurwapens te kort kwam. Volgens hem was het ongewenst personeel
in uniform zonder vuurwapen te laten lopen. Eén week later ontving hij het korte antwoord:
geen vuurwapen, wel uniform. Vervolgens vroeg het overgrote deel van het technisch per-
soneel, in verband met de slechte staat van hun burgerkleding, of zij eveneens van een
uniform voorzien konden worden. Hiermee ging men akkoord. Het administratief en tech-
nisch personeel werd in een uniform gehesen en werd, evenals het executief politiepersoneel,
in militaire rangen ingedeeld. Daardoor kregen poetsers, bodes, schilders en monteurs de
rang van (opper)wachtmeester. Omdat deze groep net als alle andere politiemannen kans
liep om onderweg tegen allerlei zaakjes op te lopen, waarbij van hen een onmiddellijk
optreden zou worden verwacht, was het noodzakelijk hen enige kennis bij te brengen van 
de voornaamste wetten en verordeningen.12

Indeling in de nieuwe rangen vond plaats naar aantal dienstjaren en leeftijd. Dit systeem
zorgde voor een aantal problemen. Zo kreeg een agent, die op 1 maart 1943 33 jaar oud was en
drie dienstjaren had, de rang van opperwachtmeester, terwijl een agent die op dezelfde
datum 29 jaar oud was en zes dienstjaren had, wachtmeester werd. Leeftijd ging dus voor
dienstjaren. Een ander bezwaar was het aantal nieuwe rangen. Voor de reorganisatie tot
Staatspolitie bestond de Ordepolitie uit 97 brigadiers, 115 majoors en 814 agenten. Na de
reorganisatie bestond diezelfde Ordepolitie uit 97 hoofdwachtmeesters, 634 opperwacht-
meesters en 295 wachtmeesters. Vandaar dat op 8 juni 1943 aan het DGvP een voorstel werd
gedaan om 101 opperwachtmeesters te bevorderen tot hoofdwachtmeesters. 
Of het voorstel gehonoreerd werd, is niet bekend. Aan het einde van die maand nam Boelstra
wegens een ander probleem contact op met de directeur-generaal. In verband met de
reorganisatie waren zeven agenten bevorderd tot opperwachtmeester, terwijl zij gedurende
een reeks van jaren bij voortduring blijk hadden gegeven van volkomen gebrek aan initiatief,
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Nadat alle mogelijke correctiemaatregelen
hadden gefaald waren deze agenten in de tuchtklasse geplaatst, waar ze onder leiding van een
daartoe uitgezochte hoofdwachtmeester een zeer scherp gecontroleerd dienstverband
hadden. Boelstra wilde hen niet als opperwachtmeester handhaven, doch als wachtmeester
indelen. Dit verzoek werd niet gehonoreerd. Boelstra vermeldde in hetzelfde bericht dat hij
dertig opperwachtmeesters, waarvan de dienstverrichtingen ook te wensen overlieten,
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gewaarschuwd had. In de aanwezige beoordelingen staan termen als ‘lor’ en ‘grote prul’.13

In verband met de bevorderingsperikelen diende er in 1944 een zaak voor het Ambtenaren-
gerecht. Opperwachtmeester W.H. Wierth had de zaak aangespannen tegen de politie-
president van Rotterdam. Volgens het vonnis had de politiepresident Wierth bij besluit van
10 januari 1944 als opperwachtmeester van de Staatspolitie gestraft met beperking van het
recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van twee dagen, ter zake van het zich indisci-
plinair gedragen door als opperwachtmeester/ex-agent niettegenstaande uitdrukkelijk bevel
van de politiepresident een opperwachtmeester/ex-majoor niet als meerdere te bejegenen.
Volgens de rechter was het bevel van de politiepresident aan de opperwachtmeesters/ex-
agenten om de opperwachtmeesters/ex-majoors als hun meerdere te bejegenen strijdig met
de algemeen verbindende voorschriften van het Rangenbesluit politie, dat op 1 maart 1943 in
werking was getreden. Wierth had zijn straf gekregen, omdat hij tijdens ongeregeldheden in
de omgeving van Bloemhof een passerende opperwachtmeester niet volgens de voorschriften
had gegroet.14

De politiepresident verdedigde zijn eerder uitgegeven nota’s15 door te zeggen dat hij over
deze materie besprekingen had gevoerd met de directeur-generaal, waarbij de mogelijkheid
geopperd werd de ex-majoors de titulaire rang van hoofdwachtmeester, dan wel een of ander
onderscheidingsteken te geven, waardoor het onmiddellijk zichtbaar was, dat men hier met
een voormalig chefagent te maken had. Deze besprekingen hadden geen resultaat opgeleverd,
althans een beslissing daarop werd nimmer ontvangen. Daarom had Boelstra beide nota’s
geschreven. Het gerecht was van oordeel, dat verweerder bij zijn beide bovenaangehaalde
nota’s gepoogd had een nieuwe rang in te voeren en dit was tegen de bestaande regels. Daarom
werd het besluit van de Rotterdamse politiepresident nietig verklaard.16

Bij de directeur-generaal waren meer meldingen binnengekomen van politieambtenaren,
die zich in het kader van de reorganisatie niet rechtvaardig behandeld voelden. Het was zijn
wens, dat elk geval afzonderlijk onderzocht werd. Hiervoor plaatste hij een oproep in het
Algemeen Politieblad van 8 december 1943. Iedere politieambtenaar kon bij zijn onmiddellijke
chef een met redenen omkleed verzoek indienen. Dit verzoek moest hierna worden door-
gezonden. In Rotterdam maakten twee medewerksters van de Kinderpolitie gebruik van de
oproep. De eerste was A. van der Kleij. Bij de reorganisatie werd zij aangesteld als recher-
cheur der Staatsrecherche Rotterdam. Daarvoor was ze assistente. In haar verzoek bracht zij
naar voren dat voorheen bij de Kinderpolitie zes inspectrices en twee assistenten werkzaam
waren. Om assistente te kunnen worden moest men over verschillende diploma’s beschik-
ken, waaronder dat van maatschappelijk werk. Verder waren bij de Kinderpolitie nog vijf
vrouwen belast met de bewaking en verzorging van arrestanten. Twee hoofdbewaaksters en
drie bewaaksters. Zij hadden voor dit werk geen diploma’s nodig. Bij de reorganisatie werden
de hoofdbewaaksters hoofdwachtmeester en de bewaaksters als wachtmeester ingeschaald.
Volgens Van der Kleij was dit niet juist, omdat de rang van wachtmeester gelijk stond met die
van rechercheur. Omdat haar werk hoger werd aangeslagen dan dat van hoofdbewakers was
ze van mening dat ze niet de juiste rang ontvangen had. Hetzelfde had zich voorgedaan met
de tweede politieassistente, H. de Beer. Zij werd door de reorganisatie aangesteld als recher-
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cheur eerste klasse bij de Staatsrecherche. Volgens de gegevens op de personeelskaarten werd
hun klacht gegrond verklaard, want Van der Kleij werd rechercheur eerste klas en De Beer
kreeg de rang van hoofdrechercheur.17

Naast organisatie, uniformering en rangindeling werd ook nog iets geregeld op admini-
stratief en financieel gebied. In opdracht van Rauter moesten de persoonsdossiers van de
gehele Nederlandse politie gecompleteerd worden. Voor de personeelskaart en het nieuwe
legitimatiebewijs was een groot aantal foto’s nodig. Voor het Rotterdamse korps kwam dit
neer op 15.600 foto’s. De Technische Opsporingsdienst kon niet aan het verzoek voldoen,
omdat het aantal te groot was en zij ook niet genoeg materiaal daarvoor had. Gedurende de
eerste week van iedere maand moesten van elke politieman de mutaties aan het DGvP
worden doorgegeven, zodat de personeelskaarten bijgewerkt konden worden.18

De Verordening Bezoldiging Politie 1943 moest ervoor zorgen dat de grote landelijke
verschillen in salariëring en toelagen verdwenen. Elke politieambtenaar in dezelfde rang
kreeg in ieder politiekorps hetzelfde salaris. De uniformiteit in de bezoldiging moest er
eveneens toe bijdragen de gemeenschapsgeest, het saamhorigheidsgevoel van de Nederlandse
politie, alsmede het bewustzijn van haar verantwoordelijkheid voor de op de schouders van
de politie rustende taak te versterken en de consolideren.19

Sociale omstandigheden

Voor deze reorganisatie was er in het Rotterdamse korps op het gebied van de salariëring al
het een en ander gepasseerd. Op initiatief van inspecteur Müller werd half november 1942

vanuit het personeel een commissie gevormd, met als doel te pleiten voor loonsverhoging.
Müller was hiertoe overgegaan, omdat hem ter ore was gekomen dat veel personeelsleden in
grote financiële problemen waren geraakt. In verband met het feit dat de politievak-
organisaties gereorganiseerd zouden worden, meende de commissie van die zijde geen hulp
te mogen verwachten. Omdat Boelstra er meermalen blijk van had gegeven dat hij zich het
lot van zijn korps aantrok, had men zich tot hem gewend. De commissie, die buiten Müller
uit één brigadier en negen agenten bestond, werd op 20 november 1942 door Boelstra
ontvangen. Tijdens het gesprek gaven ze aan dat in veel politiegezinnen armoede heerste. 
Er werd gebrek geleden doordat het geld niet aanwezig was om er het noodzakelijkste voor
aan te schaffen. Bij het verslag, wat Müller naar aanleiding van het gesprek had opgemaakt,
zaten klachten van dertig politiegezinnen. Geval vijf betrof een gezin, bestaande uit man,
vrouw en vijf kinderen, waarvan de oudste dertien jaar oud en de jongste nog geen jaar oud
was. In verband met de laatste gezinsuitbreiding was de aankoop van een ledikant met bed
en dekens nodig. Het ledikant kon gekocht worden, maar het overige niet, omdat het
beschikbare geld verbruikt was. Van een oud vloerkleed en een bos stro werd toen een bed
gemaakt en dat deed na een jaar nog als zodanig dienst. Als het koud was moesten de ouders
hun dekens aan de kinderen geven, omdat het onmogelijk was voor de kinderen dekens te
kopen. Twee andere politieambtenaren vertelden eveneens over hun gezinssituatie. Het
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eerste gezin bestond uit tien personen. Omdat de situatie door de bezetting zodanig gewijzigd
was, kon men onmogelijk rondkomen. Wanneer de dagelijkse behoeften, bestaande uit
aardappelen, groenten, brood, melk en dergelijke gekocht waren, bleef er voor kleding,
schoeisel en beddengoed zo goed als niets over. De omstandigheden met betrekking tot de
kleding waren droevig. Vader had één pak dat acht jaar oud was. De jongens uit het gezin
hadden oude versleten jekkers aan, waar hun moeder zich voor schaamde. Met de andere
kinderen was het al niet veel beter. De bedden waren ook zo goed als op. De kinderen
werden zomer en winter toegedekt met één deken. Daarom werden oude dienstjassen van de
politie gebruikt als deken. Ook het ondergoed was niet toereikend voor de aanstaande winter.20

De tweede agent vertelde dat hij er soms aan dacht of het niet beter was om boeren-
arbeider te worden. Niet alleen dat dan de voedselvoorziening misschien beter zou zijn, maar
ook en dat zou wel het belangrijkste zijn, hoefde hij dan niet meer als ambtenaar te leven.
Ook zijn gezin zou dan wat de kleding betreft iets meer ‘verwaarloosd’ kunnen worden.
Volgens hem wilden de autoriteiten toch ook dat een politieambtenaar met zijn gezin
bijvoorbeeld niet in de Rubroekstraat terechtkwam. Het gezin bestond uit vijf personen, die
eveneens niet behoorlijk gekleed konden worden. Voor de kinderen werd uit de oude kleren
van vader maar wat gemaakt.21

Of er naar aanleiding van het gesprek en de klachten in de salariëring van de Rotter-
damse politiefunctionarissen direct verbetering is opgetreden, is niet bekend. In ieder geval
zorgde de reorganisatie van 1943 voor een landelijke salarisregeling. Een aantal sociale
omstandigheden was positief veranderd. Dit gold niet voor de werktijden. Eind juli 1943

werden vanuit het DGvP maatregelen getroffen, waardoor eenheid werd gebracht in de wijze
van dienstuitoefening van de Staats- en gemeentelijke politiekorpsen. De bijzondere
omstandigheden maakten het noodzakelijk het dienstverband te verlengen tot die van
gemiddeld negen uur per dienstdag. Het beschikbare personeel werd in vier, zoveel mogelijk
even sterke ploegen ingedeeld. Zij moesten volgens een vastgesteld dienstrooster gaan
werken.22 Per week werd gemiddeld één vrije dag verleend. Deze vrije dag viel eenmaal 
per vier weken op zondag, terwijl de dienstweek van zondag tot en met zaterdag liep. 
De invoering van het vierploegensysteem had tot doel om de commandeur van de Orde-
politie in de gelegenheid te stellen op ieder gewenst ogenblik een zo groot mogelijke
personeelsbezetting te verkrijgen, door inschakeling van het personeel van de reservedienst.
Met het drieploegenstelsel, dat vooral in de grotere korpsen was ingevoerd, was dit vrijwel
niet mogelijk. Juist in een tijd waarin de werkdruk nog steeds toenam was deze herstructurering
van het personeel welkom.23

Verlangde medewerking

Het politiewerk werd door allerlei nieuwe regels en verordeningen steeds moeilijker. Het
inschakelen van de Nederlandse politie voor opdrachten van de bezetter bleef onverminderd
doorgaan. 
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In de eerste helft van 1943 plaatste een ogenschijnlijk onschuldig gebaar van de Nederlandse
artsen menig politieagent voor een dilemma. Een groot aantal artsen had openlijk te kennen
gegeven geen lid te willen worden van de Nederlandse Artsenkamer. Om dit kracht bij te
zetten hadden ze de president van de Artsenkamer laten weten geen prijs meer te stellen op
de uitoefening van hun beroep. Tevens hadden diverse artsen op hun naambord het woord
arts verwijderd. Hoewel het meer een gebaar dan een verzetsdaad was, zagen de nationaal-
socialisten er toch meer in. In de avond van 26 maart 1943 waren bij verschillende artsen in
het westelijk stadsdeel de naamborden verwijderd. Tevens waren verscheidene woningen
met teer besmeurd. Dokter Leeuwenburg, praktiserend aan de Schiedamseweg 88, ontdekte
dat vier mannen, die zeiden van de Nederlandse ss te zijn, hiermee bezig waren. Zij ver-
klaarden in opdracht van het Studentenfront te handelen. Na onderzoek bleek dat het
verwijderen van de naamborden had plaatsgevonden op last van de dienstleider afdeling
Rotterdam van het nationaalsocialistisch Studentenfront. In het gebouw van de Jeugdstorm
aan de Eendrachtsweg 55 nam de politie 66 verwijderde borden in beslag. De volgende dag
werden de naamborden op last van het commando Ordepolitie aan de eigenaars terug-
geven.24

Begin april maakte Boelstra in een brief bekend dat de bezettende macht de houding van
de artsen aanvankelijk als een zuiver Nederlandse aangelegenheid beschouwde, aangezien de
geneeskundige verzorging van het Nederlandse volk in de allereerste plaats een Nederlands
belang was. Ondertussen was vastgesteld dat de verklaringen van de artsen als schijn-
verklaringen werden beschouwd, die als een bewuste poging tot verstoring van de openbare
orde moest worden beschouwd. Met ingang van 1 april moest alles in de oude toestand
hersteld zijn. Degenen die op andere wijze handelden pleegden verzet tegen de bezettende
macht. Vanaf 3 april zou de Duitse politie gaan optreden tegen de artsen, die de aanwijzingen
niet waren nagekomen.25 Dat dit geen loze dreigementen waren bleek enkele maanden later.
Op last van de bezetter moest een groot aantal opstandige artsen worden aangehouden.
Hierbij waren ook rechercheurs van Groep 10 en agenten van de Rotterdamse politie
betrokken. Dokter J.J. van de Velde werd eind juni 1943 met verschillende andere collega’s
gearresteerd in verband met een door de artsen aan Seyss-Inquart gerichte brief. Na tien
dagen werd de groep vanuit het kamp Amersfoort vrijgelaten, nadat zij een verklaring
hadden moeten tekenen en een geldboete hadden betaald. Niet alle artsen, die de brief
eveneens hadden ondertekend, waren gearresteerd, maar ook die moesten later bij de sd

alsnog de verklaring tekenen en de boete betalen.26

Op 12 augustus 1943 moest rechercheur K. Baarda van de Centrale Justitiële Dienst
tezamen met een Duitse politieman arts Boonstra in Capelle aan den IJssel arresteren.
Boonstra kreeg toestemming zich even te verwijderen en zag toen kans te ontvluchten.
Baarda werd op last van de sd gearresteerd, maar na enkele dagen weer in vrijheid gesteld,
zodat hij zijn dienst kon hervatten. Later werd hij alsnog gestraft met beperking van het
recht op een jaarlijkse vakantie voor de tijd van drie dagen, wegens onvoldoende toezicht
houden op een arrestant van de Duitse autoriteiten, waardoor deze kon ontvluchten.27

Zoals in een eerder hoofdstuk reeds vermeld werd, werd de Nederlandse politie
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ingeschakeld bij het opsporen van geallieerde piloten. Nadat op dinsdag 30 maart 1943 

’s morgens vroeg bekend was geworden, dat parachutisten uit een vliegtuig waren
afgesprongen en dat zij zich in het noordelijke of oostelijke gedeelte van de stad moesten
ophouden, had de commandeur van de Ordepolitie de afdelingscommandanten opdracht
gegeven onmiddellijk alle beschikbare politiemannen uit te zenden. Zij moesten alle toe-
gangswegen controleren. Dat gebeurde op grote schaal. Deze controle leverde echter niets op.
In de hele stad moest toezicht gehouden worden op het zich op straat bevindende publiek en
van verdachte personen moesten de persoonsbewijzen gecontroleerd worden. Uit het zich
aan het hoofdbureau bevindende piket was bovendien een extra groep aangewezen, die meer
speciaal tot opdracht had in tirailleurlinie het noordelijk en oostelijk deel van de gemeente te
doorzoeken, terwijl daarnaast nog motorrijders waren uitgezonden, teneinde voertuigen,
motorrijtuigen en karren te onderzoeken. Meer maatregelen konden er volgens Boelstra niet
getroffen worden, aangezien het gebrek aan personeel zo groot was, dat tot speciale acties
niet kon worden overgegaan. Uiteraard waren onmiddellijk alle omliggende gemeenten
door hem telefonisch van een en ander in kennis gesteld.28

Ook wanneer in verband met de schaarste maatregelen werden aangekondigd, was de
politie de aangewezen instantie voor de controles. In nota 1869 van 18 mei 1943 werd bijvoor-
beeld aangegeven dat het verspillen van gas en elektriciteit strafbaar gesteld was. Sinds de
inwerkingtreding van de gas- en elektriciteitsbeschikking 1940 was door verschillende
bevoegde instanties een uitgebreide actie gevoerd om op het gas- en elektriciteitsverbruik te
bezuinigen. De politie had hiermee nog betrekkelijk weinig bemoeienis gehad. In verband
met het feit dat het nog veel voorkwam, dat in strijd met genoemde beschikking werd
gehandeld, was van de zijde van de Rüstungsinspektion Niederlande de wens te kennen gegeven
om ook de politie in te schakelen bij het tegengaan van energieverspilling. Aan deze wens
diende zoveel mogelijk gevolg te worden gegeven, hetgeen volgens Boelstra doenlijk was,
zonder dat de politiedienst daarmee beduidend werd verzwaard. Uit de aard van de zaak zou
de taak van de politie zich hierbij moeten beperken tot controle op het gebruik van licht.
Deze controle behoefde niet een speciale te zijn, doch kon tijdens de gewone surveillance
worden uitgeoefend, waarbij voornamelijk aandacht geschonken diende te worden aan
onnodig lichtverbruik op grote schaal. Hierbij werd speciaal gedacht aan die gevallen,
waarbij geconstateerd werd, dat veelal tot in de middaguren in kantoren en winkels
elektrische lampen branden, hoewel de betreffende vertrekken aan de straat gelegen waren
en daardoor voldoende daglicht naar binnen kwam. Bij een vermeende verspilling van licht
zou de surveillerende politieambtenaar kunnen volstaan met de verbruiker hierop te
attenderen. Slechts bij herhaaldelijk gepleegde overtreding of moedwillige energieverspilling
diende proces-verbaal te worden opgemaakt en diende de directeur van het Rijkskolenbureau
in Den Haag hiervan in kennis gesteld te worden.29

Van 5 tot 10 juni 1943 moest wederom extra personeel van de Ordepolitie ingezet worden
voor intensieve controles van persoonsbewijzen in het openbaar vervoer, bij stations en op
straat, in verband met ontsnapping van een aantal Engelse krijgsgevangenen uit een kamp in
Duitsland.30
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Op 3 september 1943 schreef Boelstra een briefje naar het DGvP, waaruit bleek dat de
extra controles die vanaf de eerste helft van 1941 op het verblijf van joden op voor hen
verboden plaatsen en het dragen van verboden speldjes of insignes gehouden werden,
overbodig geworden waren. De joden waren namelijk voor het overgrote deel geëvacueerd
en de demonstratieve vorm van het dragen van speldjes kwam nagenoeg niet meer voor.
Naar aanleiding hiervan had Boelstra deze personeel- en tijdrovende controles beëindigd.
Het DGvP ging hiermee akkoord.31

Twee maanden later werden echter alweer nieuwe speciale controles ingevoerd. Op last
van de gewestelijke politiecommandeur moesten met ingang van 12 november 1943 vanaf
23.00 uur alle personen, die zich in spertijd in de openlucht bevonden, gecontroleerd
worden. In Rotterdam moesten hiervoor per nacht ongeveer twintig speciale patrouilles
worden samengesteld, waarvan tien per rijwiel, acht te voet en één per motor. Personen
zonder goede papieren moesten gearresteerd worden en bij pogingen tot ontvluchting moest
men direct van het vuurwapen gebruik maken. Gearresteerde personen dienden over-
gebracht te worden naar de Sipo. In het dagrapport van het bureau Oostervantstraat staat, dat
meteen op 12 november negentien dubbel patrouilles tussen 23.00 uur en 04.00 uur een extra
controle hadden gehouden op persoonsbewijzen en vervoer van wapens. Bijzonderheden
hadden zich hierbij niet voorgedaan. Deze extra controles duurden in ieder geval tot 22

november.32

In de strijd tegen veel voorkomende overtredingen kreeg de politie een nieuw middel in
handen. Op 1 december 1942 was namelijk de verordening betreffende strafbevelen,
strafbeschikkingen en aan kosten onderworpen waarschuwingen in werking getreden.33

Onder andere bij lichte verkeersovertredingen had de optredende politieambtenaar de
bevoegdheid om in plaats van proces-verbaal op te maken, aan de overtreder een aan kosten
onderworpen waarschuwing uit te reiken. De kosten van deze waarschuwing lagen tussen 
ƒ 1,- en ƒ 5,- en moesten ter plaatse aan de politieambtenaar worden voldaan. Indien de
overtreder de kosten betaalde, moest de politieambtenaar hem bij wijze van kwijting bonnen
uitreiken, die van het politiestempel waren voorzien en een waarde vertegenwoordigden van
één gulden. Voor een waarschuwing van ƒ 3,- moest de politieambtenaar dus drie bonnen
van één gulden aan de overtreder uitreiken. Wanneer wegens verkeers- of verduisterings-
overtredingen een proces-verbaal was opgemaakt had het plaatselijk hoofd van de politie de
bevoegdheid deze zaken te berechten door middel van een strafbeschikking, die in de plaats
trad van een vonnis van de kantonrechter. Hij kon daarbij een geldboete van ten hoogste 
ƒ 150,- en hechtenisstraf van ten hoogste veertien dagen opleggen. De betrokkene ontving in
zo’n geval niet, zoals bij de procedure voor de kantonrechter het geval was, eerst een dag-
vaarding, doch aan hem werd op korte termijn (ten hoogste veertien dagen, nadat het proces-
verbaal was opgemaakt) een strafbeschikking uitgereikt, waarin de straf vermeld was, die de
politiepresident had opgelegd. Deze strafbeschikkingen werden op dezelfde wijze als
vonnissen ten uitvoer gelegd, terwijl de geldboetes aan het hoofdbureau van politie, afdeling
Strafbeschikkingen, moesten worden betaald. Wanneer degene, aan wie een strafbeschikking
was uitgereikt, een gerechtelijke beslissing wenste, moest hij daarvan binnen veertien dagen
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na de uitreiking schriftelijk of mondeling mededeling doen aan de politiepresident, waarna
de gewone procedure voor de kantonrechter volgde.34

De afdeling Strafbeschikking was met ingang van 1 april 1943 begonnen met haar werk-
zaamheden en verhuisde later van het hoofdbureau naar een leegstaand pand aan de Heem-
raadssingel 323. Takken kreeg opdracht het pand in te richten. Boelstra had twee kamers
gereserveerd voor een zogenaamd officierscasino, die eveneens door Takken moesten worden
ingericht. Toen het casino klaar was, werd door veel collega’s verklaard dat aan een lang
gevoelde behoefte voldaan was. Men hoefde nu niet meer naar een café te gaan, wanneer
men buiten dienst bij elkaar wilde komen. Boelstra was zelf een geregelde bezoeker.35

Op diens last was het casino donderdagsmiddags voor de inspecteurs gesloten. Boelstra had
die middag bestemd voor een samenkomst van de drie commissarissen De Jong, Van Vliet en
Van den Berg en van de twee waarnemend commissarissen, de hoofdinspecteurs Weeken-
stroo en Bontenbal. Veelal werd er biljart gespeeld en tevens over dienstzaken gesproken.
Het onderwerp politiek zou nimmer ter sprake gekomen zijn.36

De reorganisatie had ook gevolgen voor de politie te water. Op 1 maart 1943 werden alle
medewerkers van de Rivierpolitie overgeheveld naar de rijksdienst van de politie te water.
Eén maand later werden de vijf afdelingen van de politie te water gewijzigd in twee districten
en drie afdelingen. De afdeling Amsterdam werd district Amsterdam en de afdeling Rotter-
dam werd het district Rotterdam. Het district Rotterdam omvatte het in het binnenland
gelegen watergebied (inclusief dat van de gemeente Rotterdam) van de provincie Zuid-
Holland en Zeeland.37 Inspecteur H. van Boxtel werd met het commando van het water-
district Rotterdam belast.38

In 1944 werden vanaf het bureau van de politie te water aan de St. Jobsweg tot aan de
Merwedehaven door de Duitsers mijnen gelegd. Hierdoor moest het bureau ontruimd

Een waarschuwing waarmee een proces-
verbaal kon worden afgekocht.

Heemraadssingel 323. In dit pand was de afdelingen
Strafbeschikkingen en het officierscasino gevestigd.
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worden. De bemanning werd ondergebracht in het bureau Charlois en de boten kwamen aan
de steigers van de Dokhaven te liggen. Eind 1944 werd met dok vier uit de Dokhaven de
Maashaven geblokkeerd, waardoor de dienst op het water nagenoeg stil kwam te liggen.39

Staatsbrandweerpolitie

Door de vop, die gebaseerd was op het Duitse model, werd de brandbestrijding en lucht-
bescherming een taak van de politie. Zowel de inspectie van het Brandweerwezen als de
inspectie van de Luchtbescherming werden ondergebracht bij het DGvP, waardoor er vijf
hoofdafdelingen kwamen.40

De beroepsbrandweerkorpsen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem,
Groningen, Arnhem en Eindhoven werden vanaf 1 maart 1943 een onderdeel van de Staats-
politie, vandaar de naam ‘Staatsbrandweerpolitie’. Organisatorisch kwam de brandweer dus
op dezelfde hoogte als de politie. Dit werd duidelijker door de uniformering en rangen. 
In de acht steden kregen de brandweerlieden nagenoeg hetzelfde uniform aangemeten als de
politie, alleen de kleur van de kraagspiegels en schouderbedekking was afwijkend. Deze werd
rood. Daarnaast kregen ze dezelfde militaire rangen als de politie en werd de salariëring en
rechtspositie op dezelfde hoogte gebracht. In de staf van Boelstra werd de gewestelijke
inspecteur van het Brandweerwezen opgenomen. Deze hield zich onder Boelstra bezig met
de brandweeraangelegenheden en gaf advies.41

De Rotterdamse beroepsbrandweerlieden werden door de reorganisatie rijksambtenaren.
Een ander gevolg was dat de vrijwillige brandweer verdween en daarvoor in de plaats de

hulpbrandweer werd opgericht.
Alleen in de randgebieden, zoals
Overschie, Pernis, Hoek van
Holland en IJsselmonde, bleef de
vrijwillige brandweer bestaan. 
Ir. D.A. Budde werd in de rang van
luitenant-kolonel commandant van
de Rotterdamse Staatsbrandweer-
politie.42

Een enkele keer gebeurde het 
dat brandweerpersoneel zich met
politiewerk bezighield. Eind mei
1943 rapporteerde opperwacht-
meester H. de Lange van het bureau
Sandelingplein dat hij ’s avonds 
op verzoek van A. de Graaf, dienst-
doende onderofficier bij de derde
compagnie van de brandweer-

Luitenant-kolonel Ir. D.A. Budde, commandant van de 
Staatsbrandweerpolitie Rotterdam.
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politie, een vrouw had verwijderd uit bioscoop ‘Harmonie’ aan de Gaesbeekstraat. Bij het
vertonen van het journaal, toen het vertrek van soldaten naar het front werd vertoond,
waarbij veel bloemen waren te zien, had zij geroepen ‘grafkransen’. Het rapport werd naar
Groep 10 gezonden.43

Op 13 februari 1945 moest op bevel van het DGvP de administratie van de brandweer
ondergebracht worden bij de Staatspolitie.44 In diezelfde maand vond een incident plaats,
waarbij een slachtoffer te betreuren was. Onderluitenant der Staatsbrandweerpolitie J. Honig
bevond zich op dinsdag 6 februari 1945, omstreeks 15.30 uur, samen met onderluitenant Blok
in de bevelvoerderskamer van de hoofdwacht, gevestigd aan de Wilhelminakade 25.
Op laatstgenoemd tijdstip bereikte hen een gerucht, dat de onderluitenant Van der Sel op het
hoofdbureau van de Staatsbrandweerpolitie, gevestigd Heemraadssingel 97, door de Sipo zou
zijn gearresteerd. De dienstdoende bevelhebber was op dat tijdstip de hoofdwachtmeester 
J. Flipse. Flipse zei toen tegen Honig: ‘dan moet ik ook maken dat ik wegkom.’ De onder-
luitenant Blok nam daarop de wacht van Flipse over. Terwijl Flipse zich gereed maakte om te
vertrekken, werd hij geroepen door de afdelingscommandant, de kapitein C. van der Kleij,
die in een naastgelegen kamer zat. Deze brandweerofficier was lid van de nsb. Flipse ging
vervolgens diens kamer binnen. Kort daarvoor had de kapitein een telefoongesprek gevoerd.
Wat er besproken was wist Honig niet. In de kamer van de kapitein ontstond een woorden-
wisseling tussen Van der Kleij en Flipse. Tijdens dat gesprek hoorde Honig Flipse zeggen: 
‘U wilt mij toch niet overleveren aan de sd?’ Honig liep daarop naar de gang waar zich
opperwachtmeester L. Eland bevond. Honig zei tegen hem: ‘Leen, ik geloof dat het daar fout
is.’ Direct daarop hoorde hij Flipse roepen: ‘jongens kom me helpen.’ Eland begaf zich vlug
via de bevelvoerderskamer naar de kamer van de kapitein. Wat daar precies gebeurd is wist
Honig niet. Vervolgens zag hij dat Flipse de kamer uitkwam en de trap afging. Hij werd
onmiddellijk gevolgd door de opperwachtmeester Eland. Deze werd gevolgd door kapitein
Van der Kleij. Alle drie liepen naar de buitendeur. Wat er verder precies gebeurde kon Honig
niet zien. Later bleek dat Van der Kleij getracht had Eland en Flipse tegen te houden. Flipse
ontkwam, maar Eland werd door Van der Kleij in de nek geschoten en overleed ter plaatse.45

Van der Kleij zei dat hij van Budde opdracht gekregen had Flipse vast te houden totdat hij,
Budde, aan de hoofdwacht zou zijn aangekomen. Direct na het schietincident arriveerde
Budde aan de hoofdwacht, gevolgd door leden van de sd. Eland en zijn collega Flipse zaten in
het verzet.46 Flipse verklaarde na de bevrijding dat hij was aangesloten bij de kp en dat hij
was belast met de leiding van de kp’ers bij de brandweer van Rotterdam. Volgens Budde was
de sd bij de zaak betrokken, omdat men het vermoeden had dat er wapens in de kazerne
waren opgeslagen. Op 3 maart 1945 werd een aanslag gepleegd op Budde.47

De Staatsbrandweerpolitie was niet de enige brandbestrijdingsorganisatie in Rotterdam.
In 1942 besloot de bezetter het ‘brandweerpolitie-regiment Nederland’ op te richten. 
De bedoeling was om het regiment als mobiele rijksbrandweer in groot verband in te zetten
in de gebieden waar de plaatselijke brandweer niet meer in staat was de situatie onder
controle te krijgen. De Duitse autoriteiten beschouwden het regiment als een gesloten
politie-eenheid, zodat het op dezelfde wijze georganiseerd werd als de Duitse Feuerschutzpolizei-



477

Regimenter. Begin maart 1943 was het regiment operationeel. De drie compagnieën werden
verdeeld over Baarn, Deurne en Rotterdam.48 Slechts enkele maanden heeft het regiment op
deze manier gefunctioneerd, want begin mei 1943 werd vanuit Duitsland besloten alle brand-
weerregimenten op te heffen en de compagnieën tot zelfstandige eenheden te formeren. 
Het brandweerpolitie-regiment Nederland werd hierdoor opgesplitst in de afdelingen
‘Holland’, met de standplaatsen Den Haag, Baarn en Rotterdam en ‘Brabant’, met Deurne 
en Winterswijk als standplaats. Begin 1944 werd duidelijk dat de Duitsers van plan waren
personeel van de beide afdelingen over te plaatsen naar de Feuerschutzpolizei in Duitsland, om
daar te gaan deelnemen aan het bestrijden van de grote branden ten gevolge van de onop-
houdelijke bombardementen door de Geallieerden. Een aantal brandweerlieden dook toen al
onder. 

In september 1944, na Dolle Dinsdag, zocht nog meer personeel een veilig onderkomen,
omdat de bezetter besloten had het grootste gedeelte van het materiaal naar Duitsland over
te brengen.49 Aangezien ze daarnaast geen vertrouwen meer hadden in de door hen
georganiseerde brandweer, namen ze een deel van het korps in arrest.50 Hierbij behoorden
waarschijnlijk ook een aantal onderduikers, want twee dagen later kreeg Boelstra van Scholz
bevel het gedeserteerde personeel van de brandweer vanuit de politiegevangenis over te
brengen naar een andere zaal, bijvoorbeeld de kantine. Omdat de kantine in gebruik was bij
de Gesloten Eenheid kon dit niet doorgaan. Waar de brandweerlieden wel zijn ondergebracht
en wat er verder met hen is gebeurd, blijkt niet uit de rapporten.51

Zoals vermeld hoorde de lbd ook tot de politie. In februari 1943 was inspecteur P.H. de
Jong benoemd tot luchtbeschermingsofficier. Een jaar later volgde de commandant van de
Mobiele Brigade, opperluitenant Ardon, hem op. Vanaf 1 november 1943 behoorde het
personeel van de Luchtbeschermingsdienst als zogenaamde ‘vaste kern’ tot de politie.52

11.2 gevaar uit de lucht

De Luchtbeschermingsdienst ging, evenals de brandweer, van het departement van Binnen-
landse Zaken over naar Justitie, waardoor de gewestelijk politiepresident per 1 november
1943 de plaatselijke leiding van de burgemeester overnam. P.H. de Jong gaf enkele maanden
voor de reorganisatie aan dat hij het niet eens was met de manier van leidinggeven door het
hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. De Jong was eind februari 1943 aangewezen als
officier, speciaal belast met luchtbeschermingsaangelegenheden en als zodanig bij die dienst
geplaatst. Allereerst vermeldde hij in het rapport dat het controlesysteem op het personeel
niet humaan was. Volgens hem werden de controleurs tot mensenjagers opgeleid.
Maandelijks werden de rapporten, die door de controleurs waren opgemaakt, geteld. 
De controleurs die met hun aantal rapportjes beneden het gemiddelde bleven, moesten zich
verantwoorden en werden gestraft. Het gevolg van dit systeem was, dat iedere controleur op
zoek ging naar onregelmatigheden, hoe klein die ook waren. Wanneer hierna van politie-
zijde aangedrongen werd op een geringe straf, dan leidde dat in de regel juist tot een
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strengere straf door het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Het omgekeerde was ook
het geval. Volgens De Jong wilde het hoofd Luchtbeschermingsdienst afbreuk doen aan de
organisatie, voordat de dienst naar de politie overging.53

Na de reorganisatie werden enkele officieren van de Staatspolitie Rotterdam één week
naar de Rijksluchtbeschermingsschool in Groesbeek gezonden, waar voor hen een speciale
cursus georganiseerd was.54

Bombardementen

Al deze maatregelen betreffende luchtbescherming waren geen overbodige luxe. Regelmatig
‘vereerden’ de geallieerde luchtstrijdkrachten Rotterdam met een bezoek en lieten dan hier
en dan daar hun alles vernietigende lading bommen vallen, waarbij naast strategische doelen
ook woonwijken getroffen werden. Rotterdam kreeg tijdens de bezetting niet minder dan 125

bombardementen te verduren. Op 4 september 1941 vielen bommen op de Hooidrift en de
Messchertstraat. Agent J.A. van de Kamp, dienstdoende bij de Mobiele Brigade, werd naar 
de onheilsplek gestuurd voor het verlenen van hulp. In de Hooidrift waren enkele panden
volledig vernield. Toen Van de Kamp van een ingestort pand de kelder ging inspecteren,
hoorde hij achter een zijmuur klopgeluiden en een stem, die om hulp riep. Hij meldde zijn
bevindingen bij de Commandant Plaatselijk Ongeval (cpo), inspecteur Van der Valk. 
Van hem kreeg Van de Kamp het antwoord: ‘Dat kan niet, er wordt niemand meer vermist.’
Hiermee ging hij niet akkoord en stond erop dat de inspecteur met hem meeging, hetgeen
deze uiteindelijk deed. Van de Kamp ging de kelder weer in en hoorde nog zacht geklop.
Inspecteur Van der Valk bleef buiten staan, waar het geklop niet hoorbaar was. Van de Kamp
verzocht de inspecteur om in de kelder te komen luisteren, maar dit deed de inspecteur niet.
Waarschijnlijk wilde hij zijn smetteloze uniform met witte zijden das schoonhouden. Van de
Kamp kreeg opdracht om bij de kelder te blijven en alles te rapporteren wat er uit kwam.
Inmiddels werd er vanaf de buitenkant puin geruimd, maar in de kelder bleef de situatie
zoals hij was. Omstreeks 23.00 uur werd Van de Kamp afgelost en kon hij naar huis. Doch
van slapen kwam niets, want hij hoorde nog steeds de klopgeluiden en het roepen om hulp.
De volgende ochtend ging hij omstreeks 07.00 uur direct naar het bewuste pand. Daar kreeg
hij van reddingswerkers te horen dat ze die nacht drie personen dood onder het puin van-
daan hadden gehaald. Wat het feit nog wranger maakte was, dat het bleek te gaan om het
gezin van politieagent A.C. Moret. Naast Moret zelf, die sinds december 1920 bij de Rotter-
damse politie werkte en diende aan het bureau Nassaukade, waren ook zijn vrouw en
dochter omgekomen. Was in dit geval door een inspecteur meer aandacht besteed aan de
bevindingen van een jong agentje, dan had men mogelijk nog enkele mensen kunnen
redden. Deze gedachte, de klopgeluiden en de woorden ‘er wordt niemand meer vermist’
zijn Van de Kamp zijn hele verdere leven blijven achtervolgen.55

Een bombardement, waarbij slachtoffers gevallen waren, was voor de bezetter een
uitstekende gelegenheid om via de pers de bevolking te laten weten dat Engeland de
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schuldige was, waarmee ze probeerden een anti-Engelse stemming te kweken. Dit gebeurde
onder andere op 6 oktober 1941 via een artikel in de krant. Volgens dit artikel was de stad
Rotterdam in de avond van 3 oktober het doelwit geweest van een bomaanval door de
Engelse luchtmacht, welke een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolking had
gemaakt. Bij helder zicht vlogen de Engelse toestellen stelselmatig steeds weer op militair
onbelangrijke woonwijken af, die met brisant- en brandbommen werden bestookt.
Ziekenhuizen, kerken en musea oefenden daarbij hun gebruikelijke bijzondere aantrekkings-
kracht op de Britse piloten uit. Ook ditmaal schrokken Engelse vliegers er niet voor terug om
met voorbedachten rade inrichtingen van het Rode Kruis te bombarderen, die als zodanig
duidelijk gekenmerkt waren. Een tehuis voor ouden van dagen werd door een voltreffer in
puin gelegd. Alle bewoners vonden daarbij de dood. Het wereldberoemde museum Boymans
werd door brand- en brisantbommen getroffen. Een vleugel van het museum raakte in
brand. Door het dappere optreden van het bewakend personeel gelukte het het vuur te
blussen en zo schade van grotere omvang te voorkomen. Het aantal doden door deze brutale
aanslag op leven en eigendom van de bevolking van een land, dat door Engeland tot de
oorlog was opgehitst en verraden, bedroeg volgens voorlopige ramingen ongeveer 67, waarbij
nog ongeveer honderd zwaar- en ongeveer tweehonderd licht gewonden gerekend moesten
worden. Volgens het artikel was ook hier weer duidelijk het bewijs geleverd, dat het de
Engelse legerleiding er niet zo zeer om te doen was de vijand militair te treffen, maar dat zij
er niet voor terugschrok om door uitgesproken terreurpogingen van deze aard onder de
bevolking van de bezette gebieden onrust te zaaien.56

Via een dagorder werd het Engelse bombardement eveneens veroordeeld. De hoofd-
commissaris had bewondering voor het personeel, dat zich in de verschrikkelijke nacht,
waarbij de Engelse vijand op lafhartige en onverantwoordelijke wijze de bevolking van de
stad met brisant- en brandbommen teisterde en ontelbare slachtoffers had gemaakt, uit-
stekend had gedragen. Agent P.J. Noordzij kreeg een eervolle vermelding, omdat hij door-
tastend hulp had geboden na een bominslag op museum Boymans. Door het blussen van de
brandbommen waren de kunstschatten bewaard gebleven.57 Een week later werd de
begrafenis van de slachtoffers gebruikt om nogmaals de onverantwoordelijke daad van de
Engelsen onder de aandacht te brengen. Volgens een artikel in een krant had deze zinloze
bomaanval, die onder de bewoners van het westelijk stadsgedeelte zulke schrikbarende
onheilen had aangericht, bij de begrafenis een triest naspel gehad. Op de algemene begraaf-
plaats Crooswijk waren veertien slachtoffers, waaronder vier kinderen, onder grote belang-
stelling van de burgerij ter aarde besteld. Ook de officiële instanties getuigden van hun
meeleven met deze droevige gebeurtenis. Seyss-Inquart liet zich vertegenwoordigen door 
de inspecteur van politie A. de Jong, de heer H. Ceelen vertegenwoordigde het college van
secretarissen-generaal en mr. N.A.C. Pruis verscheen als afgevaardigde van het Rotterdamse
gemeentebestuur. Op de begraafplaats was menig oog vochtig geworden bij de gedachte aan
de onherstelbare verliezen, die het gebeurde in de gezinnen had veroorzaakt, aldus het
artikel.58
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31 maart 1943

Het zwaarste bombardement tijdens de bezetting vond op 31 maart 1943 plaats in het westen
van de stad. Tussen 13.21 en 13.30 uur viel daar een groot aantal bommen. Hulpverleners
gingen direct naar het getroffen stadsdeel. De politie werd vanuit de Centrale Commando-
post (ccp) geleid door de commandeur van de Ordepolitie. Het grote aantal vacatures aan
officieren en manschappen zorgde ervoor dat men in eerste aanvang over een beperkt aantal
krachten kon beschikken. Aanvankelijk waren er niet meer dan vijftig man beschikbaar,
welk aantal geleidelijk werd opgevoerd tot driehonderd man, geassisteerd door honderd-
vijftig bewakers van de ordedienst en honderdvijftig hulpagenten. Aan deze laatste categorie
had men, bij gebrek aan gezag, praktisch niets. Het alarmeren van niet in dienst zijnd
personeel ondervond vertraging door bandengebrek, waardoor diverse dienstrijwielen
buiten gebruik waren gesteld. Ter plaatse hadden de commandanten plaatselijk ongeval
(cpo’s) geen gemakkelijke taak, omdat het terrein van de ramp zeer onoverzichtelijk was en
de commandoposten in verband met de uitbreiding van de brand telkens verplaatst moesten
worden. De regeling van de centrale afzetting lag in handen van inspecteurs van de Verkeers-
dienst, die evenals het vakhoofd, voor zover doenlijk, het onderling contact tussen de cpo’s
tot stand brachten en in stand hielden.
Bovendien werden telkens motorpatrouilles
uitgezonden met als opdracht de toestand in het
gehele gebied op te nemen. Omstreeks 15.00 uur

Een met gemeentepolitiefunctionarissen en
marechaussees samengesteld bewakings-
detachement tijdens de wisseling van de wacht.
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was om assistentie verzocht van de Marechaussee. Het eerste verzoek om assistentie was
reeds door de commandeur van de Ordepolitie rechtstreeks aan de Rijksinspectie Lucht-
bescherming in Den Haag gedaan, doch men wilde daar eerst beoordelen of Rotterdam
inderdaad door een ramp getroffen was. Hierop werd zelfstandig, via de gewestelijk politie-
president, de vereiste hulp gerekwireerd. Het eerste contingent Marechaussee arriveerde om
19.15 uur. Omstreeks 21.00 uur was nagenoeg de hele groep gearriveerd. In verband met de
destijds met de heerbanleider der wa gemaakte afspraak, welke afspraak bovendien weder-
zijds schriftelijk was vastgelegd, zou de wa zich concentreren op het Heerbanstafkwartier c.q.
vendelkwartieren en als hulpordedienst van de politie worden ingezet. Toen circa een uur na
het bombardement over de wa zou kunnen worden beschikt, bleek dat deze organisatie
geheel op eigen gelegenheid was uitgerukt en op het terrein van de ramp met hulpverlenings-
werkzaamheden was begonnen. Op de meeste plaatsen was spoedig een provisorische
afzetting geformeerd. Deze afzetting moest door de zich telkens wijzigende omstandigheden
voortdurend worden veranderd en verlegd. De maatregelen van de Nederlandse politie
werden daarbij dikwijls doorkruist door die van Duitse instanties, van welker optreden geen
kennis was gegeven. Hierdoor ontstond op verscheidene punten verwarring, omdat men nu
niet wist of Nederlandse dan wel Duitse autoriteiten de leiding hadden.59

Door de verschillende cpo’s werd naderhand rapport opgemaakt. De beide opper-
luitenants, Müller en Ardon, hadden hun post gevestigd
in een pand aan de Schiedamseweg 127. Aanvankelijk
werd deze post door twintig man politiepersoneel bezet.

Een bewakingsdetachement marcheert
door het getroffen gebied.
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Onmiddellijk werd assistentie verzocht, omdat een grote ramp dreigde. De post werd later
versterkt met circa vijftig agenten, een aantal bewakers van de Luchtbeschermingsordedienst
en hulpagenten. Wegens uitbreiding van de brand moest de commandopost verlegd worden
naar de Schiedamseweg 93. Direct bleek dat de telefoonverbinding met de ccp slechts zeer
langzaam werkte. De stadstoon kwam eerst na lang wachten door. Daarom werd als eerste
bericht aan de ccp medegedeeld dat het een zeer grote ramp was en dat dringend assistentie
nodig was van de brandweer. Tevens werd gemeld dat er geen druk was op de waterleiding.
Intussen werden voorlopige afzettingen geformeerd bij de Spanjaardstraat en de Zeilmakers-
straat. Verschillende hulpdiensten hadden zich na verloop van tijd gemeld. De indruk van de
cpo was, dat de ramp ontstellende afmetingen had aangenomen door gebrek aan bluswater.
Brandweermateriaal leek er voldoende aanwezig, maar de mensen stonden machteloos toe 
te zien met slangen zonder water. Aan de commandopost, die op de gebruikelijke wijze was
aangeduid door een grote blauwe vlag met opschrift ‘politie’, meldden zich verschillende
chauffeurs van vrachtauto’s voor het vervoer van meubelen, welke uit de huizen waren
gehaald. De commandopost kreeg bezoek van verschillende autoriteiten. Rauter liet zich
voorlichten en deelde het inzicht van de politie, dat het hier hoofdzakelijk op de brandweer
aankwam. Zijns inziens was er gedaan wat men kon. De grote buitenafzetting werd Rauter
ter plaatse op de kaart getoond.60

In het rayon van opperluitenant Silver, die zijn commandopost had ingericht in een
pand aan de Mathenesserweg 151, verscheen op zeker ogenblik een aantal manschappen van
de Kriegsmarine die ongevraagd begonnen met het leeghalen van panden. Inboedels werden
op straat geplaatst. Een en ander werd onmiddellijk door de bewoners overgenomen, zodat
in minder dan geen tijd de voetstraten vol met meubilair stonden. Kapitein Goudzwaard,
vakhoofd van het bureau Oostervantstraat, constateerde op zeker moment dat een aantal
matrozen bezig was met de ontruiming van een pandencomplex op de hoek Mathenesserweg/
Marconiplein. Hij zag dat uit een café een biljart naar buiten werd gedragen en op straat
gezet. Manschappen van de Kriegsmarine wierpen vervolgens vanaf een van de verdiepingen
een linnenkast met inhoud op straat, met het gevolg dat de kast op het biljart caramboleerde
en dat beide meubelstukken kapot waren. De inhoud lag over straat. Ook in andere gevallen
werd meubilair zonder meer naar buiten geworpen. Matrassen en andere goederen kwamen
op de rijstraat terecht. Uiteraard werkte dit optreden chaos in de hand. Het ontruimen van
huizen was voor zover na te gaan niet alleen in dit rayon, doch ook in andere rayons, door
leden van de Kriegsmarine ter hand genomen. Naar schatting waren er honderden mee bezig.
Hierbij moet worden aangetekend, dat vele matrozen zich zeer verdienstelijk hadden
gemaakt bij het reddingswerk, met name bij het bevrijden van ingeklemde mensen en het in
veiligheid brengen van kinderen en goederen. De politie was gebleken dat verscheidene
burgers hierover vol lof spraken. Toen bleek dat overal werd overgegaan tot ontruiming van
huizen, zette de politie via de ccp de Rijksverkeersinspectie in, die op grote schaal vracht-
auto’s rekwireerde. Verder rapporteerde Silver dat in zijn rayon plotseling ongeveer honderd-
vijftig manschappen van de Orpo waren verschenen, die onder meer verkeersposten
innamen. Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse commandanten, laat staan centrale
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coördinatie, was er daarbij niet. Bovendien ver-
trokken de Duitse politiemanschappen zonder zich
af te melden. Later op de avond verscheen de Orpo

weer in dit rayon en vormde zonder meer ergens een afzetting. Voorzover daar Nederlandse
politie stond, werd deze voorlopig in reserve gestuurd.61 Ondanks alle veiligheidsmaatregelen
werd er toch geplunderd. Een hulpagent van politie werd in bewaring gesteld, omdat in zijn
woning een koffer werd aangetroffen met boven- en onderkleding, afkomstig uit het ver-
woeste gebied.62 Naast de aanzienlijke schade en de vele gewonden zou het bombardement
326 levens gekost hebben.63

Tegen het einde van de bezetting probeerden de Duitsers door het inzetten van vliegende
bommen (v1 en v2) alsnog de oorlog naar hun hand te zetten. Deze bommen werden vanuit
de kuststreek op Engeland afgevuurd. Omdat de lancering nog niet betrouwbaar was, kwamen
veel bommen op het vasteland terecht. Op 17 maart 1945 kwam zo’n vliegende bom in het
noorden van de stad neer. In de Kerdijkstraat liepen ongeveer zeven panden zware schade
op. De politie rukte met 25 man van het piket uit. Of hierbij slachtoffers gevallen waren,
vermeldt het rapport niet.64

Bommenploeg

Nadat de bommen hun allesvernietigende werk hadden gedaan en de branden waren geblust,
kon begonnen worden met het opruimen van de puinhopen. Deze werkzaamheden werden

Een politieagent houdt de wacht in een
door bommen en brand verwoeste straat.
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veelal vertraagd en bemoeilijkt door de vele
blindgangers. Voor het opruimen van deze

niet ontplofte bommen waren Duitse Feurerwerker in Rotterdam aanwezig. Voordat deze
specialisten aan het karwei begonnen moest de gemeente ervoor zorgen dat de bommen
waren blootgelegd. Daarnaast moesten gevaarlijke restanten van woningen door middel van
springstoffen omgehaald worden. De gemeente deed hiervoor een beroep op Nederlandse
militairen van de genie, die zich na de capitulatie in het depot in Schoonhoven hadden
verzameld. Een detachement vrijwilligers van de pioniers voldeed aan de oproep en vertrok
naar Rotterdam. Deze groep had geen ervaring met het onschadelijk maken van blind-
gangers, maar was uitermate geschikt voor het opsporen van de niet ontplofte bommen.65

De Rotterdamse inspecteur van politie, J.G. Wolthuis, die uit hoofde van zijn officiers-
loopbaan op de hoogte was van mineurswerkzaamheden, was in 1940 als assistent van een
Duitse officier ingedeeld bij een Duits Sprengkommando. Na verloop van tijd had hij zich
dusdanig in deze arbeid bekwaamd, dat hij begin 1941 van de Duitse militaire overheid een
officiële vergunning kreeg om zelf als leider van een Sprengkommando op te treden en alle
daaraan verbonden werkzaamheden te verrichten. Een aantal van bovengenoemde pioniers
was in Rotterdam achtergebleven om de werkzaamheden voort te zetten. Zij werden onder-
gebracht bij de Nederlandse Opbouwdienst. Na opheffing van deze dienst werd, met ingang
van 1 april 1941, de groep van elf ex-militairen door de gemeente Rotterdam op arbeids-
overeenkomst aangenomen en ingedeeld bij de Rotterdamse politie. De ploeg vormde daar
onder leiding van Wolthuis de zogenaamde ‘Bommenploeg’. De vergunning, welke de

Duitse ‘Feurerwerker’  bezig met een blindganger.
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bezetter aan Wolthuis verstrekt had, verviel na enige tijd omdat
een algemene order van de Wehrmacht verbood het werk

zelfstandig uit te voeren. Sindsdien werd samengewerkt met een Feuerwerker van de Flak-
gruppe Rotterdam, die echter geen personeel tot zijn beschikking had en daarom assistentie
vroeg aan Wolthuis en zijn mannen. Doordat als gevolg van de reorganisatie het Rotter-
damse politiekorps Staatspolitie was geworden, wilde Boelstra weten of de gemeentelijke
regeling met betrekking tot de Bommenploeg eveneens door de staat kon worden over-
genomen. Hij gaf nog aan dat de Bommenploeg onder leiding van Wolthuis reeds buiten-
gewone diensten had bewezen door het opruimen van blindgangers. Hierbij had de ploeg
niet alleen in Rotterdam, doch ook in de omliggende gemeenten werkzaamheden verricht,
waarbij de burgerij gespaard was gebleven voor buitengewone gevaren, terwijl door het
optreden tevens voorkomen was, dat hele wijkdelen, in afwachting van een Duits com-
mando, wekenlang ontruimd moesten blijven en waarbij door de voorzichtige wijze van
werken de schade tot een minimum beperkt was. Van de Rijksinspectie voor de Bescherming
van de Bevolking tegen luchtaanvallen kreeg Boelstra als antwoord dat men zich in verbin-
ding had gesteld met de BdO en dat deze had laten weten dat Wolthuis als luchtbeschermings-
officier bij de plaatselijke luchtbescherming kon worden ingeschakeld. In deze functie kon
hij evenals voorheen zijn werkzaamheden blijven uitoefenen. Het hem ter beschikking
staande personeel kon bij de politie of Luchtbeschermingsdienst (lbd) voor het betreffende
werk ook verder gebruikt worden. Tegen het inschakelen van bedoeld personeel bij de lbd be-
stond geen bezwaar, mits de kosten ervan niet voor rekening van het Rijk kwamen. Gezien de

Bommenploeg Rotterdam.



ervaringen liet Boelstra het DGvP weten dat zijn
voorkeur ernaar uitging om de ploeg bij de politie

te behouden. In verband hiermee ging hij akkoord met overname in de Staatspolitie, op de
voor het personeel geldende arbeidsvoorwaarden, aangevuld met gevarentoeslag. De Bommen-
ploeg bestond uit twee ploegen van elk vijf man, waarvan het merendeel uit Rotterdam
afkomstig was. Elke ploeg stond onder leiding van een ploegcommandant. Wolthuis werd
met ingang van 24 maart 1943 als opperluitenant van de Staatspolitie bij de Luchtbeschermings-
dienst gedetacheerd, maar behield de leiding over de Bommenploeg.66

In het begin had de Bommenploeg alleen nog maar te maken met het uitgraven van
Duitse blindgangers, maar nadat de Geallieerden boven Nederlands grondgebied begonnen
waren met bombardementen, namen de werkzaamheden toe. Voor de bezetter was het van
belang op de hoogte te blijven van de bij de Geallieerden in gebruik zijnde bommen. Meestal
waren de leden van de Bommenploeg eerder bij een blindganger dan de Duitsers, waardoor
soms wel eens iets achterover gedrukt kon worden. Later moest het personeel bij aantreffen
eerst de bezetter waarschuwen voordat ze de bom uitgroeven. Door het bestuderen van het
oorlogsmateriaal kreeg de Bommenploeg op een gegeven moment veel kennis, die gebruikt
kon worden bij het onschadelijk maken van de bommen in Rotterdam, maar ook daar-
buiten. De goede naam die hiermee opgebouwd werd, beperkte zich niet alleen tot dit gebied
maar drong zelfs door tot het ‘hart’ van de Duitse bezetter, Berlijn. Op een dag kwam vanuit
die stad een generaal naar Rotterdam om met eigen ogen te zien hoe de Bommenploeg te

486

Inspecteur J.G. Wolthuis bij een blindganger.
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werk ging. Door toevalligheden was de generaal
ooggetuige van enkele stunts, waarvoor hij na afloop
Wolthuis complimenteerde met zijn groep. Deze
lofprijzing was Wolthuis niet vergeten toen alle

Nederlandse onderofficieren in krijgsgevangenschap werden weggevoerd en zijn beide
ploegcommandanten, N.M.H. Vielvoye en J. van Haren, in de nacht van 8 op 9 juni 1943

door de Orpo van hun bed werden gelicht. Wolthuis diende een protest in, maar dat haalde
niets uit, waarna hij besloot contact op te nemen met de generaal in Berlijn. Hoewel deze
niets te maken had met deze maatregel deed hij zijn best om de twee politiemensen, ex-
officieren van de Genie, vrij te krijgen. Met succes, want beide ploegcommandanten konden
na enige tijd hun taak bij de Bommenploeg hervatten.67

De ploeg kreeg af en toe kans de bezetter dwars te zitten. Zo’n mogelijkheid deed zich
voor in een machinefabriek in Schiedam. Daar was een bom in de fabriek gevallen zonder te
ontploffen. Omdat de kans bestond dat het een tijdbom betrof, was tijd een belangrijke
factor. Na onderzoek bleek dat men inderdaad te maken had met een tijdbom. De toezicht-
houdende (Duitse) Feuerwerker bleek geen held te zijn en bleef zover mogelijk bij de bom
vandaan. Hierdoor kreeg het personeel van de Bommenploeg gelegenheid haar eigen plan te
trekken. Omdat het een tijdbom betrof moest deze ter plaatse tot ontploffing worden
gebracht. Daartoe moest hij eerst met een grote hoeveelheid zand afgedekt worden. Dit zand
werd met kruiwagens aangevoerd en bij binnenkomst niet op de bom, maar elders in de

Blindgangers worden naar een plaats
vervoerd waar ze veilig tot ontploffing
gebracht worden.
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fabriekshal gedeponeerd. Het gevolg was dat de fabriekswerkzaamheden langer stil kwam te
liggen dan de bedoeling was.68

De Bommenploeg beheerde zelf de springstoffen. Deze lagen opgeslagen in een houten
keet nabij het hoofdbureau.69 Pas op 12 oktober 1944 moesten de springstoffen in opdracht
van ss-Oberscharführer Wetlief gedeponeerd worden bij het bureau van de Sipo aan de
Heemraadssingel 226. De Bommenploeg zag nog wel kans om een in het geheim aangelegd
wapendepot op klaarlichte dag onder de ogen van de bezetter te verplaatsen.70

Na de bevrijding bleef de bommenploeg nog enige tijd bestaan. Op een gegeven moment
ontstond er ruzie tussen de Rotterdamse politie en de mijnopruimingsploeg van de Konink-
lijke Marine. Wolthuis en zijn manschappen hadden bij Ouddorp mijnen laten springen
waardoor schade aan huizen was ontstaan. Een kapitein-luitenant van de Marine noemde
het optreden van de Rotterdammers ‘gevaarlijk en ondeskundig’. Hoofdcommissaris Staal
nam het op voor de Bommenploeg en schreef dat ze het eiland Voorne-Putten en de Hoekse-
waard reeds van bommen, v 1’s en ander oorlogstuig had gezuiverd, waarbij vooral mijnen
gevaar opleverden. Wolthuis was hierna door de militaire commissaris aangewezen voor
Goeree-Overflakkee. Staal vermeldde daarbij dat de Bommenploeg sinds 14 mei 1940 actief
was, waarbij nimmer een ongeval gebeurd was.71 Uiteindelijk werd de Bommenploeg op 4
januari 1947 officieel ontbonden.

11.3 (staats)recherche

Volgens de vop zouden er bij de Staatspolitie-instanties in Rotterdam, Amsterdam, Eind-
hoven, Arnhem en Groningen Recherchehoofdafdelingen worden ingesteld. Aangezien dit
niet meteen op 1 maart 1943 gebeurde, veranderde er in eerste instantie weinig voor de
Rotterdamse Recherche. Zelfs de oude rangen, zoals commissaris, (hoofd)inspecteur en
rechercheur bleven behouden. Het recherchepersoneel kreeg wel dezelfde rechtspositie als de
geüniformeerde collega’s. De enige verandering die plaatsvond had niets te maken met de
nieuwe reorganisatie, maar meer met die van 1941. Op 22 maart 1943 werd aan het politie-
bureau Boezemsingel een aparte Justitiële afdeling ingericht. Deze maatregel was nodig om
de groeiende criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Van een gecentraliseerde Justitiedienst
was weinig meer over.72

Recherchehoofdafdeling

Uiteindelijk werd op 3 januari 1944 de nieuwe organisatie van de Staatsrecherche voltooid.
Hierdoor kregen de vijf grote steden met een gewestelijke politiepresident een Recherche-
hoofdafdeling, die ging bestaan uit drie commissariaten. Deze drie commissariaten werden
onderverdeeld in inspecties en de inspecties weer in secties. In totaal kwamen er 9 inspecties
en 28 secties. Bij het commissariaat i werd het Algemeen Beheer en Vreemdelingenzaken
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ondergebracht. Opsporing en behandeling van de meest voorkomende misdrijven waren
taken van het recherchepersoneel van het commissariaat ii. Dit was dus de oorspronkelijke
recherchedienst. Hierbij werd ook de Zeden- en Kinderpolitie ondergebracht. De Zeden-
politie vormde een eigen sectie, terwijl de Kinderpolitie bij een andere sectie werd onder-
gebracht. Het commissariaat iii omvatte de Identificatiedienst en de Technische Opsporings-
dienst. De Recherchehoofdafdeling werd met nagenoeg het gehele personeel ondergebracht
in het hoofdbureau. Onder de naam hoofdrecherchepost bleef het steunpunt aan het bureau
Sandelingplein bestaan. Hierbij werden twee inspecteurs en een groep rechercheurs
ingedeeld. Daarnaast werden aan acht politiebureaus rechercheposten geplaatst, bestaande
uit één tot vier rechercheurs. De justitiële afdelingen aan de bureaus Oostervantstraat en
Boezemsingel werden opgeheven. De Economische Recherche werd evenals Groep 10, een
aparte dienst. Deze diensten waren niet bij een van de commissariaten ingedeeld. Door het
toenemende personeelstekort kon de nieuwe organisatie niet naar behoren functioneren,
terwijl het aantal zaken bleef groeien.73

Ondanks alles bleven enkele rechercheurs fanatiek in de bestrijding van de criminaliteit.
Een artikel uit De Nederlandsche Politie is hier een voorbeeld van. Volgens het artikel hadden
de Rotterdamse rechercheurs A. van der Meer en M. Gijsbers op vrijdag 22 oktober 1943 een
eigenaardig jubileum gevierd. Voor de 25e keer betrapten zij, in een kort tijdsverloop van
slechts enkele maanden, een rijwieldief op heterdaad. Dit jubileum ging niet onopgemerkt
voorbij. Behalve dat zij door de politiepresident werden gecomplimenteerd, werden zij met
bloemen gehuldigd door hun collega’s, die zelf konden beoordelen, wat er voor nodig was
om een dief te betrappen, die er alles op zette om met zijn buit ongezien en ongehinderd te
ontkomen. De vrolijke noot ontbrak hier gelukkig ook weer niet, omdat de aanhouding leek
op een wildwestjacht. De bewuste dief was met veel overleg gegrepen en zou overgebracht
worden naar het hoofdbureau. Hij verzette zich echter hevig en brulde om hulp. Deze hulp
werd hem prompt gegeven door enkele jonge brandweermannen in uniform, die zich op een
passerende tram bevonden en ijlings op het hulpgeroep kwamen toegesneld. Een van hen
stormde zelfs met zijn bijl op de rechercheurs af, die reeds hun handen vol hadden aan hun
arrestant. Spoedig was het misverstand opgelost, waarna de brandweermannen hielpen met
het overbrengen van de arrestant naar het hoofdbureau.74

Op last van Rauter werd het hoofd van de hoofdafdeling personeel van het DGvP, N. van
der Schatte Olivier, bevorderd tot commissaris der Recherche eerste klas en met ingang van 
24 juli 1944 voorlopig belast met de leiding van de Recherchehoofdafdeling Rotterdam. 
Diens voorganger, commissaris J.C. de Jong, werd tot eind september 1944 verlof verleend,
waarna hij op wachtgeld werd gesteld. Hierdoor werd de Rotterdamse Recherche voor het
eerst onder nationaalsocialistische leiding geplaatst. Van der Schatte Olivier was onder
andere lid van de ss. Deze situatie heeft maar kort geduurd, want tijdens de woelige septem-
berdagen van 1944 verdween Van der Schatte Olivier met zijn gezin, evenals vele andere
nationaalsocialisten, per auto naar het oosten van het land. Op 7 september werd hij in de
omgeving van Staphorst doodgeschoten. Recherchecommissaris F.N. van Vliet, hoofd van
het Commissariaat i, werd hierna met de leiding belast.75 In de korte tijd dat Van der Schatte
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Olivier aan het roer stond, wist hij nog wel te bewerkstelligen dat enkele leden van Groep 10

bij de Recherche geplaatst werden. Dit kwam de toch al kwetsbare onderlinge verhoudingen
niet ten goede. Het werd steeds moeilijker de dienst in goede banen te leiden. Niet alleen de
werkdruk, maar ook gebrek aan levensmiddelen en brandstoffen, waardoor de dienstlokalen
niet meer verwarmd konden worden, zorgden voor lusteloze en oververmoeide rechercheurs.
Dit bleek onder andere uit een voorval waarbij twee inbrekers begin november 1944 werden
binnengebracht, die op heterdaad waren aangehouden bij een inbraak aan de Vondelweg. 
De rechercheurs weigerden een onderzoek in te stellen, omdat zij vanwege het gevaar tijdens
de duisternis niet naar buiten wilden.76

Uit de dagrapporten van de verschillende inspecties blijkt met welke zaken de Recherche
na de reorganisatie zoal te maken kreeg. Verzoeken, of eigenlijk opdrachten, tot aanhouding
voor Duitse instanties, waaronder Sipo, Feldgendarmerie en Wasserschutzpolizei bleven
onverminderd binnenkomen. Het lijkt erop dat de meeste rechercheurs plichtsgetrouw hun
werk deden en de arrestanten netjes aan de verzoekende instantie overdroegen. Het is
natuurlijk moeilijk te bepalen met welk enthousiasme dat gepaard ging en of er onderscheid
gemaakt werd tussen de verschillende instanties, waarvoor de aanhoudingen verricht
moesten worden.77

Het aantal ‘normale’ recherchezaken steeg aanzienlijk. Vooral overvallen en moorden
namen schrikbarend toe. Voor de Recherche was het vaak moeilijk te bepalen of het hierbij
ging om een verzetsdaad of niet.

Rechercheschool

Een aparte school waar recherchepersoneel kon worden opgeleid kende men in Nederland
nog niet. Er bestonden wel cursussen waar politiemensen les kregen in technische opsporings-
middelen, zoals dactyloscopie en fotografie. Tijdens de vergadering van pg’s op 31 oktober
1940 werd dit onderwerp eveneens behandeld. Mr. P. Meijjes van het ministerie van Justitie
vroeg tijdens deze vergadering of er ook aandacht moest worden geschonken aan de
opleiding voor wat de Duitsers de Sipo zouden noemen. Uit de woorden van De Koningh had
hij de indruk gekregen dat de eerste opleiding en vorming grotendeels waren ingesteld op de
dienst bij de Orpo, met dien verstande dat er daarbij rekening was gehouden met de omstan-
digheid, dat de Orpo tot op zekere hoogte moest meewerken aan de taak van de Sipo. Meijjes
vroeg nog of de particuliere opleidingen niet zouden moeten verdwijnen. De Koningh
merkte op dat in Duitsland de Orpo bestond uit de Schutzpolizei, die belast was met de orde-
handhaving en de Gendarmerie, die mede belast was met het verrichten van criminele
diensten. Als zodanig moest de Marechaussee ook worden aangemerkt. Mr. Meijjes zei dat
dit inderdaad het geval was voor de op het platteland zelfstandig dienstdoende politie-
mensen. Maar wat hem interesseerde was de vraag in hoeverre De Koningh de opleiding tot
Sipo ter hand zou nemen. De Koningh antwoordde daarop dat hij daaraan nog niets had
gedaan en dat zulks naar zijn mening niet tot zijn taak behoorde. Specialisten kon hij niet
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opleiden. Van Thiel was van mening, dat de opleiding, zoals die door De Koningh was
geschetst, de mensen in eerste instantie klaar maakte voor de straatdienst. De Koningh
merkte naar aanleiding daarvan op dat men de mensen op het depot in Apeldoorn ook
wetskennis bijbracht. Men legde in Apeldoorn een basis voor de Vollzugspolizei, Verwaltungs-
polizei en Kriminalpolizei. Van Thiel achtte dit juist. Naar zijn mening had het DGvP de taak
voor verdere opleiding tot Verwaltungspolizei en Kriminalpolizei. De speciale rechercheurs
moesten op een centrale school worden opgeleid. De zorg voor een dergelijke centrale school
behoorde als zodanig bij het DGvP.78

Er moest dus een Rechercheschool komen. In mei 1941 werd inspecteur Beekman van 
de Rijksrecherchecentrale, die van 1915 tot 1941 bij de Rotterdamse politie werkzaam was
geweest, bij de vertegenwoordiger van de BdS geroepen, met de vraag of hij nog de arbeids-
lust en arbeidskracht bezat om een Rechercheschool en een criminalistisch tijdschrift voor de
Recherche op te bouwen. Het zou nog tot eind 1943 duren voordat Beekman het ontwerp
voor een ‘Rechercheacademie’ klaar had. Op 27 oktober 1943 liet Boelstra een nota in zijn
gewest rondgaan, die betrekking had op een opleiding voor de Recherche. Binnen zeer
afzienbare tijd zou aan de Rechercheschool, die gevestigd werd aan de Duinlustweg in Over-
veen, de eerste cursus van start gaan. De cursus voor rechercheur zou acht maanden duren.
Aan deze opleiding konden twintig officieren en zo’n vijftig hoofdwachtmeesters, opper-
wachtmeesters en wachtmeesters, die een politiepraktijk van minstens drie jaar hadden,
deelnemen. Zij konden uit alle onderdelen van de politie gekozen worden en bleven orga-
niek bij hun onderdeel tewerkgesteld. De detachering geschiedde met behoud van salaris en
terugkeergarantie. Op hetzelfde moment verscheen in de dagbladen een oproep met de
mededeling dat personen, die in het bezit waren van een politiediploma met aantekening,
alsmede van het mulo-diploma, konden solliciteren voor de opleiding tot rechercheur van
politie. Op deze manier konden burgers zonder enige politie-ervaring naar de Recherche-
school.79

Op 1 maart 1944 opende de Rechercheschool haar deuren en namen de eerste leerlingen
hun intrek in de school. Dit betrof uitsluitend acht zogenaamde burgerleerlingen, waaronder
zes voor de inspecteursopleiding en twee voor de rechercheursopleiding. F. van Leeuwe
behoorde tot deze eerste groep. In 1933 behaalde hij in Amsterdam het politiediploma met
aantekening. Daarna solliciteerde hij meerdere malen naar een vacante betrekking van
gemeenteveldwachter of agent, maar werd nergens aangenomen. In maart 1938 kwam hij 
in dienst van de particuliere Nachtveiligheidsdienst, toentertijd nog gevestigd aan de Dier-
gaardelaan hoek Ammanstraat in Rotterdam. Gedurende de tijd dat hij bij de nvd werkte,
had hij meerdere malen van Einthoven en Boelstra beloningen ontvangen wegens het
arresteren van inbrekers. Omdat hij in het bezit was van de vereiste diploma’s en de indruk
kreeg dat men voor de rechercheschool geen nsb’er behoefde te zijn, besloot Van Leeuwe zich
hiervoor op te geven. Begin januari 1944 kreeg hij bericht dat hij per 1 maart werd aangesteld
als adspirant rechercheur van politie aan de school in Overveen. Bij aankomst werd gezegd
dat de cursus ongeveer zes á acht maanden zou duren. Na afloop zouden de geschoolde
rechercheurs geplaatst worden aan een Recherchehoofdafdeling. De studenten kregen les in
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Strafrecht, Strafvordering, Bijzondere Wetten en Opsporingsleer. Exercitie werd er niet
beoefend. Ook werd er geen Germaansche groet gebracht. Wat politiek betreft kon Van
Leeuwe mededelen dat van de 53 aanwezige leerlingen er slechts 4 lid waren van de nsb.
Gedurende de lessen mocht er niet over politiek gesproken worden. Na afloop van de lessen
was dit wel toegestaan. Op de leestafel lagen dagbladen zoals De Tijd, nrc, Algemeen Handels-
blad en het Nationale Dagblad. Laatstgenoemde krant werd vrijwel door niemand gelezen,
maar werd wel gebruikt om het een of ander in te pakken.80

Nadat Van Leeuwe de school verlaten had, werd hij als rechercheur ingedeeld bij de
Recherchehoofdafdeling van Rotterdam. Op 12 mei 1945 kreeg hij via Lagendaal te horen, dat
hij voorlopig werd geschorst, omdat hij een cursus had gevolgd aan de Rechercheschool in
Overveen. Later werd deze schorsing ingetrokken, waarna Van Leeuwe tot zijn pensionering
in 1968 bij de Rotterdamse politie werkzaam bleef.81

Vanuit het Rotterdamse korps hadden zich achttien personen opgegeven voor de
recherchecursus. De wervingscommissie bestond uit het hoofd van de Rijksrecherche-
centrale, Grevelink, de chef van de Recherche in Amsterdam, Voordewind, inspecteur IJzen-
doorn als secretaris en een rechercheur uit Den Haag als administratief bijzitter. Op 20 maart
1944 werden vier Rotterdamse politieagenten naar Overveen gezonden voor het volgen van
de rechercheopleiding. W.F. Sueters was een van hen. Hij was als voormalig beroepsmilitair
in augustus 1940 bij het Rotterdamse korps als agent aangesteld. Omstreeks november 1943

werd per nota bekend gemaakt dat degenen die voor rechercheur in aanmerking wensten te
komen, zich hiervoor schriftelijk konden opgeven. Aangezien Sueters zich ten zeerste tot het
recherchewerk voelde aangetrokken en reeds vroeger een poging had gedaan om daarbij
geplaatst te worden, had hij zich aangemeld met de hoop in de toekomst bij het korps
rechercheurs te worden ingedeeld. Vooraf had hij geïnformeerd of deze cursus ook wat met
politiek te maken had, waarbij hem de verzekering werd gegeven dat deze cursus los van elke
politiek stond.82

Naast het leveren van adspirant-rechercheurs werd het Rotterdamse korps verplicht om
in maart 1943 één ongehuwde wachtmeester te leveren voor de bewaking van de Recherche-
school. Hiervoor werd wachtmeester G.A. van Vliet aangewezen. Hij werd van 2 maart 1944

tot 25 juni 1945 gedetacheerd aan de rechercheschool voor de bewaking van het gebouw en
omgeving. Op 20 maart 1944 kwamen zestig leerlingen, waaronder vier man van de Rotter-
damse politie, naar de Rechercheschool.83

Beekman hield zich ook aan zijn tweede opdracht. In januari 1944 verscheen voor het
eerst het tijdschrift voor criminologie en criminalistiek ‘Crimen’. Dit maandblad was tevens
het officieel orgaan voor de Recherche. Op woensdag 6 september 1944, een dag na Dolle
Dinsdag werden de leerlingen, die toen nog aanwezig waren naar huis gestuurd, omdat
meerdere leerlingen die in het zuiden van het land woonden de school ’s maandags niet meer
konden bereiken. Nieuwe rechercheurs kon het Rotterdamse korps wel gebruiken, omdat
het aantal misdrijven tijdens de bezetting aanzienlijk gestegen was.84
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Criminaliteit

De jaarverslagen van de Recherche geven een goed beeld van het aantal gepleegde mis-
drijven. Tot 1938 maakte de Rotterdamse Recherche aan de hand van het aantal opgemaakte
processen-verbaal een overzicht van het criminaliteitsbeeld. Men kwam echter tot de con-
clusie dat deze methode niet juist was. Om een volledig inzicht te krijgen waren ook de
ingekomen klachten en aangiften nodig. In 1938 werd begonnen met een ander systeem. 
De stad werd verdeeld in zestien wijken en van elke wijk moesten eens in de veertien dagen
gegevens verstrekt worden van het aantal transportdiefstallen, diefstallen met braak, rijwiel-
diefstallen en autodiefstallen. De gegevens waren afkomstig uit de dagelijkse recherche-
rapporten. In 1941 werden alle Rechercheafdelingen in Nederland verplicht gesteld om door
middel van speciale formulieren alle misdrijven te melden aan de Recherchecentrale in 
Den Haag. Hiervoor werden de verschillende misdrijven in twaalf groepen en één restgroep
ingedeeld. Om hieraan te voldoen werd bij de Rotterdamse Recherche een aparte afdeling
Statistiek ingesteld, waar enkele administratieve krachten de benodigde cijfers verzamelden.85

In de jaarverslagen wordt relatief veel aandacht besteed aan rijwieldiefstallen. Grafieken
laten zien in welke maanden, waar en op welke tijd rijwielen gestolen werden, terwijl de
cijfers van alle overige misdrijven in één grafiek zijn weergegeven.

Fietsen waren gedurende de bezetting een belangrijk vervoermiddel geworden, omdat 
de motorvoertuigen steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Schaarste aan brandstof en
vordering van auto’s door de bezetter, waren hiervan de oorzaak. Dat leidde weer tot over-
volle trams, die bovendien onregelmatiger gingen rijden, waardoor de fiets als enige alter-
natief overbleef.

Het aantal aangiften van rijwieldiefstallen nam tijdens de bezetting fors toe. In 1940 waren
het er nog 1991, terwijl het jaar daarop het aantal was verviervoudigd tot 8528. Het hoogte-
punt betrof het jaar 1942 met 9053, waarna het aantal aangiften terugliep tot 6386 in 1943 en
3280 in 1944. Dat het aantal rijwieldiefstallen in 1943 afnam had volgens het jaarverslag te
maken met het gebrek aan luchtbanden. Hierdoor raakten veel fietsen buiten gebruik. In de
dorpen waren de mensen nog meer op de fiets aangewezen, omdat daar geen alternatieve
vervoermiddelen voorhanden waren. Het overgrote deel van de in Rotterdam gestolen
fietsen werd in Noord-Brabant aan de man gebracht. Het maakte daarbij niet uit dat de
meeste rijwielen waren voorzien van surrogaatbanden (houten) of zelfs in het geheel geen
banden bezaten. Opvallend is dat in geen enkel jaarverslag aandacht besteed wordt aan de
massale fietsvorderingen van de bezetter. Die vormden toch een van de meest voor de hand
liggende oorzaken dat het aantal rijwieldiefstallen afnam, want er waren op den duur
immers nagenoeg geen fietsen meer te stelen.86

Om het stelen van gemeenterijwielen tegen te gaan werd op 15 september 1942 de op het
voormalige Doelenterrein (naast het hoofdbureau) gebouwde rijwielloods opgeleverd. Deze
loods werd gebruikt door het personeel van het stadhuis en de politie. Voor de politie waren
driehonderd plaatsen in de oostelijke helft gereserveerd.87

Terwijl de rijwieldiefstallen na 1942 afnamen, bleven de overige diefstallen en inbraken
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groeien. In het jaarverslag van 1943 worden enkele oorzaken genoemd. Allereerst werd de
geringe personeelssterkte aangehaald, waardoor de preventieve taak van de politie veel te
wensen overliet. Daarnaast was het primitieve hang- en sluitwerk niet bestand tegen de
steeds brutaler wordende inbrekers. Speciaal genoemd werden ook de diefstallen van
konijnen in de kersttijd. Deze diefstallen stegen in aantal onrustbarend. In het verslag van
1945 worden diefstallen en inbraken apart behandeld. Vooral de hongerwinter was hier debet
aan. Bakkerswagens en andere levensmiddelenbezorgers werden regelmatig door groepen
mensen overvallen en geplunderd. Gewapende overvallen waren aan de orde van de dag. 
In de vier laatste maanden van de bezetting waren 3447 aangiften van inbraak bij de politie
binnengekomen. De maand februari van 1945 spande de kroon met 1101. In voorgaande jaren
was het aantal beduidend minder. Aangiften van misdrijven tegen het leven kwamen in
dezelfde eerste vier maanden van 1945 eveneens aanzienlijk vaker bij de politie binnen. 
Het betrof hier 56 zaken tegen zes over heel 1943. Of de politieke moorden hierin mee-
genomen zijn is niet bekend, omdat deze zaken (meestal) niet werden vermeld.88

Om de criminaliteit beter te lijf te kunnen gaan, werden nieuwe middelen ontwikkeld.
Met ingang van 1 mei 1942 werd de Politie-Radio-Omroep in het gebouw van de Rijks-
recherchecentrale in Den Haag gevestigd. De Politie-Radio-Omroep was bedoeld als snel
werkend communicatiemiddel. De uitzendingen vonden plaats op elke werkdag van 15.30

tot 15.39 uur en zonodig konden ook op andere dagen en tijdstippen spoedberichten worden
uitgezonden. Het plaatselijk hoofd van de politie was verplicht zorg te dragen dat deze
berichten werden opgenomen en ten spoedigste aan alle daarvoor in aanmerking komende
politieambtenaren bekend werden gemaakt.89

Om structuur aan te brengen in de berichtgeving werd eind 1943 het Landelijk Berichten-
en Alarmeringssysteem (labas) in werking gesteld. Bij dringende noodzaak was het mogelijk
de politie via dit alarmsysteem spoedopdrachten te geven. Volgens de zeer geheime richt-
lijnen voor de organisatie van een politiealarmstelsel in de provincies Zuid-Holland en
Zeeland kon men zowel telegrafisch als telefonisch alarmeren. Bij elk gemeentelijk politie-
korps was een alarmcentrale ondergebracht, die belast was met de alarmering van een rayon.
Daarnaast was onderscheid gemaakt tussen hoofdalarmcentrales en nevenalarmcentrales. 
De hoofdalarmcentrales moesten het alarmbericht doorgeven aan de nevenalarmcentrales.90

In Zuid-Holland en Zeeland waren de hoofdalarmcentrales gevestigd in Den Haag,
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Leiden en Goes. Nevenalarmcentrales waren er in
Middelharnis, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, Leerdam, Alphen aan de Rijn en Zierikzee.
Later werden de hoofdvestigingen Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden,
Rotterdam, Tholen, Vlissingen en nevenvestigingen: Sliedrecht, Alphen aan den Rijn,
Brielle, Middelharnis, Ridderkerk, Goes, Middelburg en Terneuzen en Zierikzee. De alarm-
centrale moest bij voorkeur doorlopend bezet zijn door gekwalificeerd personeel. Ter voor-
koming van vals alarm en om de authenticiteit van het alarm te waarborgen werd gebruik
gemaakt van een codewoord. Elke alarmcentrale moest afzonderlijk een codewoord
gebruiken, dat eenmaal in de drie maanden door een nieuw moest worden vervangen.91

In Rotterdam werd de alarmcentrale ondergebracht bij de telex- en telefoonkamer. 
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C.H. Goossens werd begin juli 1943 op basis van een arbeidscontract als telexiste/telefoniste
aangenomen. De telefooncentrale was op de tweede etage van het hoofdbureau gevestigd,
waar ook de Recherche en de Herkenningsdienst waren ondergebracht. Als deze laatste
dienst het ’s nachts druk had, dan werden de dames van de telefoonkamer gevraagd of zij
konden bijspringen. Dit terwijl ze al zwaar belast waren, want alle bewakingsposten,
waaronder distributiekantoren, moesten zich op ieder half en heel uur melden, waarna ze
werden doorverbonden met de inspecteur van dienst. De sterkte van de telefooncentrale
bestond uit zestien dames, waarvan er overdag drie en ’s nachts twee in dienst waren.
Hoewel de meesten waren aangenomen omdat ze familie bij de politie hadden, had men
hiermee niet kunnen voorkomen dat er toch nog vier nsb’sters als telexiste/telefoniste
werkzaam waren. Als er ’s nachts of overdag luchtalarm was, dan plaatste de lucht-
bescherming zware metalen jaloezieën voor de twee ramen, want de centrale moest te allen
tijde bemand blijven. Omdat ook de deur gebarricadeerd moest worden, zaten de dames ‘als
ratten’ in de val. Na Dolle Dinsdag moest, vanwege de angst voor overvallen, ook ’s avonds
de deur gebarricadeerd worden. Regelmatig moesten de dames assistentie verlenen aan de
bureaus Oostervantstraat, Boezemsingel en Sandelingplein, omdat in deze bureaus een
kleine telefooncentrale aanwezig was.92

In de tweede helft van 1943 werd de Technische Verbindingsdienst opgericht. Het
personeel van de telefooncentrale werd op papier bij deze dienst geplaatst. Voor de verdere
ontwikkeling van de Technische Verbindingsdienst van de Nederlandse politie werd Dales
ter beschikking gesteld. Met behoud van zijn standplaats Rotterdam werd hij bij de staf van
de Ordepolitie speciaal belast met werkzaamheden betreffende de Technische Verbindings-
dienst in Rotterdam, de aangrenzende gemeenten, de Zuid-Hollandse eilanden en
Zeeland.93

Voor de internationale bestrijding van de misdaad bleef de in 1923 opgerichte ‘Inter-
nationale Kriminalpolizeiliche Kommission’ (ikk) ook tijdens de bezetting bestaan. Deze
organisatie was gevestigd in Wannsee bij Berlijn. Op 1 januari 1943 bedroeg het aantal
geregistreerde internationale misdadigers 1817, waaronder 29 Nederlanders.94 Het aantal
(internationale) misdadigers was overigens niet het grootste probleem waarmee de bezetter
te maken had. In de toename van het aantal verzetsdaden werd een grotere bedreiging
gezien.

Bewakingsdienst tegen sabotage

Voor de bezetter was het stijgend aantal sabotagedaden waarschijnlijk belangrijker dan het
verhoogde criminaliteitscijfer. Represaillemaatregelen hadden slechts kort of helemaal niet
gewerkt. Daarom had de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken op 5 januari 1943 een
schrijven rondgestuurd betreffende het instellen van bewakingsdiensten tegen sabotage.
Rauter had de laatste tijd geconstateerd dat een aanmerkelijke vermeerdering van het aantal
sabotagegevallen in Nederland plaatsvond. Deze sabotage richtte zich niet alleen op de bij de
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Wehrmacht in gebruik zijnde opslagplaatsen, magazijnen, garages en dergelijke inrichtingen,
doch strekte zich ook uit tot voor het Nederlandse volk van belang zijnde objecten, zoals
brandstichtingen in boerderijen, graanschuren en dorsmachines. In verband hiermee had
Rauter de minister er aan herinnerd, dat hij sabotage en pogingen daartoe met de grootste
kracht zou bestrijden en dat hij niet zou terugdeinzen voor dergelijke daden in gijzeling

gestelde Nederlanders verantwoordelijk te
stellen. Om onheil te voorkomen had
Christiansen de wens uitgesproken dat er een
bewakingsdienst zou worden ingesteld, die

Oproep waarmee een groot aantal Rotterdamse
mannen verplicht werd tot het verrichten van
bewakingsdiensten.
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belast zou worden met de bescherming van
nader aan te wijzen objecten. In overeen-
stemming met Rauter riep de secretaris-generaal
de medewerking van de politie in.95 Hierop
verscheen eind januari 1943 een oproep in de
nrc, waarin Boelstra een dringend beroep deed
op de mannelijke inwoners van Rotterdam om
zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor de
bewakingsdienst tegen sabotage.

Aanmeldingsformulieren waren verkrijgbaar aan het hoofdbureau en aan het politiebureau
Sandelingplein. De vergoeding bedroeg ƒ 0,50 voor elk dienstuur.96

Het hoofd van de plaatselijke politie moest aan de verbindingsofficier een opgave van de
objecten toezenden, die naar zijn oordeel voor bewaking in aanmerking kwamen. Zoveel
mogelijk moest er naar gestreefd worden Duitsgezinde personen voor de bewakingsdienst te
werven. Als zodanig kwamen bovendien inwoners in aanmerking, van wie op grond van
hun karakter en politieke levensbeschouwing verwacht mocht worden, dat zij hun taak zo
goed mogelijk zouden vervullen. Slechts in gevallen, waarin het aantal vrijwilligers
onvoldoende was, kon de dienst verplicht worden gesteld. De daarvoor door de burgemeester
geschikt geachte personen kregen bericht dat zij door de bevelhebber van de Wehrmacht
verplicht werden dienst te nemen bij de bewakingsdienst en dat zij daartoe te zijner tijd in

Maart 1944. Om luchtlandingen te voorkomen
werden rondom Rotterdam poldergebieden
onder water gezet. Dit was onder andere het
geval met het gebied ten westen van de Rotte,
tussen Bergschenhoek en Hillegersberg. Om te
voorkomen dat woongebieden eveneens onder
zouden lopen moesten burgers, maar ook
politiemannen, verplicht dijken aanleggen.
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werkelijke dienst zouden kunnen worden opgeroepen. Uitdrukkelijk werd erop gewezen, dat
geen personen tot het verrichten van deze diensten mochten worden aangewezen die ten-
gevolge daarvan, bijvoorbeeld door de duur van de wachtdiensten, hun dagelijks beroep niet
meer naar behoren konden verrichten. Evenmin mochten vrouwen worden opgeroepen. 
De bewakingsdiensten mochten niet als hulppolitie worden beschouwd of als zodanig
worden ingezet. De leden van deze bewakingsdiensten misten derhalve elke politionele
bevoegdheid, maar stonden wel onder bevel van het hoofd plaatselijke politie.97

Het vernielen van telefoondraden van de Wehrmacht leek misschien onschuldig, maar in
de ogen van de bezetter was het pure sabotage waartegen streng moest worden opgetreden.
Werd een geval van vernieling ontdekt, dan werden burgers als straf ingeschakeld voor
bewaking. Deze verplichte wachtdiensten werden ook wel ‘persoonlijke diensten’ genoemd.
Op last van de Sipo moest bijvoorbeeld vanaf vrijdag 7 mei 1943 burgerbewaking ingesteld
worden bij een telefoondraad aan de Charloisse Lagedijk tussen de boerderijen ‘de Kapel’ en
‘Fenix’, in verband met vernielingen. Drie groepen van twintig burgers moesten van 20.00

tot 06.00 uur langs het opgegeven traject wachtlopen. Burgers waren verplicht om aan de
oproep te voldoen. Een loodgieter, die was opgeroepen voor bewaking van telefoonpalen,
meldde zich keurig op het aangegeven tijdstip. Hij weigerde echter uit geloofsovertuiging. 
In overleg met een inspecteur werd hij voor Groep 10 in bewaring gesteld. Hij was niet de
enige die op grond van zijn geloof dienst weigerde.98 Bij de politie kwamen veel verzoeken
binnen om, wegens omstandigheden, van wachtlopen ontheven te worden. Een officier van
Justitie vroeg aan de Rotterdamse politieleiding of leden van de rechterlijke macht vrijgesteld
konden worden. Hij kreeg als antwoord dat ook aan hen geen vrijstelling verleend kon
worden van door de Sipo opgelegde plicht om wacht te lopen. Het was een straf voor de
gehele Rotterdamse bevolking.99

Na een nieuw geval van sabotage, waarbij eind oktober 1943 een telefoonkabel aan de
Dordtsestraatweg was doorgesneden, werden burgers wederom gelast bewakingsdiensten te
verrichten. Als bijkomende straf werd in Rotterdam-Zuid één maand lang de spertijd ver-
lengd, waardoor de bevolking van 19.00 tot 04.00 uur binnen moest blijven. Alle openbare
vermakelijkheden, bioscopen en cafés moesten verplicht om 18.30 uur de deuren sluiten. 
Er waren dagen bij dat niet minder dan achthonderd burgers waren opgeroepen voor het
bewaken van militaire telefoonleidingen. Nadat ze zich aan een politiebureau gemeld had-
den, werden zij door politieagenten naar hun post gebracht. Die begeleiding vormde een
zware belasting voor het politiepersoneel.

Niet alleen bij sabotagedaden werden burgers opgeroepen voor wachtlopen. Met ingang
van 26 februari 1944 moesten op vordering van de Wehrmacht in Rotterdam-Zuid ongeveer 
25 burgers en 6 politiemannen gedurende 4 weken wachtlopen, omdat er in de omgeving van
de Dordtsestraatweg bij herhaling op Duitse marinetroepen geschoten zou zijn.100

Bij de politie was een aparte afdeling belast met het oproepen van burgers. Deze dienst
werd ondergebracht in kamer 36 van het hoofdbureau en omdat men daar moest zijn voor
vrijstelling, genoot deze afdeling binnen afzienbare tijd grote bekendheid onder de burgers.
Toen in augustus 1944 burgers werden opgeroepen voor verplichte arbeid in Hoek van
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Holland, ontstond er samenwerking tussen het bureau Personeelsinzet aan het Bospolder-
plein en de dienst aan het hoofdbureau. Echter vanwege de bekendheid van laatstgenoemde
dienst klopten er nog steeds mensen bij de politie aan voor vrijstelling, terwijl ze hiervoor bij
het bureau Personeelsinzet moesten zijn. Burgemeester Müller moest eraan te pas komen om
hier een einde aan te maken. Vanaf 18 april 1944 verleende de politie geen vrijstelling of
uitstel meer, aangezien het bureau Personeelsinzet goed functioneerde. Omdat het echter
regelmatig voorkwam dat personen, die door de politie vrijgesteld waren toch werden
opgeroepen, had Boelstra met de burgemeester afgesproken dat de bestaande vrijstellingen
gehandhaafd bleven.101

Verplichte bewakingsdiensten waren vrij onschuldige straffen voor kleine verzetsdaden.
Dit veranderde nadat het verzet steeds actiever werd.

11.4 militairen opnieuw in krijgsgevangenschap

Direct nadat het Nederlandse leger ontbonden was gingen diverse gedemobiliseerde
militairen door met een ondergrondse strijd tegen de bezetter. Een van de bekendste groepen
was de Ordedienst (od). Deze od zou pas na de bevrijding in actie komen om tijdens het
machtsvacuüm de orde en rust te handhaven. Zover kwam het niet. Door onachtzaamheid
was de bezetter de od spoedig op het spoor gekomen en arrestaties volgden. Als waar-
schuwing werden na een schijnproces 72 leden gefusilleerd. Voor de bezetter was dit niet
voldoende. Zij besloten de beroepsofficieren weer krijgsgevangen te nemen. Via een artikel,
dat op 9 mei 1942 in alle dagbladen verscheen, werden alle beroepsofficieren, cadetten en
adelborsten opgeroepen voor een ‘tweede verplichte bijeenkomst ter controle van de voor-
malige Nederlandse Weermacht.’ Men had de illusie dat het een formele administratieve
handeling betrof, zoals die in 1941 ook al eens had plaatsgevonden. Daarom voldeed een
groot aantal officieren aan de oproep en meldde zich op 15 mei bij de kazernes in Assen, Ede,
Bussum, Breda en Roermond. Spoedig verschenen gewapende Duitse troepen bij deze kazernes
en dreven de mannen naar de treinen, die hen naar Duitsland brachten.102

Samen met de grote groep gedemobiliseerde militairen en onderofficieren waren in
augustus ’40 ook enkele beroepsofficieren bij de Rotterdamse politie geplaatst. Volgens de
maandrapporten bevonden zich drie van hen bij de groep beroepsofficieren, die op 15 mei
1942 weer in krijgsgevangenschap genomen werden. Dit waren hoofdinspecteur J.A.J. van
Horssen, inspecteur eerste klas A.W. de Vrieze en inspecteur tweede klas C.J.L. Hamel. 
Van Horssen deed voor zijn wegvoering dienst bij de Recherche van het Bureau Oostervant-
straat. De Vrieze deed dienst aan het bureau Nassaukade. Waar Hamel diende is niet bekend.
Op last van de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie moesten de wapens van de
weggevoerden in de wapenkamer worden opgeslagen.103 Op 1 augustus 1942 werden de weg-
gevoerde officieren eervol uit de politiedienst ontslagen. Voor de Marechaussee had de maat-
regel grotere gevolgen. Het korps verloor vrijwel al zijn officieren. Alleen enkele beroeps-
officieren, die lid van de nsb waren en enige reserveofficieren, bleven over.
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Twee dagen nadat de beroepsofficieren weer in krijgsgevangenschap waren genomen,
werd via een bekendmaking uitgelegd waarom de bezetter hiertoe was overgegaan. Hitler
had in aansluiting aan de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 bevolen dat zij,
die tot dit leger behoorden, niet meer als krijgsgevangenen behandeld zouden worden. Dit
geschiedde in de veronderstelling dat zij zich het daarin liggende vertrouwen niet zouden
beschamen. Leden van het Nederlandse leger hadden echter veelvuldig deelgenomen aan
allerlei vijandige handelingen tegen Duitsland. Onder hen bevond zich een aanmerkelijk
aantal vroegere officieren en adspirant-officieren. Deze hadden daarmee tegelijk, voor zover
zij destijds op erewoord waren vrijgelaten, hun erewoord gebroken. Bovendien gebruikte de
bevelhebber van de Wehrmacht deze, volgens hem, noodzakelijke maatregel om er opnieuw
en met nadruk op te wijzen, dat elke poging tot verzet tegen de bezettende macht mee-
dogenloos onderdrukt zou worden. Onder de bekendmaking stond met dikke letters nog een
waarschuwing: ‘indien in de toekomst mocht blijken, dat leden van de voormalige Neder-
landse weermacht deelnemen aan vijandelijke handelingen tegen Duitsland, dan zal de
getroffen maatregel uitgebreid worden tot de vroegere reserveofficieren en beroeps-
onderofficieren van de voormalige Nederlandse weermacht.’104

De bezetter dacht dat hij door al deze waarschuwingen en het fusilleren van een groot
aantal od’ers een duidelijk waarschuwingssignaal had afgegeven in de richting van degenen
die iets tegen hem wilden ondernemen. Spoedig bleek dat deze gedachte een illusie was,
want de verzetsactiviteiten namen eerder toe dan af. De op 29 april 1943 in de dagbladen
verschenen bekendmaking van Christiansen was dan ook een logisch gevolg. Uit het bericht
bleek dat een jaar na het wegvoeren van de officieren leden van het voormalige Nederlandse
leger door hun vijandig gedrag telkens het in hen in mei 1940 gestelde vertrouwen hadden
geschonden, derhalve moesten alle militairen terstond weer in krijgsgevangenschap worden
weggevoerd.105

Het doel van deze maatregel was tweeledig. Ten eerste zaten op deze manier de meeste
weerbare mannen in Duitsland, waardoor zij bij een eventuele invasie de geallieerde legers
niet konden steunen en daarnaast werd voldaan aan het Führererlass van 13 januari 1943,
waarin de algemene Arbeitseinsatz werd afgekondigd. Nadat Seyss-Inquart door Rauter op de
hoogte was gebracht, liet hij Himmler schriftelijk weten dat hij enkele bezwaren had tegen
de plannen. Eén daarvan was dat er te weinig Duits personeel voorhanden was om de
betreffende militairen aan te houden, terwijl de Nederlandse politie voor dit soort dingen
nagenoeg niet inzetbaar was. Aan het einde van zijn brief beloofde hij er alles aan te doen om
de plannen tot een goed einde te brengen.106

Op 3 mei 1943 vroeg Boelstra per telex aan de directeur-generaal van Politie of leden van
de vrijwillige bewakingsdiensten tegen sabotage in aanmerking kwamen voor vrijstelling van
krijgsgevangenschap. Als antwoord kreeg hij dat bewakingsdiensten tegen sabotage als
nevenorganisatie van de Nederlandse politie werden beschouwd en dat de manschappen die
hierbij voor 29 april 1943 dienstgenomen hadden niet aan de gepubliceerde oproep
betreffende aanmelding tot terugvoering in krijgsgevangenschap behoefden te voldoen. Uit
een nota van Boelstra bleek dat vrijstelling niet gold voor de arbeidsinzet in Duitsland. Voor



501

zover de leden van de bewakingsdiensten voor tewerkstelling in Duitsland werden aan-
gewezen, dienden zij door oudere lieden te worden vervangen.107

Half mei 1943 kregen de oud-militairen onder het politiepersoneel nogmaals te horen dat
ze vrijgesteld waren van terugvoering in krijgsgevangenschap, maar dat het elk van hen vrij
stond zich voor terugvoering op te geven. In dit geval diende de politieambtenaar zich bij de
voor hem in aanmerking komende instantie en op de vastgestelde datum te melden. In
hetzelfde bericht werd nogmaals verzocht alle betreffende politieambtenaren te laten weten
dat de bezetter onvoorwaardelijke plichtsvervulling verwachtte, als bedoeld in hun
loyaliteitsverklaring.

Volgens een opgave van Boelstra waren 198 politieambtenaren als voormalig beroeps-
personeel van het Nederlandse leger van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld.
Hiervan deden er 176 dienst bij de Ordepolitie, één bij de Recherche en twintig bij de
Luchtbeschermingsdienst. Deze ambtenaren waren wel vrijgesteld, maar moesten zich
ingevolge de bekendmaking in de dagbladen van 25 mei 1943 toch melden voor krijgs-
gevangenschap. Na overlegging van het politielegitimatiebewijs c.q. de akte van aanstelling,
die als Freistellungsschein dienst deed, volgde de officiële vrijstelling.108 De politieambtenaren
die dat eind juli 1943 nog steeds niet gedaan hadden, werden in de gelegenheid gesteld zich
tussen 2 en 6 augustus 1943 te melden in het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat in
Amersfoort. Daar kregen ze dan de zogenaamde blauwe Bescheinigung uitgereikt.

Beroepsmilitairen die niet aan de oproep voldeden werden door de Duitse politie
opgehaald. Opperwachtmeester W.F. van den Broek moest hen hierbij behulpzaam zijn. 
Op 6 juni 1943, omstreeks 12.45 uur, rapporteerde hij dat hij op dat moment was teruggekeerd
aan het bureau Oostervantstraat van verleende assistentie aan de Orpo. Van den Broek moest
om 04.00 uur onverwacht met de Duitse politie mee om krijgsgevangenen op te halen. Hij
moest zonder eten of drinken de Duitse politie vergezellen naar IJsselmonde, Barendrecht,
Bolnes, Ridderkerk, Hillegersberg en Overschie.109 Waarschijnlijk werd de Rotterdamse
politie niet op grote schaal ingezet bij het ophalen van de krijgsgevangenen, want Moerman
verklaarde dat wanneer dit wel gebeurd was, de grens van zijn geweten bereikt zou zijn. 
Na de oproep was hij naar Boelstra gegaan en had hem medegedeeld dat de bezetter van het
politiekorps op dit gebied geen enkele medewerking had te verwachten en dat zij desnoods
en bloc hun functies zouden neerleggen. Of hij wist dat er op kleine schaal toch door de
politie assistentie verleend werd, is niet bekend.110

April-Meistaking

Dat de Nederlanders niet zo maar akkoord gingen met het weer in krijgsgevangenschap
wegvoeren van Nederlandse militairen, bleek al snel. De eerste plaats waar werknemers in
actie kwamen was Hengelo. Daar legde het personeel van de meeste grote bedrijven het werk
neer. Vanuit Hengelo breidde de staking zich uit over verschillende plaatsen in Twente.
Tevens werden pogingen ondernomen om ook de rest van Nederland bij de staking te
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betrekken. Een werknemer van de firma Stork reisde op vrijdag 30 april 1943 vanuit Hengelo
naar het westen om daar de werknemers van de bedrijven te bewegen mee te doen aan de
algemene staking. In Rotterdam constateerde hij dat daar de bereidwilligheid niet groot was.
Hem werd verteld dat dit kwam omdat de treinen nog steeds reden en dit voor velen de
reden was om een afwachtende houding aan te nemen.111 In het begin van de avond van de
eerste stakingsdag bracht Rauter Himmler per telex op de hoogte van de uitgebroken
stakingen en een onrustige situatie in Amsterdam. Hij wilde direct maatregelen nemen door
afkondiging van het Politiestandrecht, maar hiervoor moest hij eerst formele toestemming
van Seyss-Inquart hebben, die ongelukkigerwijs juist nu in Duitsland verbleef en niet
bereikbaar was. De Duitse autoriteiten waren bang dat als de stakingsacties zich over de rest
van Nederland zouden verspreiden, het ook mogelijk was dat die zouden kunnen overslaan
naar andere Europese landen. Daarom moesten de ongeregeldheden met alle mogelijke
middelen bestreden worden. Rauter stuurde direct vanuit Arnhem een politiebataljon naar
Hengelo en stelde daar om 20.00 uur een avondklok in. Met deze maatregelen hoopte de
bezetter dat de stakingsacties zich tot de provincie Twente zouden beperken. De berichten
die de volgende ochtend, 30 april, bij het hoofdkwartier van de Orpo in Den Haag binnen-
kwamen bewezen het tegendeel, want de staking had zich over grote delen van het land
uitgebreid. ’s-Middags hielden Rauter en de BdS, Harster, een persconferentie waar zij
mededeelden dat het Politiestandrecht was afgekondigd voor de provincies Overijssel,
Limburg, Noord-Holland en Gelderland. Diezelfde dag nog liet Harster via een telexbericht
aan alle Aussenstellen weten dat de volgende dag het Politiestandrecht voor het gehele land
gold en dat in Groningen, Hengelo, Amsterdam, Maastricht en Den Haag Standgerichte
werden ingesteld. Vier bataljons Waffen-SS, alle bataljons van de Orpo en agenten van de vhp

werden opgeroepen om de onlusten te bedwingen. Rauter wist dat hij met alleen deze
troepen niet adequaat zou kunnen optreden bij een totale landelijke staking. Slechts massale
arrestaties en het voltrekken van doodvonnissen zouden ertoe kunnen bijdragen de
Nederlanders op andere gedachten te brengen. Rauter had geluk, want evenals in Rotterdam,
bleek in andere steden de actiebereidheid niet zo groot te zijn als verwacht. Slechts bij een
aantal grote scheepswerven, zoals Piet Smit en de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
(rdm) hadden de werknemers het werk neergelegd. Zij verlieten echter de terreinen en
fabriekshallen niet, omdat vanwege de oorlogsproductie Duitse wachtposten voor de poorten
stonden. Samen met de sd riep Boelstra het personeel van de stakende bedrijven op hun
werkzaamheden te hervatten. Op zaterdag 1 mei bleek dat het merendeel van het personeel
aan deze oproep had voldaan. Hierdoor kon de bezetter zich concentreren op de bedrijven
waar dat nog niet gebeurd was. Dit was het geval bij een aantal bedrijven in het dorp
Kralingse Veer. Het personeel van Meubelfabriek Bouman en van drukkerij Borghouts bleef
in staking of nam pas op maandag 3 mei aan de staking deel, omdat het bedrijf in de
weekeinden gesloten was. De meeste stakers van deze bedrijven werden door Duitse politie
en rechercheurs van Groep 10 gearresteerd. H.W. Bouwman en W.A. Hommel, twee stakers
van drukkerij Borghouts werden ‘wegens het voorbereiden van vlugschriften, waarin tot
staking en tegenstand werd opgehitst’, gefusilleerd. Met nog acht anderen waren zij de
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slachtoffers van het Politiestandrecht in het beveiligingsgebied van de Aussenstelle Rotterdam.
Hoewel het verder in Rotterdam dus betrekkelijk rustig was, bleven de Duitse instanties wel
alert, want de passieve houding kon ineens omslaan. Om ervoor te zorgen dat de burgers zich
hielden aan de bepalingen uit het Politiestandrecht, zoals de vervroegde spertijd en het
samenscholingsverbod, werden extra patrouilles de stad ingestuurd. Hiermee werd ook de
Rotterdamse politie belast.112

Op 1 mei 1943 werd omstreeks 20.30 uur in de Rubroekstraat door een motorpatrouille
van de Rotterdamse politie geschoten op een aantal mensen dat zich nog op straat bevond
terwijl dit, vanwege de vervroegde spertijd, niet was toegestaan. Een half uur later was het in
diezelfde staat weer raak. Een politiepatrouille schoot op een aantal panden, omdat
bewoners de deuren en ramen niet volgens de voorschriften hadden gesloten en bij het zien
van de agenten hadden gejoeld. Door de schietpartij sneuvelden enkele ramen. De volgende
avond was het vooral in Crooswijk onrustig. In verband met een samenscholing loste een
patrouille zeven schoten. Volgens het rapport kon niet worden vastgesteld of er personen
waren geraakt. De politie schoot meestal bewust mis, met de bedoeling de burgers te laten
schrikken.113 Op 3 mei moest de politie wederom op verschillende plaatsen gebruik maken
van het vuurwapen, omdat burgers na spertijd opzettelijk buiten bleven. De Orpo schoot
daarentegen meestal wel raak en verwondde die avond vier personen.114

Volgens een anonieme briefschrijver hield de politie zich niet voldoende bezig met het
handhaven van het Politiestandrecht. De brief, gedateerd op 2 mei 1943, was gericht aan de
burgemeester. Als de burgemeester wenste dat de bevolking zich aan de gestelde wetten hield,
dan was het volgens de briefschrijver wel noodzakelijk de aandacht van de politie op de
zogenaamde volksbuurten te vestigen Op de avond van de tweede mei liepen er ongeveer
vijftien á twintig opgeschoten jongens om 21.30 uur over de Zinkweg en de Feijenoorddijk te
schreeuwen en spotliederen te zingen. Een Duitse officier en ook de ordedienst liepen ernaast
en zeiden geen woord tegen deze jongens. Ook werd volgens de briefschrijver gewoon heen en
weer gelopen van het ene pand naar het andere en hardop uit de ramen gezongen.115

Een reactie op de anonieme brief kwam van opperluitenant G.J.H. de Leeuw van het
bureau Nassaukade. Nadat op 1 mei 1943 het Politiestandrecht was afgekondigd, werd ter
handhaving van het verbod om zich tussen 20.00 en 06.00 uur in de openlucht op te houden,
de personeelssterkte in de avonduren aan deze onderafdeling opgevoerd door het grootste
gedeelte van de nachtdienst in plaats van om 22.00 uur om 20.00 uur te laten opkomen.
Omdat op zondag 2 mei geen dienstwijziging (c.q. extra dienst) was gelast, geschiedde die
avond eigener beweging hetzelfde, waardoor over de gehele onderafdeling redelijk politie-
toezicht was gewaarborgd. Door toevallige omstandigheden was de surveillance in de buurt
waarop het schrijven doelde, minder intensief geweest, dan normaal had mogen worden
verwacht. Hiervan was door een aantal opgeschoten jongens gebruik gemaakt om het
uitgaansverbod te overtreden. Twee bewakers van de Luchtbeschermingsordedienst, die
hiervan getuige waren, verklaarden deze jongens te hebben aangemaand naar huis te gaan,
waaraan ze geen gevolg gaven. Zij maakten hiervan geen melding aan het politiebureau.
Nadat een en ander ter ore was gekomen van de politie, was door extra politietoezicht en
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vroegtijdig krachtig optreden op maandag 3 mei en volgende dagen hieraan een einde
gemaakt. De Leeuw had persoonlijk enkele malen kunnen waarnemen dat onmiddellijk na
het vastgestelde uur de straten in de omgeving inderdaad schoon waren. Waar en wanneer 
de houding van de bewoners dit wenselijk deed voorkomen werd gelast de ramen te sluiten.
Dat het politiepersoneel daarbij in de maling zou zijn genomen, was nimmer gebleken. 
De omgeving Feijnoorddijk/Zinkweg had zo nu en dan bijzonder toezicht nodig en voor
zover de personeelsbezetting dit toeliet, werd hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden.116

Op maandag 3 mei bleek dat de staking in grote delen van het land gebroken was. 
Op verscheidene plaatsen werd nog wel doorgestaakt, zoals bij Philips in Eindhoven en in de
mijnstreek, maar daar trad de Sipo extra hard op. Ondertussen was landelijk het aantal dood-
vonnissen tot zestig gestegen. ’s Avonds zond Wölk een telegram naar de BdS in Den Haag,
waarin hij berichtte dat vooral op het platteland geprobeerd werd de staking op gang te
houden. Die middag waren nog vijftig mensen gearresteerd. Een gedeelte zou diezelfde dag
voor het Polizeistandgericht moeten verschijnen. Vanaf het begin van de staking waren er in
het bewakingsgebied van de Aussenstelle Rotterdam ruim zeshonderd arrestaties verricht. 
Na onderzoek waren vierhonderd personen in vrijheid gesteld. Wölk kondigde aan dat later
in een bijzonder bericht nog aandacht besteed zou worden aan het optreden van de Neder-
landse politie. Volgens hem had de politie in bepaalde plaatsen tegen de bevolking te slap
opgetreden. Onderzoek moest nog uitwijzen in welke mate dit optreden de staking indirect
had bevorderd.117

In het maandverslag van mei 1943 werd in de rubriek bijzondere gebeurtenissen de
balans opgemaakt. In het verslag werd melding gemaakt van een geval van plundering van
melkwagens tijdens vervoer onder Rotterdam-Overschie, waarbij circa achthonderd liter
melk verloren ging. Omdat deze vorm van protest in het gehele land plaatsvond kreeg de
staking ook wel de naam melkstaking. De Rotterdamse politie had in zestien gevallen
gebruik gemaakt van het dienstwapen. Het gebruik vond plaats bij het constateren van
overtredingen van het standrecht. Het schieten had niets te maken met ernstige wanorde-
lijkheden, zoals oploop van stakenden of iets dergelijks, maar had in bijna alle gevallen
betrekking op het feit dat bewoners van onderscheiden straten na het intreden van de
spertijd opzettelijk voor de deuren van hun woningen bleven staan.118

Diverse personeelsleden van de Motorbrigade maakten tijdens de bewuste dagen over-
uren, omdat ze moesten rijden voor de Orpo en de Ortskommandant. Een agent van de
Motorbrigade moest op 4 mei 1943 van 02.00 tot 08.30 uur op last van de Duitse politie
aanplakbiljetten naar verschillende plaatsen in de Alblasserwaard brengen, waardoor zijn
dienst anderhalf uur te laat eindigde.119

Hoewel het in Rotterdam betrekkelijk rustig bleef, was de situatie in omliggende dorpen
en steden geheel anders. Onder leiding van Hoffmann arresteerden leden van de Dienststelle
Rotter-dam in Zwijndrecht, Kinderdijk, Alblasserdam, Bolnes en andere plaatsen ver-
schillende bedrijfsleiders en arbeiders van bedrijven waar gestaakt werd. Het Politiestand-
recht bleef nog enige tijd van kracht en werd pas op zaterdag 15 mei om 18.00 uur voor het hele
land opgeheven.120
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Inleveren radiotoestellen

Als strafmaatregel voor de gebeurtenissen tijdens de April-Meistaking moesten op last van 
de bezetter alle radio’s ingeleverd worden, omdat zij de Nederlandse overheid in Engeland
medeverantwoordelijk achtte voor het uitbreken van de staking. Op 29 mei 1943 werden 249

hulpagenten aangesteld, waarvan het merendeel tewerkgesteld werd bij de inontvangst-
neming van de ongeveer 80.000 verbeurd verklaarde radioapparaten. Samen met 8 man vast
politiepersoneel werden de hulpagenten gedurende 8 weken over de 55 verzamelplaatsen
verdeeld. Na het beëindigen van de werkzaamheden werd een groot gedeelte weer ontslagen.
Het innemen van de radioregisters bij handelaren was begin mei door vijftig man vast
politie-personeel gedaan.121 De radiotoestellen werden centraal opgeslagen en later door de
Amsterdamse firma Kuehne en Nagel vervoerd. Deze transporten moesten door de politie
begeleid worden en de daarvoor aangewezen agenten moesten hun vuurwapen schietklaar in
de schacht van de rechter laars steken. Buiten de centrale verzamelplaats was er nog één in
het pand ‘de Eersteling’ aan de Rijnhaven. Hierin waren de radiotoestellen opgeslagen, die
in 1943 niet werden ingeleverd, maar waarvan de ptt aan de hand van de cartotheek van de
luistervergunningen, vermoedde of wist dat de betreffende personen een radio moesten
hebben. De ptt schreef die personen aan, met de mededeling dat ze hun toestel alsnog
konden inleveren bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Sommigen mochten hun toestellen
houden, mits ‘gesteriliseerd’ (alleen afgesteld op bepaalde zenders). In verband met het
luisteren naar de politieberichten mochten de toestellen in politiegebouwen blijven staan,
mits werd opgegeven waar ze stonden.122

nsb’ers konden een verzoek indienen voor het mogen behouden van hun radio. Agent
H. Bosma werd op 29 september 1943 door de Sipo gearresteerd wegens het niet inleveren van
zijn radiotoestel. Enkele maanden later volgde ontslag. Direct na de bevrijding werd hij weer
bij de Rotterdamse politie aangesteld.123

De April-Meistaking vond enkele maanden na de reorganisatie van de politie plaats.
Nadat alles weer rustig was wilde de directeur-generaal van Politie weten hoe het politie-
personeel zich tijdens de staking gedragen had. Mogelijk heeft de opmerking van Wölk in
het bovengenoemde telegram ertoe bijgedragen dat zo’n onderzoek noodzakelijk geacht
werd. Boelstra antwoordde dat er in Rotterdam in onbelangrijke mate gestaakt was en dat de
meeste zaken door Groep 10, in samenwerking met de Sipo, behandeld waren. De Ordepolitie
had de orde en rust gehandhaafd. Boelstra maakte van de gelegenheid gebruik om aan te
geven dat de bewapening en de toewijzing van benzine onvoldoende waren. Daarnaast was
er na invoering van het 12-urige dienstverband onvoldoende voedsel voor het personeel en
tevens een tekort aan personeel. Van een bepaalde stemming binnen het korps was niets
gebleken.124

In Amsterdam en Den Haag waren ondertussen één of meer uit Schalkhaarders
bestaande politiebataljon(s) gestationeerd, die bij stakingen of ongeregeldheden zouden
kunnen optreden. Op 17 november 1943 schreef Moerman een brandbrief naar Boelstra over
de aftakeling van de politie, veroorzaakt door personeelstekort, onvoldoende bewapening,
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gebrek aan vervoermiddelen en rijwielbanden. Bij de hoogste politieleiding had hij regel-
matig gewezen op de noodzaak om in te grijpen, omdat anders de rust en orde niet meer
gewaarborgd konden worden.125 De komst van een politiebataljon naar Rotterdam zou een
oplossing kunnen zijn voor het personeelstekort.

11.5 politiecompagnie rotterdam

Terwijl de politieopleiding in Schalkhaar nog maar net in bedrijf was, had Rauter op 7 oktober
1941 via een Erlass zijn plannen bekend gemaakt voor de oprichting van zogenaamde
Gesloten Eenheden bij de Nederlandse Politie. Deze gekazerneerde eenheden waren
enigszins vergelijkbaar met de bataljons van de Orpo en moesten bestaan uit 132, vooral jonge,
politiemannen. Het was de bedoeling dat Amsterdam en Den Haag elk drie groepen zouden
krijgen, Rotterdam twee, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Haarlem en Utrecht één. Rauter
gaf alvast opdracht om uit te zien naar kazernes of andere grote gebouwen waarin de
Gesloten Eenheden konden worden ondergebracht.126

Amsterdam was de eerste stad waar een Gesloten Eenheid gestationeerd werd. Daarna
was Den Haag aan de beurt en Rotterdam zou spoedig volgen. Eind maart 1942 kreeg
Roszbach bericht dat men voornemens was een Gesloten Eenheid van ongeveer honderd-
twintig manschappen beschikbaar te stellen. Omdat het de bedoeling was de Mobiele
Brigade bij de Gesloten Eenheid in te lijven, zou het gebouw aan de Westersingel te klein
worden, zodat een andere kazerne nodig was.127

Nadat Kruit gehoord had dat er plannen bestonden om in Rotterdam een Gesloten
Eenheid te vestigen besloot hij vrijwillig naar Schalkhaar te vertrekken, teneinde de leiding
in eigen hand te houden, waardoor voorkomen zou kunnen worden dat een nsb’er de leiding
zou krijgen. Samen met zijn collega T. van der Most had hij hierover eerst met Moerman,
Kwast en Ardon gesproken. Daarbij werd afgesproken dat Kruit naar Schalkhaar zou gaan
met het doel een officiersplaats in de Gesloten Eenheid te krijgen, teneinde deze eenheid
later tegen de bezetter te kunnen gebruiken. Een jaar later was er nog steeds geen Gesloten
Eenheid in Rotterdam. Op 18 februari 1943 stuurde Boelstra hierover een bericht naar
Broersen. Zoals in vele andere berichten klaagde hij ook nu weer over een tekort aan
personeel. Reeds enige malen was Boelstra een Gesloten Eenheid beloofd, maar deze was
nimmer in Rotterdam verschenen. Hoewel medio maart weer ‘afgerichte troepen’ verwacht
werden, kon in Rotterdam geen Gesloten Eenheid gelegerd worden, omdat de daarvoor
aanwezige kazerne niet klaar was en ook niet in orde zou komen. Boelstra vroeg daarom aan
Broersen of hij dringend kon overwegen de Gesloten Eenheid naar Rotterdam te sturen,
zodat deze manschappen direct als individueel politieman ingezet konden worden. Nog
diezelfde dag ontving Boelstra bericht terug dat niet Kruit, maar de inspecteur Versloot
ingevolge de wens van de bevoegde Duitse autoriteiten belast werd met het commando van
de voor Rotterdam te formeren Gesloten Eenheid.128
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Na enige tijd ontving Boelstra van Versloot bericht dat vanuit Schalkhaar geen com-
pagniescommandant en kader geleverd werden voor de voor Rotterdam bestemde Gesloten
Eenheden. Versloot wilde instructies in verband met het eventueel opleiden van eigen
personeel. Boelstra speelde deze vraag door aan Broersen, van wie hij het antwoord kreeg dat
het inderdaad de bedoeling was uit eigen personeel kaderleden te leveren en dat hij spoedig
een opgave wenste te ontvangen van het personeel dat hiervoor in Schalkhaar gedetacheerd
zou worden. Deze kaderleden zouden hierna als groepscommandanten naar Rotterdam
terugkeren. Op 15 maart 1943 begonnen twintig Rotterdamse agenten in Schalkhaar aan de
cursus voor groepscommandant. Op één na waren allen in 1940 na de capitulatie als
gedemobiliseerd militair bij de Rotterdamse politie in dienst gekomen. Men had deze
agenten naar Schalkhaar gestuurd, omdat het merendeel van hen niet openstond voor de
Nieuwe Orde.129 Twee wachtmeesters, die daar wel voor openstonden hadden voor hun
detachering dienst gedaan bij de id. Na terugkomst in Rotterdam werden zij bij Groep 10

geplaatst.130

Ondertussen was Versloot ontheven van zijn detachering, waardoor Kruit alsnog naar
Schalkhaar kon. Versloot moest zich op 15 mei 1943 melden bij het ss Panzer Grenadier
Bataillon ‘Westland’. Dit had betrekking op zijn duistere praktijken als voormalig directeur
van het Gevangeniswezen. Op 22 mei 1943 vroeg Boelstra aan de directeur-generaal of de
detachering van Kruit opgeheven kon worden. Hij wilde hem bij de Mobiele Brigade plaatsen,
omdat de aldaar dienstdoende opperluitenant naar de politie te water vertrok. Boelstra wilde
tevens dat de detachering van de twintig wachtmeesters zou stoppen. Zij waren destijds naar
Schalkhaar gezonden om opgeleid te worden tot groepscommandant voor de Rotterdamse
Gesloten Eenheid. Deze Gesloten Eenheid was ondertussen voor grensbewaking naar de
Belgische grens gezonden om daar dienst te verrichten, terwijl de twintig wachtmeesters in
Schalkhaar achtergebleven waren. Het verzoek van Boelstra om de manschappen van de
Gesloten Eenheid, die aan de Belgische grens verbleven, als individueel politieman naar
Rotterdam te sturen werd niet ingewilligd. Aan de kazerne, een school aan de Mecklenburg-
laan, waarin de voor Rotterdam bestemde Gesloten Eenheid zou worden ondergebracht was
ondertussen nog steeds niets gedaan wegens gebrek aan bouwmaterialen. Boelstra voorzag
dan ook dat deze Gesloten Eenheid gedurende de volgende maanden nog niet naar Rotter-
dam zou komen. De twintig wachtmeesters konden in afwachting van de komst van de
Gesloten Eenheid in Rotterdam weer volledig in de politiedienst gebruikt worden, vanwege
de opdracht tot inname, vervoeren en opslag van radiotoestellen. De Duitse majoor
Lautenschlager, dienstdoende bij de BdO, had Boelstra verzekerd dat deze twintig wacht-
meesters onder alle omstandigheden weer naar Rotterdam zouden terugkeren, wat na drie
maanden detachering ook gebeurde. De meesten werden weer bij de Mobiele Brigade
geplaatst. 

Kruit mocht nog niet terug naar Rotterdam. Eén maand later bracht Boelstra het pro-
bleem met de Gesloten Eenheid nogmaals onder de aandacht van de directeur-generaal.
Kruit was immers in maart 1943 naar Schalkhaar gegaan om als compagniescommandant de
voor Rotterdam bestemde Gesloten Eenheid af te halen. Omdat dit nog steeds niet gerealiseerd
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was, werd het personeel van de Verkeersbrigade en Motorbrigade zoveel mogelijk gebruikt
om een bescheiden piket te formeren. Bovendien moesten deze mensen regelmatig ingezet
worden bij gevangenentransporten voor Duitse instanties naar alle delen van het land.131

Eind juli 1943 keerde Kruit, na beëindiging van de bewakingsdiensten aan de Belgische grens,
met twee compagnieën van het pob in Deventer terug. Pas op 28 augustus 1943 werd de
detachering van Kruit in Schalkhaar opgeheven.132

Eind september 1943 werd bekend gemaakt dat de naamsaanduiding van de Gesloten
Eenheid veranderd was in Politiebataljon c.q. -Compagnie. Hierdoor werden de Gesloten
Eenheden als volgt ingedeeld:

Staatspolitie Amsterdam:
- 1e Politie Compagnie Amsterdam (Sybren Tulp compagnie),
- 2e Politie Compagnie Amsterdam

Staatspolitie Den Haag:
- 1e Politie Compagnie Den Haag
- 2e Politie Compagnie Den Haag

Staatspolitie Rotterdam:
- 1e Politie Compagnie Rotterdam (voorshands gelegerd in Deventer)
- 2e Politie Compagnie Rotterdam ( idem)

Staatspolitie Eindhoven:
- Politie Compagnie Eindhoven gelegerd in Tilburg.133

T.J. Versteeg zat in de Politiecompagnie, die voor Rotterdam bestemd was, maar die uit-
eindelijk aan de Belgische grens terechtkwam. In 1942 had Versteeg een oproep gekregen
voor werk in Duitsland. Zijn werkplek zou een oliefabriek in Hamburg worden. Omdat hij
niet naar Duitsland wilde en hoopte dat de oorlog spoedig afgelopen zou zijn, meldde hij zich
aan bij de nad. Toen zijn diensttijd er in november 1942 opzat was de oorlog nog steeds niet
afgelopen. Zijn enige mogelijkheid om nog in Nederland te blijven was de politie. Na de
opleiding in Schalkhaar werd zijn compagnie naar de grens gestuurd. Versteeg kwam terecht
op een post in het Noord-Brabantse plaatsje Reuzel. Na drie maanden ging de groep naar
Deventer in afwachting van vertrek naar Rotterdam. In plaats van Rotterdam werd het
echter Amsterdam. Nadat de groep een half jaar in Amsterdam gelegerd was, kregen de
manschappen het dringende verzoek om dienst te nemen bij de Arbeidscontroledienst.
Slechts een enkeling bezweek voor de mooie beloften en nam dienst. Voor degenen die
achterbleven werd het dienstdoen steeds moeilijker gemaakt en als klap op de vuurpijl werd
aan de compagnie in de zomer van 1944 de bewaking van het kamp Westerbork opgedragen.
De compagnie was daar belast met de buitenbewaking. Ze werd zo ver mogelijk van de joden
vandaan gehouden. De manschappen mochten alleen in het kamp komen om zich te
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douchen. Rond de roerige septemberdagen van 1944 kreeg Versteeg verlof. De Duitsers
hadden nog getracht de groep verlofgangers uit de trein te halen, maar Versteeg had kans
gezien zich te verstoppen. Na het uitbreken van de spoorwegstaking was het voor Versteeg
nagenoeg onmogelijk om terug te keren naar Westerbork. Later bleek dat hij geluk had
gehad, want na zijn vertrek werden de achterblijvers opgepakt en overgebracht naar het
concentratiekamp Neuengamme, waar de meesten om het leven kwamen. Toen Versteeg
hoorde dat een aantal lotgenoten uit Schalkhaar zich bij de Rotterdamse politie had gemeld
en in dienst was gesteld, volgde hij dit voorbeeld. Zodoende werd hij begin oktober 1944 aan
het bureau Sandelingplein geplaatst. Vanwege de razzia van november 1944 was hij
genoodzaakt enkele weken onder te duiken, maar daarna kwam hij gewoon weer in
dienst.134

Boelstra verzocht begin februari 1944 de directeur-generaal om de voor Rotterdam
bestemde Gesloten Eenheid per 1 maart te zijner beschikking te stellen. De voor de 1e

Politiecompagnie Rotterdam bestemde school aan de Mecklenburglaan was nog lang niet
klaar. Daarom moest de eenheid tijdelijk worden onderbracht in de gebouwen aan de
Westersingel, waar op dat moment de Mobiele Brigade, de Centrale Controle en de Afdeling
Opleiding nog waren gehuisvest. Voor zeer tijdelijke onderbrenging van een ‘honderdschap’
waren deze gebouwen echter wel geschikt.135 De wanden in de lokaliteiten moesten nog wel

‘versierd’ worden. Hiervoor werd bij de
intendance te Apeldoorn het volgende
materiaal besteld:

De wacht voor de ingang van het pob in Schalkhaar. 
Een aantal manschappen zou na de opleiding bij de
Politiecompagnie Rotterdam geplaatst worden.
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- groot schilderij in lijst van den Führer;
- zes foto’s ongeveer 30x40 cm in lijst eveneens van den Führer;
- zes foto’s als boven van de Reichsführer ss, H. Himmler;
- zes foto’s van den leider (Anton Mussert).

Dit materiaal kostte ongeveer ƒ 320,- en moest door de politiepresident betaald worden.136

De Mobiele Brigade was door de komst van de compagnie overbodig geworden. Volgens
Moerman was de Mobiele Brigade bedoeld als een sterk contingent stoottroepen en daardoor
jarenlang een doorn in het oog van de bezetter. Bij de sd had de brigade de naam van
‘Churchill-kliek’ verworven, hetgeen op een nacht met grote kalkletters op de straat voor de
hoofdingang van het gebouw aan de Westersingel was geschilderd.137 Het is overigens
verbazingwekkend dat de Duitse autoriteiten zo lang hebben toegestaan dat er in zo’n
belangrijke strategische plaats als Rotterdam een geoefende militaire formatie aanwezig was,
terwijl de overige beroepsmilitairen in krijgsgevangenschap waren weggevoerd.
Verschillende keren werd getracht de Mobiele Brigade te ontbinden, maar dit kon steeds
voorkomen worden. Op 16 februari 1944 was het toch zover. Op die dag werden de ongeveer
honderdzeventig manschappen van de Mobiele Brigade overgeplaatst naar diverse bureaus.
Het gedeelte dat van de brigade overbleef werd een maand later vanaf een ander gebouw aan
de Westersingel overgeplaatst naar het hoofdbureau.138

Ongeveer honderddertig manschappen van de 1e Politiecompagnie, die vanaf 1 juli 1943

een opleiding in Schalkhaar gevolgd hadden,139 werden enkele weken later, op 7 maart op
het Nenijto-terrein aan de Bentincklaan in Blijdorp, beëdigd. Hierna volgde een mars door
de stad.140 Volgens een artikel in ‘De Nederlandsche politie’ stond de compagnie, onder bevel
van opperluitenant Suk om 15.00 uur opgesteld op het middenterrein. Opperluitenant Van
Vessum dirigeerde de stafmuziek van het Rotterdamse politiekorps, dat op de rechterflank
stond opgesteld en een pittige mars ten gehore bracht. Op dat tijdstip verscheen Boelstra 
op het terrein. Hij was vergezeld van de wethouder P. Klumper, die de burgemeester van
Rotterdam vertegenwoordigde, Darmstädter, die namens de Aussenstellenleiter van Rotterdam
aanwezig was, de gewestelijk commandeur J.E. Hofman en de commandeur van de Orde-
politie, Wonink. De muziek zweeg, een commando weerklonk en de compagnie presen-
teerde het geweer. Stram en onbeweeglijk stond de compagnie, toen de opperluitenant deze
aan Boelstra meldde. Nadat de geweren in rotten waren gezet, de compagnie weer was
aangetreden, nam Boelstra plaats voor het front en las de eedsformule voor, waarna de
manschappen, onder het spelen door de stafmuziek van het ‘Wilt heden nu treden’ de eed 
als politieambtenaar aflegden. Daarna hield Boelstra een ernstige toespraak tot de beëdigde
politiemannen, hen vermanende, dat zij op straffe van grote teleurstellingen de verant-
woording en verplichtingen, die zij door het afleggen van de eed op zich hadden genomen,
niet mochten geringschatten. Bovendien zou spreker het zeer op prijs stellen, wanneer de
manschappen zich met hun moeilijkheden via hun commandant tot hem wendden,
waardoor een sfeer van vertrouwen zou ontstaan, die slechts bevorderlijk kan zijn voor de
goede geest. Hiermee heette Boelstra de manschappen welkom in Rotterdam. De staf-
muziek speelde het ‘Wilhelmus’, de geweren werden gepresenteerd en daarmee was dit
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Op 7 maart 1944 werden de manschappen van de 1e Politiecompagnie Rotterdam op het Nenijto-terrein aan de
Bentincklaan beëdigd. Links (boven) kolonel J.J. Boelstra.
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gedeelte van de plechtigheid beëindigd.
Als besluit defileerde de compagnie om
16.30 uur voor Boelstra en genodigden,

die zich daartoe op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel hadden opgesteld.
Vervolgens bracht Boelstra nog een bezoek aan het gebouwencomplex Westersingel 12/13,
waar de compagnie gekazerneerd was. Hier werd de huisvesting en de verzorging van de
manschappen bezichtigd.141

Volgens een strak lesrooster zou de compagnie in Rotterdam voor de duur van één jaar
een voortgezette opleiding in de politievakken ontvangen. Per week werd in totaal 51 uur les
gegeven. Hiervan waren veertien uur gereserveerd voor politievakonderwijs en dertien uur
voor exercitie. Op het lesrooster was een groot aantal vakken vermeld, zoals zang, exercitie,
schietopleiding, motortechniek, sport, plaatselijke gesteldheid, politiepraktijk, verbandleer,
wapenreiniging, wapentheorie, strafvordering, bijzondere wetten, zwemmen, dienstvoor-
schriften, verordeningen, strafrecht, Duits, Nederlands, algemene theorie, vorming en
voortgezette vakopleiding.142

Zangles werd niet zonder reden gegeven, want tijdens het marcheren door de stad werd
door de gehele groep gezongen. Dat was het publiek overigens wel van de Duitsers gewend,
maar niet van de Nederlanders.143 Iedere vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur werden vormings-
voordrachten gehouden voor alle politieambtenaren van de Politiecompagnie. Na afloop
moesten rapporten opgemaakt worden over de reactie en stemming van de toehoorders. Een
van de onderwerpen die tijdens zo’n voordracht behandeld werd, ging over de zogenaamde
vrijheid van voor mei 1940. Volgens het rapport waren de toehoorders diep onder de indruk. 
De reacties waren echter van korte duur. De manschappen waren te jong. Ze wisten niets

Zomer 1944. Leden van de 1e Politiecompagnie sporten op
de binnenplaats van hun onderkomen aan de Westersingel.
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over de toestand van voor mei 1940, waren erg ongelovig, zowel ten opzichte van het oude als
van het nieuwe. Op vrijdag 14 juli 1944 werd de vormingsbijeenkomst georganiseerd in het
Amsterdamse concertgebouw. Hierbij waren 115 man van de 1e Politiecompagnie Rotterdam
aanwezig.144

Naast het volgen van de lessen en het bijwonen van vormingsbijeenkomsten werd de
compagnie ingezet bij acties. Over deze werkzaamheden is weinig bekend. Uit de
verantwoordingsrapporten, die elk lid van de compagnie na de bevrijding op moest maken,
blijkt dat ze onder andere zijn ingezet bij fietsvorderingen en controle op het illegaal vervoer
van aardappelen. Een enkeling kon zich hieraan onttrekken of weigerde en dook onder.
Onderwachtmeester J.R. Haver verklaarde in zijn rapport dat hij bij de rijwielvordering,
waaraan hij verplicht moest meedoen, drie rijwielen binnengebracht had, die afkomstig
waren van nsb’ers. Hij vroeg namelijk vooraf aan burgers waar nsb’ers woonden en haalde
daarna hun fietsen op. Via de rapportenboeken is soms ook nog wel eens herleidbaar
waarmee het bataljon bezig was.

28-07-1944, 17.30 uur. Burgemeester Oud-Alblas deelt mede aanslag (schot in hoofd) op
R. Houweling te Oud-Alblas. Daders per rijwiel richting Papendrecht. Posten gezonden
naar Rijksweg en Dordtschestraatweg en twee motorpatrouilles naar die punten
gezonden. Tevens Politiecompagnie belast met persoonsbewijscontrole aan de stations.
03-09-1944, 16.45 uur. Op last van de verbindingsofficier (Meister Tilger) moeten 18

man van de politie zich te 17.30 uur in verband met een bewakingsopdracht melden
bij de Grüne Polizei aan de Mathenesserdijk. Doorgegeven aan de Politiecompagnie.
19.20 uur. Op last van de Feldgendarmerie (Oberst Sume) moeten binnen 20 minuten
vijf man zich per fiets melden aan de Parklaan. Doorgegeven aan Politiecompagnie.
10-09-44 15.00 uur. 22.15 uur. Feldgendarmerie vraagt voor 11-09-44 te 05.00 uur op
Katendrecht 10 man voor te houden razzia. Majoor Wonink schakelt 1e

Politiecompagnie in.
11-09-44. 15.00 uur. Oberleutnant Kluge (Feldgendarmerie) deelt mede dat heden door
Feldgendarmerie in samenwerking met de 1e Politiecompagnie 27 Chinezen op
Katendrecht zijn gearresteerd en aan het Maasstation gebracht en daar ter beschikking
van een Banführer gesteld zijn. De Chinezen zijn door de Hollandse politie losgelaten.
Verzocht onderzoek en terugbrenging van de Chinezen voor 18.00 uur. Onderzoek
opgedragen aan opperluitenant Suk (commandant 1e Politiecompagnie).
15.30 uur. Suk deelt mede dat Chinezen zijn vrijgelaten door Banführer omdat zij geen
werkkleding hadden. Suk zal Feldgendarmerie rapporten.
18-09-1944, 23.00 uur. Feldgendarmerie verzoekt op 23.45 uur de beschikking te hebben
(Parklaan) over 20 manschappen van de Politiecompagnie. Na overleg majoor
Wonink opdracht hiertoe gegeven aan officier van dienst van de Politiecompagnie.
26-09-1944, 09.30 uur. Opperluitenant Suk, van de 1e Politiecompagnie deelt mede:
hedenmorgen 09.00 uur, is wachtmeester George Dommering bij het fietsvorderen
voor pand Westersingel 101 door onbekende beschoten. Lichte borstwond.145
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Bij de meeste verantwoordingsrapporten zit tevens een korte notitie van wachtmeester J.A.
Rolloos, die als ziekenverpleger bij de Politiecompagnie was ingedeeld. In deze notities
verstrekt Rolloos gegevens over de politieke houding van degenen die bij de compagnie
dienstdeden. Daaruit blijkt dat velen niet Duitsgezind, maar betrouwbaar waren.146

Wachtmeester C.A. van Mosselveld rapporteerde dat hij op een dag in augustus 1944,
terwijl een groot gedeelte van de compagnie was uitgerukt, een brief moest deponeren op het
compagniesbureau. Op het bureau lag een briefje, waarop onder andere twintig namen
stonden van jongens, die in de compagnie dienstdeden. Boven dit briefje stond dat deze
groep een gevaar vormde voor de Wehrmacht. Uit een later door Rolloos opgemaakt rapport
is gebleken dat vijftien van deze jongens op de nominatie stonden om gefusilleerd te worden.
Het bewuste briefje was opgemaakt door de leiding van het bataljon. Voordat Van Mosselveld
het briefje vernietigde schreef hij eerst nog alle namen over.147

Naast vertrouwen stonden tucht en discipline hoog in het vaandel, waardoor de controle
erg streng was. Bijna dagelijks werden onderwachtmeesters van de compagnie gestraft voor
de meest uiteenlopende overtredingen. De straffen vielen onder de Wet op de krijgstucht en
konden variëren van licht-, verzwaard-, en streng arrest tot plaatsing in een tuchtklasse. Met
ongepoetste schoenen op het appèl verschijnen leverde al snel vier dagen licht arrest op.148

Op een zondagmiddag zat een aantal wachtmeesters van de compagnie in de kantine.
Onderwachtmeester P. Muts nam achter de piano plaats en begon vaderlandse liedjes te
spelen. Op een gegeven moment zongen alle aanwezigen, onder begeleiding van de piano
‘Oranje Boven’. Toen een wachtmeester van de Marechaussee, die eveneens bij het bataljon
geplaatst was, binnenkwam was iedereen meteen stil. De gevolgen bleven niet uit, want de
wachtmeester, waarvan men wist dat hij fout was, had het voorval gerapporteerd. Muts werd
op 18 april 1944 opgesloten in de cel van de kazerne. Daar verbleef hij tot 15 mei, want op die
dag werd hij door twee leden van de Orpo overgebracht naar kamp Amersfoort. De volgende
dag werd Muts officieel op last van Rauter ontslagen wegens anti-Duitse gezindheid. Na een
verblijf van drie weken in het kamp werd Muts overgeleverd aan de Gestapo, om acht weken
dwangarbeid te verrichten in een fabriek in Hannover. Het verblijf in Duitsland werd
verlengd tot het einde van de oorlog. De discipline en tucht waren dus streng, voor een
enkeling zelfs te streng. In het rapport was een mutatie opgenomen dat door bedwateren van
een der manschappen een stromatras niet meer te gebruiken was. De man werd
overgeplaatst. Vanaf begin 1944 werd verlof toegestaan voor eenderde deel van de compagnie.
Zij mochten dagelijks van 18.30 tot 22.00 uur de kazerne verlaten. Bij luchtgevaar moesten ze
echter direct terugkeren en de standplaats mocht men dan niet verlaten.149

De leiding van de compagnie was over het algemeen niet bijzonder gekwalificeerd,
terwijl de meesten nationaalsocialist waren. De politiecarrière van Suk150 begon op 20

oktober 1941 bij het pob in Schalkhaar. Eind juli 1942 vertrok hij voor een officiersopleiding
naar de pos in Apeldoorn. Nadat hij begin 1943 deze opleiding had afgerond, werd Suk in de
rang van luitenant, leraar op de pos. Op 14 februari 1944 werd hij aangesteld als commandant
van de 1e Politiecompagnie Rotterdam. 

M.R. Heijne was pas op 1 augustus 1944 toegevoegd aan de staf van de Politiecompagnie.



Hij was lid van de nsb. Nadat Heijne voor de Waffen-ss was afgekeurd, trad hij op 24 april
1942 in dienst bij het Vrijwilligerslegioen Nederland. In het Duitse Sennheim kreeg hij een
infanterieopleiding van drie weken. Hierbij had hij waarschijnlijk goed zijn best gedaan,
want hij werd uitgekozen voor de officiersopleiding. Echter omdat hij te Nederlands was,
werd hij al snel ontslagen en keerde naar Nederland terug. Op aandringen van zijn moeder
solliciteerde hij bij de politie. Heijne werd naar Schalkhaar gezonden, waar hij meende een
zuiver politionele opleiding te krijgen. Het liep echter anders, want in Schalkaar moest hij
als sectiecommandant voor de manschappen exercitie en de schietopleiding verzorgen. Al die
tijd dat hij daar was, had hij zeer weinig werkelijke politionele kennis opgedaan. Heijne
ondernam verschillende pogingen om in Rotterdam geplaatst te worden, met als doel daar
praktische ervaringen op te doen. Door bemiddeling van Wonink werd hij ook inderdaad
overgeplaatst. In juni 1944 kwam Heijne bij de Politiecompagnie, waar hij echter belast werd
met dezelfde werkzaamheden als in Schalkhaar.151 Van de overige kaderleden hadden de
meesten als marechaussee in Schalkhaar een opleiding gevolgd en waren daarna, evenals
Heijne, als docent betrokken bij de politieopleiding.152

In juli 1944 gaf de BdO opdracht de 1e en 2e Politiecompagnie van ’s-Gravenhage en de
Politiecompagnie Rotterdam samen te voegen tot een politiebataljon Den Haag/Rotterdam.
Boelstra moest het bevel gaan voeren over dit nieuwe bataljon. Legering, verpleging en
betaling bleven onveranderd. De opdracht zou niet uitgevoerd worden, omdat alle bataljons
ontbonden werden.153

Politiecompagnies en bataljons ontbonden

Op 28 augustus 1944, kort voordat de Rotterdamse compagnie werd opgeheven, werden nog
negen man, waaronder één vaandrig, gedetacheerd in het Limburgse Valkenburg, waar zij
werden ondergebracht in het klooster Cauberg. Wat deze manschappen daar moesten gaan
doen werd hen niet verteld. Het enige wat ze te horen kregen was, dat ze daar als kwartier-
makers heengezonden waren. Geruchten gingen dat de arbeiders vanuit de Noord-Oost-
polder naar de kolenmijnen in Limburg verplaatst zouden worden om daar te gaan werken.
Iemand anders wist te vertellen dat de gehele compagnie voor bewaking van de ot-fabrieken
in het zuiden van Limburg zou worden ingezet. Wachtmeester W. Weenink werd ook
aangewezen voor het detachement. Omdat het gerucht ging dat het werk zou bestaan uit het
opsporen van ondergedoken personen en het bewaken van Duitse militaire objecten en hij
daar niets voor voelde, had hij zich een dag voordat het vertrek plaats zou vinden letsel toe-
gebracht, zodat hij in het Sint-Franciscusgasthuis moest worden opgenomen. Zijn behande-
lende arts had hij van de zaak op de hoogte gebracht en verzocht zijn ziektegeval een poosje
aan te laten houden. Door de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag werd de groep kwartier-
makers telegrafisch teruggeroepen naar Rotterdam. Een aantal voldeed hier niet aan en dook
onder, omdat de Geallieerden dichtbij waren. Valkenburg werd op 15 september 1944

bevrijd.154
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Vanaf 1 september 1944 werd de Politiecompagnie Rotterdam geleidelijk aan ontbonden.
Alle onderwachtmeesters werden bevorderd tot wachtmeester. Iedereen werd voor de keuze
gesteld om over te gaan naar de Duitse politie, de Landwacht of de Staatspolitie Rotterdam.
De meeste kozen voor het laatste, zodat 57 man overgingen naar het bureau Oostervantstraat,
31 naar Sandelingplein en 7 naar het bureau Boezemsingel. 7 man kozen voor de Duitse
politie en werden met ingang van 19 september 1944 gedetacheerd bij de verbindingsofficier
van de BdO in Rotterdam. Het kader ging bijna in zijn geheel over naar de Duitse politie.155

De manschappen van de bataljons in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en degenen die in
Westerbork gedetacheerd waren, kwamen er minder goed vanaf. De waarnemend
compagniescommandant van de Politiecompagnie Eindhoven had eind juni 1944 in een
rapport geschreven dat de compagnie haar recht van bestaan verloren had, omdat ongeveer
dertig procent van de manschappen totaal ongeschikt was. Terwijl tijdens de invasie een
gedeelte was ondergedoken, maakten anderen zich onder andere schuldig aan plichts-
verzuim. De agenten hadden geweigerd tijdens het marcheren door de stad de gebruikelijke
liederen te zingen, maar ook weigerden zij naar joden en andere onderduikers te zoeken.
Mede naar aanleiding van het rapport nam de bezetter direct ingrijpende maatregelen. In de
vroege morgen van 15 augustus 1944 moesten de ongeveer honderdtien manschappen van de
Politiecompagnie zich in opdracht van de commandant van de Orpo op het sportterrein van
de Willem ii-kazerne in Tilburg opstellen. Met uitzondering van dertig man, die na te zijn
uitgetreden afzonderlijk moesten gaan staan, vertrok de rest naar Amsterdam. De achter-
gebleven groep werd onder begeleiding van de Orpo naar Amersfoort gebracht en daar-
vandaan naar een kamp in Duitsland. Nagenoeg allen keerden terug. Dit kan niet gezegd
worden van de groep die naar Amsterdam vertrokken was.156

In Amsterdam werden de manschappen ondergebracht in de Tulpkazerne, het voor-
malige onderkomen van het pba aan het Cornelis Troostplein. Enkele dagen na Dolle
Dinsdag omsingelde de Orpo de kazerne en moesten alle aanwezigen op de binnenplaats
aantreden, waarna door de Duitse politiecommandant, majoor Koch, een toespraak werd
gehouden. Volgens de majoor was gebleken dat het bataljon onbetrouwbaar was en dat hij
wilde weten of de manschappen nog voor honderd procent achter hun officieren stonden.
Die onbetrouwbaarheid zou zijn gebleken uit het onderduiken van vrijwel het gehele in
Wormerveer gelegerde detachement van het politiebataljon Amsterdam, dat begin
september naar Amsterdam had moeten terugkeren. Daarnaast was de bezetter bang dat de
goed bewapende en geoefende Nederlandse bataljons zich tegen hen zouden keren wanneer
de Geallieerde troepen dichterbij zouden komen. Nadat de wapens van nagenoeg alle man-
schappen waren ingenomen, werd iedereen geconsigneerd en mocht niemand de kazerne
verlaten. Hierna liet de commandant van het Nederlandse bataljon de mannen in groepjes
van vijf bij zich komen om zich, aan de hand van de door hem gesteld vragen, een oordeel te
vormen over hun politieke gezindheid.157

Enkele dagen later werden de manschappen onder begeleiding van gewapende Duitse
politiemannen overgebracht naar de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam, waar zij voor de
keuze werden gesteld: overgaan naar de Duitse politie, dienstneming bij de Landstorm
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Nederland of ontslag uit de politiedienst, wat echter tevens inhield dat ze ter beschikking
gesteld zouden worden voor de arbeidsinzet. Na een bedenktijd van 24 uur kozen 38 man
voor het laatste. Deze groep werd vervolgens weggevoerd naar het Koloniaal Instituut in
Amsterdam. Op 19 september werden ze overgebracht naar kamp Amersfoort. In het Kamp
werden ze persoonlijk door kampcommandant J.J. Kotälla vernederd. Hij trok onder andere
de distinctieven van de uniformen. Na een kort verblijf in het kamp werd de groep naar
Neuengamme vervoerd. De manschappen van het bataljon Den Haag, het bewakings-
detachement van Westerbork en zelfs degenen die met verlof waren, ondergingen hetzelfde
lot.158 Slechts een klein aantal van hen keerde na de bevrijding naar Nederland terug.
Ongeveer tweehonderd manschappen kwamen door ziekte, honger en mishandeling om het
leven. Waarom de Politiecompagnie Rotterdam gespaard bleef, is niet bekend. Hoewel
enkele manschappen op de nominatie hadden gestaan om opgepakt te worden, was de groep
te kort bij elkaar, waardoor zij waarschijnlijk minder onbetrouwbaar waren dan de andere
compagnies. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de manschappen van de latere
compagnies op politiek gebied lijnrecht tegenover de bezetter stonden, terwijl het nationaal-
socialistisch gehalte beduidend minder was dan van de eerste politiecompagnies.159

Bereden Brigade heropgericht

Terwijl het ene onderdeel werd opgeheven gebeurde met andere onderdelen het tegen-
overgestelde. Op 1 april 1944 werd de Bereden Brigade nieuw leven ingeblazen en deze kreeg
de beschikking over 21 rijkspaarden, die door het DGvP werden verstrekt. Het is opmerkelijk
dat juist in een tijd van schaarste weer gebruik gemaakt werd van paarden, want moeilijk-
heden met de voedervoorziening was onder andere in 1940 een van de oorzaken van de
opheffing. Eind februari 1942 waren al plannen gemaakt voor de heroprichting, want op
verzoek van Broersen moesten de stallen en weiden aan de Charlotte de Bourbonlaan voor
de Bereden Brigade gereserveerd worden. In 1943 kwam er ook nog van Duitse zijde een
reactie, want de bezetter vond het belangrijk dat er in een aantal plaatsen bereden afdelingen
aanwezig waren.160 Het zou echter nog ruim één jaar duren voordat de heroprichting een
feit was. Ondertussen had de directeur-generaal half april 1943 bij de hoofdcommissaris
geïnformeerd welke korpsleden gedetacheerd moesten worden aan de politierijschool in
Bilthoven. De luitenants Van Leeuwen en Doornbosch hadden hierop een verzoek ingediend
voor een plaatsing, maar dit verzoek werd afgewezen. Volgens een dagorder werden op 31

maart 1944 achttien politieambtenaren overgeplaatst naar de bereden afdeling. De hoofd-
inspecteur van de Staatsrecherche, K.F. van der Wilt, werd chef van de Bereden Brigade.161

De paarden werden in de stallen aan de Duivenvoordestraat ondergebracht en dus niet in het
voormalige onderkomen van de Marechaussee in Kralingen.162 Dierenarts J.C. Peters nam
de veterinaire verzorging van de rijkspaarden op zich. Bij een inspectie aan de Duivenvoorde-
straat constateerde hij dat de voedingstoestand van een tiental paarden onvoldoende was. 
De paarden van de arrestantenwagen behoorden niet tot de bereden afdeling.163



518

De werkzaamheden bestonden naast het
rijden van patrouilles, uit onder meer
toezicht houden op de hondenkarren. 

De bereden agenten gingen vier uur de straat op en de andere vier uur werd gebruikt voor
schoonmaken en verzorging. De Ortskommandant en Scholz van de Orpo reden ook paard.
Hiervoor moest een wachtmeester iedere morgen om 07.00 uur met twee paarden naar de
Parklaan en daar gingen de heren dan paardrijden. Omdat Scholz nogal graag een borrel
lustte bleef hij regelmatig in bed liggen, zodat de Ortskommandant op die momenten alleen
reed. Hij vroeg dan altijd of de wachtmeester met hem mee wilde rijden en als die dat dan
wilde dan mocht die naast hem rijden, zoniet, dan moest hij achter hem rijden. Meestal reed
hij drie kwartier in het park. Eind september 1944, amper een half jaar na de herstart, had de
bezetter al vijftien paarden gevorderd, zodat er nog maar zes overbleven en de meeste
bereden agenten weer te voet moesten surveilleren.164

Voor de komst van de paarden was er al driftig gewerkt aan de oprichting van een
Hondenbrigade. In 1942 had inspecteur N. Clason een rapport geschreven over de nood-
zakelijkheid van zo’n brigade. Wonink was het met Clason eens en schreef half september

Mei 1944. T.H. Ettema van de Bereden Brigade houdt
toezicht bij de stierenkeuring op de veemarkt.
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1942 een voorstel. Hij droeg Clason voor als chef. Boelstra was eveneens overtuigd van het
nut en maakte bekend dat binnen afzienbare tijd een Hondenbrigade zou worden opgericht.
Eind oktober 1942 werden inspecteur Clason en agent De Bruin aangewezen voor het
opbouwen ervan. Zij waren hiervoor eerst enige tijd bij de Hondenbrigade van de Amster-
damse politie gedetacheerd. De totale kosten per hond bedroegen ƒ 500,-. Voor de aankoop
van een hond moest een bedrag van ƒ 200,- uitgetrokken worden, terwijl voor de aankoop
van materiaal, kennel en nachthok ƒ 100,- in rekening gebracht werd. Voor onderhoud
gedurende de africhting moest ook nog eens ƒ 200,- betaald worden. Deze kosten waren
waarschijnlijk voor het korps te hoog, want op 29 maart 1943 schreef Boelstra een brief naar
de burgemeester, waarin hij vroeg of er ontheffing verleend kon worden voor het betalen van
hondenbelasting in verband met de oprichting van een Hondenbrigade. De burgemeester wees
het verzoek af en antwoordde dat ook de politie belasting moest betalen.165

Eén jaar na de oprichting, oktober 1943, had het Rotterdamse korps de beschikking over
tien diensthonden, terwijl er nog acht in opleiding waren. Boelstra wilde een eigen speur-
hond, maar hiervoor kreeg hij geen toestemming. Speurhonden konden alleen via de
speurhondendienst van de Rijksrecherchecentrale worden ingezet. De keuring van dienst-
honden diende door of vanwege ‘De Kameraadschapsbond der Nederlandsche politie’ te
worden geregeld.166 Bij de burgemeester werd een verzoek ingediend om het eiland Van
Brienenoord als africhtingsterrein voor de politiehonden beschikbaar te stellen en aan de
Gemeentelijke Technische Dienst de bouw van een onderkomen op te dragen. Het terrein
werd voor vijf jaar te huur aangeboden, maar de bouw van een loods moest door het rijk
geschieden.167

Commandeur Ordepolitie vervangen

De positie van Moerman als commandeur van de Ordepolitie had al enkele keren aan een
zijden draadje gehangen. Reeds in 1941 had Moerman, samen met Staal en de in 1942

gefusilleerde Bennekers, bepaalde afspraken gemaakt en plannen voorbereid voor het
inschakelen van de politie bij de bevrijding van Nederland. Door de afbraakpolitiek van de
bezetter beschikte de politie op den duur niet meer over voldoende betrouwbaar personeel
om alle plannen naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarom was het belangrijk dat de
leiding in vertrouwde handen zou blijven. De bezetter had kennelijk lont geroken, want in
januari 1944 werd Moerman wegens ‘politieke onbetrouwbaarheid’ overgeplaatst naar de
Amsterdamse politie. De verbindingsofficier van de Duitse politie zou tegen Boelstra gezegd
hebben: ‘Die Moerman-Bande muss ausgerottet werden!’168

Na het vertrek van Moerman nam de districtscommandeur van de Ordepolitie in
Rotterdam, Wonink, het commando over. In januari 1943 was al een keer overwogen
Moerman te vervangen. Wonink was toen bij Scholz geroepen, die hem vertelde dat er van
hogerhand op aangedrongen werd de commandeurs van de Ordepolitie in de grote steden te
vervangen door nationaalsocialisten. Scholz vertelde dat in dit verband het oog op Wonink



gevallen was en vroeg deze hoe hij hierover dacht. Wonink antwoordde dat hij Moerman als
politieofficier en als man van karakter zeer hoog achtte en dat hij er daarom niets voor
voelde diens plaats over te nemen. Hij adviseerde Scholz de toestand te laten zoals hij was.
Scholz vroeg toen aan Wonink wat hij in dit verband dacht van Versloot. Volgens Wonink
zou diens aanstelling tot commandeur van de Ordepolitie een ramp voor het korps zijn. 
Na Wonink werd Versloot bij Scholz binnengeroepen. Versloot had tijdens het gesprek een
dusdanige goede indruk op Scholz gemaakt, dat hij ernstig overwoog om Versloot tot
commandeur te benoemen, maar dit wist Boelstra te voorkomen, zodat de keuze toch op
Wonink viel. Wonink was weliswaar nationaalsocialist, maar hij wilde dit niet al te stringent
in het korps doorvoeren. Daarom schreef hij op 17 januari 1944 een brief naar alle officieren
en onderofficieren van het Rotterdamse korps, waarin hij aangaf dat met ingang van die dag
hem het commando over de Rotterdamse Ordepolitie was opgedragen. Hij wist en begreep
dat dit bericht met gemengde gevoelens werd begroet. In de eerste plaats was dit een gevolg
van het feit dat zijn voorganger, Moerman, bij iedereen hoog in aanzien stond. Het winnen
van het vertrouwen in die mate waarin zijn voorganger dat genoot, was voor Wonink, als
aanhanger van een politieke beweging, welke doelstellingen door de politieofficieren niet
werden onderschreven, bij voorbaat uitgesloten. Velen van hen, althans onder hen die
nimmer met of onder Wonink gediend hadden, vreesden wellicht dat hij van hen dingen zou
vergen, welke met hun principes in strijd waren. Wonink hoopte dat zij spoedig zouden
inzien dat zulks geenszins in zijn bedoeling lag. Hij eiste slechts plichtsbetrachting en een
volkomen loyale houding. Tegen hen die meenden zich hieraan te kunnen onttrekken, zou
hij met gestrengheid optreden. Wonink prees zich gelukkig in het korps te zijn opgegroeid en
hier alle rangen te hebben doorlopen, zodat hij de moeilijkheden en de door de tijds-
omstandigheden ontstane verwrongen verhoudingen uit eigen ervaring kende. Wonink 
had zich ten doel gesteld zich aan de oplossing en rechtzetting daarvan met volle energie te
wijden. Men moest er zich van bewust zijn dat het ieders taak was het korps door de
moeilijke tijden heen te loodsen tot heil, van de Rotterdamse bevolking.169

Wonink vond het pijnlijk dat hij Moerman had moeten opvolgen. Toch plaatste hij enkele
kanttekeningen bij het optreden van zijn voorganger. Voor zover Wonink wist had
Moerman nimmer opdrachten van de bezetter geweigerd, terwijl hij dit zelf wel gedaan had. 

De tijd dat Wonink commandeur van de Ordepolitie was geweest, noemde hij later de
moeilijkste tijd van zijn leven. Zowel van Duitse zijde als van de zijde van zijn chef, de
gewestelijke politiecommandeur Hofman, werd gedacht, dat door Wonink’s toedoen de door
Boelstra gevolgde koers zou kunnen wijzigen. Hiervan was echter geen sprake, omdat
Wonink zich met die koers volkomen kon verenigen. Spoedig had hij dan ook grote
onenigheid met overste Hofman, die hem vertelde dat hij wel mocht uitkijken, omdat ook
Scholz zich in hem teleurgesteld voelde. Toch had Wonink van die tijd geen spijt, omdat hij
ervan overtuigd was dat hij juist door zijn lidmaatschap van de nsb meer had kunnen
bereiken en vooral meer had kunnen tegenhouden dan met een niet nationaalsocialistische
commandeur ooit het geval had kunnen zijn. Zo kon Wonink direct na zijn benoeming
bereiken dat er in Rotterdam 125 agenten konden worden aangesteld, die buiten Schalkhaar
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om in het eigen korps mochten worden opgeleid, hetgeen in geen enkele stad het geval is
geweest. Een bevel om binnen drie dagen voor de Wehrmacht duizend rijwielen te vorderen
had Wonink afgewezen en dit is toen opgedragen aan de niet onder zijn bevelen staande
Gesloten Eenheid. Herhaaldelijk drong Scholz er op aan een groot aantal hulpagenten te
ontslaan. Steeds had Wonink zich hiertegen met succes kunnen verzetten. Begin september
1944 kreeg hij echter de aanzegging dat deze, in totaal zevenhonderd hulpagenten, zich de
volgende dag op last van de generaal Kistner moesten melden bij het Gewestelijk Arbeids-
bureau. Daar zou deze mensen ontslag worden aangezegd, waarna zij onmiddellijk per trein
naar de IJssellinie zouden worden vervoerd om aan de verdedigingslinie tewerkgesteld te
worden. Dit bevel was voor Wonink onuitvoerbaar. Hij had toen ernstig overwogen onder te
duiken, maar hiermee zou hij voor de hulpagenten niets bereikt hebben. Hoewel hem strikte
geheimhouding was opgelegd, had hij de officier van dienst, inspecteur Van den Broek, laten
merken wat de bedoeling was, in de overtuiging dat het op deze wijze ook bij de betrokkenen
bekend zou worden. Dat bleek later inderdaad het geval te zijn. Nadat Wonink tot ’s avonds
21.00 uur bij Scholz getracht had het bevel ongedaan te maken, waarbij ook de directeur van
het arbeidsbureau L. Fokkema aanwezig was, had hij zich de volgende ochtend vroeg weder-
om naar Scholz begeven, maar nu in gezelschap van Boelstra. Alle moeite was niet tevergeefs,
want met medewerking van Scholz werd de uitzending van de hulpagenten voor onbepaalde
tijd uitgesteld. 

In oktober 1944 bedankte Wonink voor het lidmaatschap van de nsb, omdat hij zich niet
kon verenigen met de represaillemaatregelen na de geslaagde overval op het Gevangenis-
wezen.170

De opmerking van Wonink dat de periode waarin hij commandeur van de Ordepolitie
was, de moeilijkste tijd van zijn leven is geweest, is volkomen terecht, want hoewel de
geallieerde legers al enige tijd op het Europese vasteland actief betrokken waren bij de
oorlogsvoering, was Nederland nog steeds bezet. Hierdoor was de situatie vooral voor de
geüniformeerde diensten, waarvan Wonink de leiding had, nog verder verslechterd. Na de
April-Meistaking verhoogde het verzet zijn activiteiten, waardoor het optreden van de Duitse
politie-instanties verhardde. Voor de meeste Nederlandse politiemannen werd het werk er
niet eenvoudiger op. Zij stonden als het ware tussen twee vuren.


