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hoofdstuk  12

verzet en verzetsbestrijding

Politie- en justitie-ambtenaren, die thans nog hun dienst ‘gewetensvol’
blijven verrichten, beschermen niet het volk tegen de misdaad, doch
de misdaad tegen het volk. En wie dat doet is niet ‘gewetensvol’ doch
gewetenloos en verdient op dezelfde wijze als de misdadigers zelve te
worden behandeld en afgestraft.

(De Waarheid, begin 9-’41, uit: De Waarheid in de oorlog, een bundeling van
illegale nummers uit de jaren ‘40-’45)



12.1 verzet, ondergrondse en illegaliteit

De bezetter verlangde van de Nederlandse politie dat zij actief zou meewerken bij de
bestrijding van het verzet. Deze vorm van collaboratie werd langzaam opgebouwd. Half
januari 1941 wees het DGvP er met nadruk op, dat een loyale medewerking met de Sipo voor
de Nederlandse politie verplicht was, om te voorkomen dat het Nederlandse volk onnodig
leed zou worden toegebracht. Hoewel het tegengaan van illegale activiteiten uitsluitend bij
de Duitse politie-instanties berustte, werd van de Nederlandse politie verwacht, dat zij
plichtsgetrouw elke tegen het Duitse Rijk gerichte activiteit, propaganda door middel van
pamfletten, het bekend worden van illegale organisaties en terroristische aanslagen direct
aan het dichtstbijzijnde bureau van de Sipo doorgaf. Het was immers niet in het belang van
het land, wanneer deze activiteiten getolereerd werden. Politieambtenaren, die meenden dat
zij deze opdracht niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen, konden bij de
Nederlandse politie niet gehandhaafd blijven. Voor het geval zij een andere mening mochten
zijn toegedaan, zouden zij de consequenties daarvan moeten dragen. Deze mededeling werd
via een dienstorder aan het Rotterdamse politiepersoneel medegedeeld en was ondertekend
door commissaris F.N. van Vliet.1

De burgerij verwachtte in het algemeen van de politie dat zij de bezetter tegenwerkte en
daar waar mogelijk de gegeven opdrachten zou saboteren. Hierdoor stond de politie tussen
twee vuren. In de voorafgaande hoofdstukken kwam hoofdzakelijk de negatieve kant van het
politieoptreden aan de orde. De gegevens die daarvoor nodig waren konden relatief een-
voudig verzameld worden, omdat door het verstrijken van de tijd een aantal archieven,
waaronder het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, werden opengesteld en hun
geheimen prijsgaven. Hoewel het materiaal over het verzet dus niet voor het oprapen ligt,
komt in dit hoofdstuk allereerst het soort verzet aan de orde waarbij het Rotterdamse korps
politioneel betrokken was. Daarna wordt gekeken in hoeverre de politie zelf aan het verzet
heeft deelgenomen en zal er dieper op de verschillende groepen worden ingegaan.

Het eens zo machtige Duitse leger, dat onoverwinnelijk leek, werd aan het Oostfront
danig op de proef gesteld. Vooral de natuurlijke ‘vijand’ Koning Winter was aan het Oost-
front een geduchte tegenstander. Het Russische leger kon hier beter mee omgaan en wist de
opmars tot stilstand te brengen. De leuze ‘Duitsland wint op alle fronten’ had hierdoor zijn
kracht verloren. In de bezette gebieden traden de Duitsers steeds harder en meedogenlozer
op. Arbeiders werden verplicht naar Duitsland gezonden om daar in de oorlogsindustrie te
gaan werken. Verder zorgde het toenemend aantal verordeningen ervoor dat iedereen in zijn
bewegingsvrijheid beperkt werd. Langzaamaan gingen groepen Nederlanders zich hiertegen
verzetten. De Schiedammer B. IJzerdraat was één van de eersten die openlijk protesteerde.
Hij begon direct na de capitulatie met het schrijven en verspreiden van een protestbrief,
getiteld ‘Geuzenbericht’. Het was de bedoeling dat de ontvanger de brief vermenigvuldigde en
verder verdeelde. IJzerdraat kwam hierdoor in contact met mensen die er hetzelfde over
dachten. De verzetsorganisatie die hierna ontstond en na een half jaar waarschijnlijk duizend
leden telde, hield zich bezig met sabotage, spionage en bewapening. Doordat een van de
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leden iets te ijverig was met het doorvertellen van geheime zaken en dit vervolgens via de
Nederlandse politie bij de sd terechtkwam, werd het balletje aan het rollen gebracht. Na de
eerste aanhoudingen en verhoren volgden al snel nieuwe aanhoudingen. Van de vermoede-
lijk 280 gearresteerde Geuzen zijn er 78 omgebracht.2 De bezetter maakte hiermee duidelijk
dat zij het plegen van verzet, in welke vorm dan ook, niet tolereerde.

Overvallen en aanslagen

Op 14 oktober 1942 pleegde het verzet in
het Friese Joure de eerste overval op een
distributiekantoor.3 Hierna volgden nog
vele overvallen op andere kantoren en
bevolkingsregisters. Wanneer er in een
bevolkingsregister te veel persoonskaarten
waren om mee te nemen, ging men over
tot het plegen van een aanslag. Zo werd op
zaterdag 27 maart 1943 door de illegaliteit
in het bevolkingsregister van Amsterdam
brand gesticht.4 Om elders dergelijke
sabotagedaden te voorkomen, werden
direct maatregelen getroffen. Met ingang
van 29 maart werd in de afdeling
Bevolking van het Rotterdamse stadhuis
dagelijks van 17.00 tot 09.00 uur een wacht
geplaatst, bestaande uit één officier en
twaalf man-schappen van de Rotterdamse
politie. Van dit piket, dat geleverd moest
worden door de Mobiele Brigade,
surveilleerde constant een patrouille van
twee man rondom het stadhuis. Deze
patrouille moest voornamelijk de toe-
gangen in het oog houden en personen,
die zich nabij het stadhuis ophielden,
verwijderen.5 Enige tijd later werd mede-
gedeeld dat bij nieuwe aanslagen, waarbij
registers verloren zouden gaan, de man-
schappen die met de bewaking waren
belast, wegens plichtsverzuim voor het 
ss und Polizeigericht no. x in Den Haag
gedaagd zouden worden.6

Aangezien het gebruik van geweld bij overvallen
toenam moesten politiemensen beschermd worden. 
De politieman in het midden draagt een lood-
zwaar metalen vest en een helm, waardoor het 
‘op wacht staan’ er niet comfortabeler op werd.
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Als extra maatregel moest er tijdens de bewaking gewerkt worden met een wachtwoord.
Scholz bepaalde op 31 mei 1943 dat er direct geschoten moest worden als men het wachtwoord
niet kende. Boelstra berichtte hem, dat als die maatregel was toegepast, er al op circa 125

mensen geschoten zou zijn, die te goeder trouw waren, maar het wachtwoord niet kenden.7

Naast de bewakingsgroep in het stadhuis werd aan het hoofdbureau een doorlopend
piket geplaatst van dertig man, gevormd uit agenten van de Mobiele Brigade, Motorbrigade,
Verkeersbrigade en Speciale Diensten. Dit piket diende om alle eventuele voorvallen op te
vangen. In ieder geval moesten op werkdagen van 20.00 tot 07.00 uur en op zondagen twee
man patrouilleronden om het hoofdbureau lopen, waarbij zij opdracht kregen om voor-
namelijk de toegangen en de arrestantenverblijven in het oog te houden. Personen die zich
in de omgeving van het hoofdbureau ophielden moesten verwijderd worden.8

Op 5 februari 1943 pleegde het verzet in Den Haag een aanslag op de leider van het
Vrijwilligerslegioen Nederland, generaal Seyffardt. Hij werd zwaar gewond overgebracht
naar het ziekenhuis, waar hij de volgende dag overleed.9 Toevallig belde Rauter kort na de
aanslag naar de ‘Führer vom Dienst’ van de Sipo en hoorde toen van hetgeen met Seyffardt
gebeurd was. Rauter liet deze melding direct doorgeven aan Himmler, reed zelf naar de plaats
van de aanslag en bracht de gewonde Seyffardt naar het ziekenhuis. Op de vraag van Rauter
wie de aanslag gepleegd zou kunnen hebben, antwoordde Seyffardt dat de daders twee goed
geklede jonge mannen waren, waarvan hij vermoedde dat het studenten waren. Hierop
werden in Amsterdam, Delft, Utrecht en Wageningen studentenrazzia’s gehouden. Seyffardt
had nog wel aan Rauter gevraagd geen gijzelaars voor hem te laten doodschieten.10 Tijdens
een vergadering, waarbij zowel Nederlandse en Duitse autoriteiten aanwezig waren, kon
men het niet eens worden over het executeren van vijftig Nederlanders als represaille-
maatregel. Wel bereikte men overeenstemming over de arrestatie van vijfduizend
zogenaamde plutocratenzonen in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Het enige
probleem was om zo snel mogelijk over adressen te beschikken. Na een vormingsbijeenkomst
van de nsdap en nsb werden de aanwezige burgemeesters bijeengeroepen en kregen te horen
dat ze zo spoedig mogelijk een naam- en adressenlijst van zonen tussen de achttien en
vijfentwintig jaar uit welgestelde gezinnen moesten aanleveren. De Rotterdamse burge-
meester Müller, die tevens leider van de adviescommissie Bestuurszaken van de nsb was,
speelde hierin een hoofdrol, want aan hem moesten de lijsten worden toegezonden. Müller
nam tevens contact op met de burgemeesters die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren
geweest, waarna hij de binnengekomen lijsten doorzond naar Van Geelkerken, die ze op zijn
beurt doorgaf aan de Sipo.11 De actie vond plaats op dinsdag 9 februari 1943. In Rotterdam
werden 163 jongelieden aangehouden. Dit hadden er zeker 326 moeten zijn, want volgens het
maandverslag werd de helft van de aan te houden personen niet thuis aangetroffen.12 Na een
verblijf van enkele weken in kamp Vught werden de meesten weer vrijgelaten.

Soms werden in de bewakingsgebieden van Aussenstellen nieuwe vormen van verzet waar-
genomen, waarvan men het noodzakelijk achtte dat ook andere posten hiervan op de hoogte
waren. Omstreeks oktober 1943 ontdekten ambtenaren van de Aussenstelle Rotterdam zo’n
nieuwe activiteit. Volgens het hiervan opgemaakte bericht was het in sommige delen van
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Nederland sinds lange tijd de gewoonte dat kinderen uit minder bedeelde gezinnen in de
herfst door hun ouders de straat op gestuurd werden om daar een bepaalde vorm van
bedelarij te bedrijven. De kinderen hadden dan een zelfgemaakte kijkdoos bij zich waar
passanten na betaling van één cent in mochten kijken. De dozen bevatten meestal plaatjes uit
de bijbelse geschiedenis of sprookjes. Er was vastgesteld dat de kinderen steeds vaker voor
politieke doeleinden misbruikt werden. De voorstellingen in de kijkdozen hadden zeer
regelmatig een politiek karakter. In een aangetroffen kijkdoos bevonden zich twee lucifers,
die met een elastiekje verbonden waren. Daarbij stond geschreven ‘het elastische front’. 
In een andere doos was een klein verbrand huisje te zien met het bijschrift ‘het huidige
Hamburg’. Ook werden geheel lege dozen getoond met de afzonderlijke bijschriften ‘Die
Ostfront ist nicht mehr vorhanden’ en ‘Planmässig geräumt’. In het bericht werd de vraag gesteld
op welke manier tegen deze daden opgetreden moest worden. In ieder geval moest de
Nederlandse politie aangewezen worden voor het opsporen van deze ‘zware’ verzetsacties.13

Na de capitulatie kwamen velen er spoedig achter wat de bezetter met het Nederlandse
volk van plan was en weigerden hieraan mee te werken. Onderduiken was vaak het enige
alternatief. Daarnaast werden pogingen ondernomen om zoveel mogelijk mensen, zoals
joden, arbeidsplichtigen, studenten en geallieerde piloten uit handen van de bezetter te
houden. Vanuit de illegaliteit ontstonden organisaties, die zich voornamelijk bezighielden
met het onderbrengen en verzorgen van onderduikers. Medio 1943 werden deze groepen
verenigd in de ‘Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers’ (lo). De kp pleegde
overvallen op distributiekantoren, waardoor het probleem met de distributiebonnen voor
een groot deel was opgelost.14

Om overvallen op distributiekantoren tegen te gaan moest de politie deze gebouwen
bewaken. Toch was de aanwezigheid van de politie vaak niet voldoende. Op 8 augustus 1944

konden agenten bijvoorbeeld niet voorkomen dat het distributiekantoor aan het
Afrikaanderplein werd overvallen. Volgens het politierapport was het kantoor omstreeks
16.30 uur door tien á veertien met pistolen bewapende mannen overvallen. De aanwezige
politiefunctionarissen, waaronder opperwachtmeester IJ. Noorlander, wachtmeester J.
Gokres en bewaker Groeneveld werden overmeesterd en ontwapend. De overvallers hadden
naar schatting tienduizend levensmiddelenkaarten buitgemaakt, terwijl Gokres onder
bedreiging meegenomen werd. Diezelfde avond vond er tussen 21.00 en 24.00 uur een actie
plaats, waarbij vooral gezocht werd naar de auto waarmee de overval gepleegd was. Aan deze
actie, die overigens geen resultaat opleverde, namen negentig politieambtenaren en veertig
bewakers deel.15

De bezetter stelde een diepgaand onderzoek in en deed er alles aan om de daders op te
sporen. Op 2 september 1944, bijna één maand na de overval, werd Noorlander op last van de
BdO in arrest gesteld. Enkele dagen later werd hij vrijgelaten en meldde zich weer in dienst.
Na de bevrijding werd bekend dat de overval was uitgevoerd door de Rotterdamse kp-groep
van R. van der Stoep, aangevuld met kp’ers uit Den Haag en Dordrecht. De totale buit
bedroeg aanzienlijk meer dan in het politierapport was opgegeven; 39.099 bonkaarten, 40.515

toeslagkaarten, 1185 rantsoenkaarten, 639.839 rantsoenbonnen en 4 pistolen.16
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De politie moest eveneens komen opdraven als er in de nabijheid van Rotterdam een
overval gepleegd was. Dit was het geval op 21 februari 1944 na een gewapende overval op het
raadhuis in Zwijndrecht, waarin tevens het distributielokaal gevestigd was. C. Kieboom en
H. Sandbergen beiden dienstdoend bij de Motorbrigade kregen omstreeks 22.00 uur
opdracht om met de motor uit te rukken. Na op de Rijksstraatweg naar Dordrecht ver-
schillende auto’s te hebben gecontroleerd, konden zij in overleg met de Feldgendarmerie om
23.15 uur inrukken.17

Het kraken van distributiekantoren was niet het enige doel van de knokploegen. Zij
haalden bijvoorbeeld ook bevolkingsregisters weg, waardoor het voor de bezetter moeilijk
werd te controleren wie arbeidsplichtig was. Op de structuur en organisatie van de ver-
schillende Rotterdamse verzetsgroepen zal in deze studie niet verder worden ingegaan,
omdat hierover meerdere publicaties verschenen zijn.18 Verderop in dit hoofdstuk komen
wel de groepen aan de orde waarvan politiemensen deel uitmaakten of bij betrokken waren.

Wapens voor het verzet

Door verschillende oorzaken groeide het aantal verzetsmensen, waardoor tevens de vraag
naar vuurwapens toenam. Uit een mededeling van Boelstra van begin augustus 1943 blijkt
dat de wapens van politiemensen zeer in trek waren. Volgens hem kwam het de laatste tijd
meermalen voor dat leden van de Nederlandse politie, belast met bescherming/bewaking,
door ‘struikrovers’ ontwapend werden. De commissaris-generaal had daarom bepaald dat
iedere Nederlandse politieambtenaar die zich bij roofovervallen laf gedroeg en zich niet
onverbiddelijk met inzet van zijn gehele persoon en zo nodig met zijn leven, verdedigde,
wegens lafheid zou worden vervolgd en voor het ss und Polizeigericht zou worden gedaagd.
Politieagenten moesten in voorkomende gevallen onmiddellijk en onvoorwaardelijk van het
vuurwapen gebruik maken.19

Om aan wapens te komen gingen verzetsmensen steeds brutaler te werk en pleegden
daarvoor zelfs overvallen op politiebureaus. Hiertegen moesten eveneens krachtige maat-
regelen genomen worden. Politiepersoneel moest te allen tijde het vuurwapen schietklaar en
onder onmiddellijk bereik hebben. Bureaus werden tussen 22.00 en 06.00 uur afgesloten. 
Bij een overval moest onmiddellijk raak geschoten worden. Moerman schreef aan Boelstra:
‘uw voorschriften illusoir, geen voldoende bewapening enz., doen ons best.’20

Voor de beveiliging van het hoofdbureau was een bepaalde procedure opgesteld. Twee
agenten fouilleerden alle personen die in het gebouw moesten zijn op wapens. Eén agent
moest bij de toegangsdeur staan voor het in- en uitlaten van personen, terwijl de bode alle
bezoekers inschreef. Hierna werd iedereen in het gebouw begeleid. Enige tijd later werden
achter de toegangsdeuren van ieder politiebureau een met geweer gewapende politieagent
geplaatst.21

In de nacht van 21 juni 1944 overvielen vijf ‘terroristen’ het Amsterdamse politiebureau
Overtoom, waarbij ze een aantal dienstwapens buitmaakten. Twee van de overvallers waren
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gekleed in het uniform van de Sipo en hadden misbruik gemaakt van legitimatiebewijzen.
Zodoende werden in het gehele land bijzondere maatregelen genomen. Voortaan moest men
buiten de normale bureau-uren altijd eerst telefonisch overleg plegen met de betrokken
dienst. Ondanks deze maatregelen bleef het verzet doorgaan met het ‘verzamelen’ van
(politie)wapens. Op 11 oktober 1944 werd de politiepost Marconiplein overvallen. Ten tijde
van de overval waren vijf politiefunctionarissen in de post aanwezig. In de post waren geen
wapens in depot en ‘s nachts moest het gesloten blijven. Omstreeks 19.45 uur werd, tegen de
regels in, door een opperwachtmeester een man binnengelaten, die aangaf dat hij de
vroedvrouw moest bellen. De opperwachtmeester kreeg echter direct een pistool tegen de
borst. Het bieden van verzet was daardoor uitgesloten. In het wachtlokaal waren een opper-
wachtmeester en een hoofdwachtmeester bezig met het repareren van een fiets. Op het
aangegeven tijdstip hoorden zij gestommel in het voorportaal, waarna ze twee personen in
burgerkleding en bewapend met vuurwapens het wachtlokaal zagen binnenkomen. Een van
de mannen riep: ‘handen omhoog, verzetsbeweging, wij komen de wapens halen.’ Hierop
werden de politiefunctionarissen in een hoek gedreven en nadat ze ontwapend waren,
werden ze in een cel opgesloten. Omdat ze geen verzet geboden hadden en zich niet aan de
voorschriften gehouden hadden, waren de vijf politiemannen bang voor represaille-
maatregelen en doken onder. De volgende dag verschenen manschappen van de Duitse
politie met een overvalwagen aan het bureau, met de mededeling dat de vijf politiemannen
zich de volgende dag bij de politiepost Marconiplein moesten melden. De politiemannen
voldeden hier niet aan en werden daarom met ingang van 13 oktober ontslagen. Na de
bevrijding werden ze weer in dienst gesteld.22

Het Rotterdamse verzet kreeg haar wapens ook via de zogenaamde droppings. Buiten
Rotterdam lagen een aantal droppingsterreinen, zoals in Bleiswijk, Berkel, Benthuizen en
Lekkerkerk. Wanneer via de Engelse zender een bepaalde code werd uitgezonden, ver-
trokken bergingsploegen naar de afgesproken velden en zorgden dat de wapens in veiligheid
gebracht werden. Zowel bij het bergen van de wapens als bij het transport waren politie-
mensen betrokken.23

Het afnemen van vuurwapens van Nederlandse politieambtenaren gebeurde niet alleen
door het verzet. In 1945 kwam het steeds vaker voor dat ook Duitse militairen dit deden.
Hiertoe waren zij niet bevoegd. De enige die dat wel mocht was de Duitse politie. In alle
andere gevallen was de politieambtenaar verplicht zich te verzetten. De politieleiding stond
garant voor de gevolgen. Het was zelfs voorgekomen dat een politieambtenaar, die met een
pistoolschot een wederrechtelijk handelende Duitse militair verwondde werd bevorderd.
Het tekort aan vuurwapens mocht alleen aangevuld worden indien de Nederlandse politie
bereid was zich met alle middelen te verzetten tegen het verloren gaan van vuurwapens.24

Naast vuurwapens was het verzet nog geïnteresseerd in andere goederen. Op 14 augustus
1944, omstreeks 17.45 uur, pleegden zes á acht mannen, gewapend met revolvers, een overval
op het magazijn ‘Nederland’, aan de Mathenesserlaan 42. Het personeel werd in een kamer
opgesloten, terwijl de handen op de rug gebonden werden en iedereen kreeg een prop in de
mond. Na onderzoek bleek dat de overvallers 36 politie-uniformen hadden meegenomen.
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Half januari 1945 drongen 25 á 30 personen, met pistolen bewapend door tot de Kamer van
Koophandel, gevestigd op de derde verdieping van het Beursgebouw aan de Coolsingel,
waarna ongeveer achttien schrijfmachines werden buitgemaakt. De Ordepolitie was spoedig
in grote getale ter plaatse, maar kon de daders niet achterhalen.25

Binnen het verzet hielden groepen zich bezig met speciale taken, zoals hulp aan onder-
duikers, drukken en verspreiden van illegale pamfletten of het plegen van overvallen. 
De groepen werden steeds beter georganiseerd. Aan de hand van de gegevens uit vorige
hoofdstukken zou haast vergeten worden dat er ook in Rotterdam politiemensen waren die
zich bij het (georganiseerde) verzet hadden aangesloten en hun leven in de waagschaal
hadden gesteld voor de goede zaak.

12.2 politiemensen in de illegaliteit

Na de bevrijding probeerde hoofdcommissaris Staal via een persconferentie het slechte imago
van het Rotterdamse korps op te vijzelen. Er was in Rotterdam wel degelijk illegaal politiewerk
verricht. De politiefunctionarissen hadden volgens Staal ten opzichte van de bezetter weinig
ijver ten toon gespreid. Reeds in 1941 was er contact tussen leidende politiefiguren en het
verzetswerk, waardoor nauwere samenwerking met kp, od en de Raad van Verzet (RvV) tot
stand kwam. Het korps verloor daardoor een aantal mensen en sommigen kwamen in een
concentratiekamp terecht of doken onder. Scholz had ooit gezegd: ‘het Rotterdamse korps was
het meest onbetrouwbare van geheel Nederland.’ In een uitgebreidere specificatie werd
nogmaals uiteengezet waaruit het illegaal politiewerk onder andere bestaan had.

- Nauwe samenwerking tussen Economische Recherche en Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten (nbs) dat twee, later drie rechercheurs geheel ter beschikking stelde van 
de Intendance;

- opslaan in bureau Economische Recherche van uit geallieerde vliegtuigen afgeworpen 
medicijnen voor ziekenhuizen;

- samenwerking Economische Recherche en nbs ter bestrijding zwarte handel;
- sabotage distributie en prijsvoorschriften voor illegaliteit;
- opmaken valse distributierapporten voor onderduikers i.s.m. ambtenaren stadhuis;
- misleiding landwacht en sd;
- verschaffen valse papieren voor autobezitters en zo vordering voorkomen;
- verborgen houden van joden o.a. op politiebureau;
- verschaffen van inlichtingen t.b.v. spionage;
- verschaffen valse papieren, stempels, uniformen enz.;
- onttrekken van personen aan Arbeitseinsatz door hen in korps hulppolitie te laten 

onderduiken;
- door sd gezochte personen (illegalen, politieke gevangenen en joden) aan arrestatie 

onttrekken;
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- het laten ontsnappen van bepaalde gevangenen tijdens transport;
- vervoeren per politieauto van door kp gekraakte bonkaarten (zeker tienduizend 

bonkaarten);
- leggen contact tussen politieke gevangenen en de buitenwereld en daardoor veel 

onheil voorkomen;
- assisteren bij overvallen e.d. door verschaffen van inlichtingen en daadwerkelijke hulp 

(o.a. overval Haagseveer);
- assisteren bij sabotage (opblazen spoorbruggen) door nachtelijk vervoer per politieauto;
- vervoer illegale bladen per politieauto;
- assistentie bij verzamelen en vervoer van illegaal gedropte wapens;
- verschaffen onderdelen en vervoeren geheime zenders en vervoer van operators per 

politieauto;
- verbergen van wapens en springstoffen ten behoeve van politie;
- formeren en oefenen van illegale politie-stootgroep, bewapend met stenguns enz. die 

in overleg met nbs zou worden ingezet voor het bezetten van objecten.26

Uit bovenstaande opsomming kan geconcludeerd worden dat Rotterdamse politie-
functionarissen wel degelijk verzet hebben gepleegd. De vraag op wat voor schaal dit
gebeurde, zal nimmer beantwoord kunnen worden, omdat tijdens de bezetting weinig
vastgelegd werd over de samenstelling van groepen, daden en tijdstippen. De vraag in welke
mate door de politie verzet gepleegd is, kon niet door middel van archiefstukken beantwoord
worden. Gesprekken met voormalige politiemensen en oud-illegalen leverden al evenmin
veel op. Men had namelijk na de bevrijding met elkaar afgesproken niets over hun daden
naar buiten te brengen. De meesten hielden zich aan deze erecode. Toch is aan de hand van
de beschikbare gegevens, getracht het politieverzet op bescheiden wijze te beschrijven.

De vraag welke werkzaamheden onder verzetsdaden vallen, is eveneens moeilijk te
beantwoorden. Was het verspreiden van illegale lectuur al verzet of kan daarvan pas
gesproken worden, wanneer agenten informatie doorgaven of wanneer ze aan het
georganiseerde en gewapende verzet deelnamen? Naar gelang de bezetting vorderde werd
deze vraag steeds minder belangrijk. Het af en toe rondbrengen van een illegaal krantje kon
dezelfde gevolgen hebben als het op grote schaal vervalsen van documenten of het opzetten
van een pilotenlijn.

Na de bevrijding zou worden vastgesteld dat in Nederland tenminste honderdvijftig
politieambtenaren als direct gevolg van hun verzetswerk de dood hadden gevonden. Hierbij
speelde verraad een grote rol.27 Dat verraad soms uit onverwachte hoek kwam ondervond
het echtpaar Van L. Willem Hendrikus van L. was sinds juli 1920 werkzaam bij de politie en
diende aan het bureau Sandelingplein. Zowel hij als zijn vrouw waren betrokken bij het
verzet. Op 20 juni 1944 was de Sipo in het bureau Sandelingplein aanwezig om Van L. te
verhoren, maar die kwam niet opdagen en bleek spoorloos verdwenen te zijn. Hierop werd
dezelfde dag zijn vrouw door de  Sipo en Groep 10 gearresteerd. Zij was als koerierster
werkzaam voor de illegaliteit en werd onder andere verdacht van het verbergen van joden.
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Nadat ze ter dood veroordeeld was, kwam ze via kamp Vught in het concentratiekamp
Ravensbrück terecht, waarvan ze na de bevrijding zeer ernstig ziek terugkeerde.28

Van L. moest onderduiken en zette zijn illegale werk in Breda en Rijsbergen voort.
Volgens de geruchten was het echtpaar verraden door hun eigen zoon. Na raadpleging van
het cabr-dossier bleek het gerucht helaas waar te zijn. Zoon Leendert was bevriend met een
meisje van Katendrecht. Omdat zijn ouders niet blij waren met deze relatie, eindigden de
gesprekken over haar meestal in onenigheid. Toen het in juni 1944 wederom mis ging,
vertrok Leendert naar een café. Nadat hij daar enkele borrels gedronken had, meldde hij zich
bij de post van de Landwacht aan de Valkeniersweg en vroeg naar de commandant. Tijdens
het gesprek met deze commandant vertelde Leendert dat zijn ouders thuis één of meer
radiotoestellen hadden staan en dat ze daarmee naar de Engelse zender luisterden. Leendert
vertelde verder dat zijn moeder en zuster als koerierster voor de ondergrondse werkten.
Omdat de Landwacht zonder politietoezicht geen huiszoeking mocht doen, werd contact
opgenomen met het hoofdbureau. Hierna kreeg een rechercheur van Groep 10 opdracht om
met de Landwacht mee te gaan naar het adres van Van L. In de woning werden twee radio’s
gevonden. In de kelder troffen Landwachters een jongeman aan, die bij een radio berichten
zat te noteren. Zowel deze jongeman als mevrouw Van L. werden gearresteerd. Vader Van L.
was op het bureau Sandelingplein gewaarschuwd en kon nog net op tijd verdwijnen.
Mevrouw Van L. en de jongeman werden later op transport gesteld naar Duitsland. De jonge-
man overleed aan vlektyfus in de gevangenis van Siegburg.29

Na de bevrijding werd vader Van L. tijdelijk commandant van een arrestatieploeg in
Breda. Wegens de gezondheidstoestand van zijn vrouw wilde hij overplaatsing naar Breda,
omdat een bosrijke omgeving goed voor haar zou zijn. Waarschijnlijk was het
personeelstekort er de oorzaak van dat het verzoek werd tegengewerkt. Van L. bleef tot juli
1953 bij het Rotterdamse korps werkzaam en overleed één maand later.30 Pas in juni 1947

werd Leendert verhoord over het vermeende verraad. Hiervoor had hij al tot tien maanden
gevangenisstraf ondergaan, omdat hij tijdens de bezetting bij de nskk gediend had.31

Na de bevrijding kwam het zeer sporadisch voor dat iemand zijn verzetsverleden aan het
papier toevertrouwde. Agent J. van Westen was een van de weinigen die het wel deed. Uit
een door hem op 23 mei 1945 opgemaakt rapport blijkt dat hij op 26 januari 1943 op last van
de Sipo in zijn woning gearresteerd was, wegens het verbergen van joodse eigendommen,
meubelen en gouden sieraden. Bij deze goederen stond ook een bus met een groot bedrag aan
Nederlands zilvergeld. Hij werd alleen voor dit feit (jodenbegunstiging) gestraft en bleef tot 6
augustus 1943 in arrest. Zowel door Van Westen als ook door andere collega’s waren andere
daden verricht, waar de Duitse politie echter niets van wist. Nadat Rotterdam door de
Duitsers bezet was, vielen ook bij de politie slachtoffers. Van Westen had in overleg met de
agenten J. de Vries, P. Sterk en D. Midavaine, die evenals hem dienst deden aan het bureau
Oostervantstraat, in het geheim een steunfonds opgericht. Zij zamelden onder het personeel
geld in en verkregen ook giften van particulieren. Met dit steunfonds werden politiemensen,
die in arrest zaten voor de sd en veelal maar tweederde van hun loon ontvingen, geholpen.
Agent H. Kruijt was de eerste die tijdens de acht maanden dat hij gevangen zat steeds het
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volle loon kreeg uitbetaald. Omdat Van Westen geruime tijd als portier dienst had gedaan
aan het bureau Oostervantstraat had hij daar de beschikking over een politiestempel.
Hiermee kon hij veel joden helpen door hen reis- en tramvergunningen te verstrekken. 
Dit had echter tot gevolg dat Van Westen steeds meer joden met hun moeilijkheden bij zich
kreeg. Ook kreeg hij steeds meer verzoeken om ondergedoken joden te voorzien van bon-
kaarten. Van Westen kwam op een gegeven moment in contact met een ambtenaar van het
stadhuis, die werkzaam was bij de afdeling vermissing van distributiebescheiden. Deze
verschafte Van Westen de bonkaarten. Er werd hiervoor nimmer geld gevraagd, alles
geschiedde geheel belangeloos. Omdat Van Westen als jodenvriend enige bekendheid had
gekregen, kreeg hij steeds gevaarlijkere verzoeken om hulp. In 1942 was hij ongeveer vijftien
keer naar Antwerpen en Brussel geweest. Tijdens deze reizen verstopte hij grote bedragen
aan Hollands geld (tot soms ƒ 20.000,-) in zijn laarzen en smokkelde dit de grens over. Het
geld werd hem ter hand gesteld om in Antwerpen en Brussel ondergedoken joden te helpen.
Het geld kreeg hij van joden uit Rotterdam en werd door hem in Antwerpen omgezet in
Belgisch geld. Het enige wat hij berekende waren reis- en verblijfkosten. Het reizen deed hij
steeds in uniform en wel met de zogenaamde koerierstrein (Amsterdam-Parijs). Hij nam dan
plaats in de Wehrmachtsafdeling en behoefde dan in Roosendaal en Essen niet de trein te
verlaten. In samenwerking met de heer Klox uit Goirle en de heer Smid uit Turnhout, als-
mede door de gebroeders van Stapele uit Tilburg werden veel joden over de grens van België
gebracht. Van Westen zorgde steeds dat de families in Rotterdam van hun toestand op de
hoogte bleven en dat zij van geld werden voorzien. Inspecteur Van der Wind en de reeds
genoemde agenten wisten gedeeltelijk van de door Van Westen verrichte handelingen af.32

Van Westen werd na zijn arrestatie ontslagen. Op 22 mei 1945 werd hij weer bij het Rotter-
damse korps in dienst genomen.33

Twee Rotterdamse politiefunctionarissen die al in een vroeg stadium vanwege hun ver-
zetswerk gearresteerd werden, waren Ridderikhoff en Van den Ende. Zij hadden enige tijd
geloerd op een kans om de verrader Van der Waals dood te schieten. Hiervoor had Van den
Ende van het verzet, waartoe hij zelf behoorde, opdracht gekregen. Van den Ende was al
vanaf 1940 werkzaam bij de inlichtingendienst van de od, waar zijn taak bestond uit het
screenen van nieuwe leden. Na enkele mislukte pogingen was hij samen met Ridderikhoff 
in augustus 1941 gestart met de voorbereidingen om Van der Waals in zijn woning aan de
Franselaan 186b in Rotterdam uit te schakelen. Het plan werd echter verraden en zowel 
Van den Ende als Ridderikhoff werden op 7 augustus 1941 door de sd en een aantal leden van
Groep 10 gearresteerd. Beiden werden veroordeeld tot tuchthuisstraf en ondergingen deze
straf in het concentratiekamp Sachsenhausen, waar zij in 1945 de bevrijding meemaakten.34

Ridderikhoff zette in 1976 op advies van zijn arts zijn ervaringen op papier om op deze
manier te proberen zijn oorlogstrauma beter te kunnen verwerken. Hieruit blijkt dat 
Ridderikhoff in augustus 1941 door twee leden van Groep 10 in zijn woning gearresteerd werd
en daarna terechtkwam in de cellenbarakken van Scheveningen. Als politieman wist hij
natuurlijk wel iets af van het Nederlandse Strafrecht. Op grond daarvan was hij tot de con-
clusie gekomen dat in zijn geval geen proces gevoerd kon worden, zonder dat de Duitsers
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hun v-man voor het gerecht moesten brengen. Dit konden ze nooit doen, omdat in dat geval
deze man als zodanig natuurlijk in de openbaarheid zou komen. Verder hadden zij geen
getuigen tegen Ridderikhoff. Hij dacht dus dat ze hem wel vrij moesten laten. Eind oktober
ging hij echter per trein op transport naar Düsseldorf. Na een week ging Ridderikhoff weer
met hetzelfde theater van bewaking, boeien enz. naar het station, waar deze keer zelfs een
geheel perron ontruimd was. Het transport was inmiddels aangevuld met veel Duitsers,
Polen en Fransen. De reis van Düsseldorf naar het volgende station, Hannover, duurde de
hele dag. Op deze reis kregen ze geen voedsel mee. In Hannover werd de groep twee á drie
dagen ondergebracht in een gebouw dat dienst moest doen als gevangenis. Daarna werd de
reis vervolgd naar de eindbestemming; concentratiekamp Sachsenhausen bij Oraniënburg.
Op een piepklein perronnetje moest men zich opstellen in rijen van vijf. Dit lukte natuurlijk
nooit en dat was dan ook juist de bedoeling. Hier begon de ranselpartij pas goed. Enkele
tientallen meters verderop stonden een aantal vrachtwagens opgesteld, waar ze in moesten
klimmen. Voor de jongeren was dit niet zo’n probleem, de ouderen echter werden er letter-
lijk in geslagen. Toen de wagens vol waren, vertrok de stoet richting het kamp. Een aantal
gevangenen moest voor de colonne uitrennen. De een na de ander werd overreden, waarna
de slachtoffers de hele colonne over zich heen kregen en tenslotte door gevangenen, die naast
de colonne meerenden, op de laatste vrachtauto werden gegooid. De meeste slachtoffers
waren joden.35

In het kamp zag Ridderikhoff bewakers gevangenen mishandelen en vermoorden.
Samen met Van den Enden werd hij ingezet bij het bouwrijp maken van een terrein, waarop
een nieuwe ss-kazerne gebouwd moest worden. Na enkele maanden afzien werden beide
politiemannen door tussenkomst van enkele prominente gevangenen bij de administratie
van het kamp geplaatst. Ondanks ziekte, zoals driemaal longontsteking en hongeroedeem,
zagen Ridderikhoff en Van den Ende omstreeks kerstmis 1944 kans te ontsnappen. Met hulp
van een groep Franse krijgsgevangenen, die op eigen houtje op weg waren naar Frankrijk,
bereikten ze de Elbe, waar de Amerikanen zaten. Het bovenstaande verhaal toont aan dat
verzetswerk niets zonder risico was.36

Van den Ende en Ridderikhoff waren overigens niet de enige leden van het Rotterdamse
korps die zich bij het (georganiseerde) verzet hadden aangesloten. Hieronder volgen nog
enkele voorbeelden. 

Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers

In het begin van de bezetting was een aantal werklozen vrijwillig naar Duitsland vertrokken
om daar te gaan werken. Omdat de oorlogsindustrie in Duitsland steeds meer arbeids-
krachten nodig had, ging de bezetter over op verplichte tewerkstelling. Degene die hieraan
wilde ontkomen dook onder. Velen van hen werden door de lo geholpen aan een onder-
duikadres, voedsel of vals persoonsbewijs. Daarnaast hadden ook andere groepen hulp nodig,
zoals joden en geallieerde piloten. De lo was een landelijke organisatie, waarbij de provincies
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onderverdeeld waren in districten. Rotterdam was één van deze districten. Verder bestond er
nog een verdeling in secties, zoals de sectie Persoonsbewijzen en de Vervalsingsafdeling. Deze
secties hielden zich bezig met het vervaardigen van valse persoonsbewijzen, zegels en andere
documenten.37 Volgens ‘Het grote gebod’ hielden zich hier ook twee Rotterdamse
politiemensen mee bezig. Het ging om C.J. Nobels en J.V. Tas.38

Tas was hoofdinspecteur van politie en chef van de Technische Opsporingsdienst (tod).
Hij was overigens niet alleen actief in de lo, want toen hij eind april 1943 hoorde van de
voorgenomen oprichting van de RvV, gaf hij een van de toekomstige leden, van wie hij het
hoorde ƒ 100,-. Dit bedrag moest bij de oprichtingsvergadering worden ingebracht en was
tevens de eerste financiële bijdrage aan de RvV. Nobels was vanaf begin 1941 eveneens bij de
tod werkzaam. Op 18 april 1944 liep het fout en werden zowel Nobels als Tas gearresteerd.
Belder van Groep 10 verklaarde dat hij bij deze arrestatie betrokken was geweest. Volgens
hem was Nobels gearresteerd naar aanleiding van een verklaring van iemand uit Eindhoven
die in Rotterdam ondergedoken was. Deze onderduiker was door Belder en drie andere leden
van Groep 10 tijdens een huiszoeking bij een zekere De W. aan de Kromme Zandweg
aangetroffen. Tijdens het verhoor verklaarde de onderduiker dat van hem foto’s genomen
waren door rechercheur Nobels van de afdeling fotografie. Vervolgens werd Nobels
gearresteerd. Bij zijn verhoor verklaarde hij ongeveer 85

foto’s van onderduikers gemaakt te hebben om ze te
gebruiken voor valse persoonsbewijzen en daarbij
gehandeld te hebben op last van zijn chef, hoofdinspecteur
Tas. Bij dit verhoor, dat door Hoffmann van de sd werd
afgenomen, had Belder als tolk gefungeerd. Later werd Tas
eveneens gearresteerd.39

Uit ‘Het grote gebod’ blijkt dat een andere medewerker
van de lo, J. Berlijn, trachtte Tas te bewegen om onder te
duiken. Terwijl hij hiermee bezig was, verscheen de Sipo op
het Haagseveer en arresteerde beide lo-medewerkers. 
Dit werd naderhand bevestigd door de secretaresse van
Boelstra, M.C. Jongerie. Zij wist zich te herinneren dat een
tweetal leden van de sd op die bewuste dag in de kamer van
Boelstra gekomen waren en daar hoofdinspecteur Tas
ontboden hadden. Na enige tijd werd Nobels binnen-
gebracht door Jager van Groep 10, die ook Berlijn met zich
mee voerde. Enige tijd later was Tas weer uit de kamer van
Boelstra verdwenen, doch in de namiddag van dezelfde dag
werd hij op de kamer van de secretaresse door een tweetal
Duitsers gearresteerd. Ze had op verzoek van de Duitsers
Boelstra, die in het casino was, aan de telefoon geroepen 
en de Duitsers deelde hem mede dat ze Tas hadden
gearresteerd. Boelstra verklaarde na de bevrijding dat op

Johannes Valentijn Tas, geb. 
11 november 1891 in
Rotterdam, overleden 11

augustus 1944 in Vught.
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een dag in het voorjaar van 1944 een
beambte van de sd op zijn kamer op het
hoofdbureau was gekomen, met de mede-
deling dat hoofdinspecteur Tas zich schuldig
zou hebben gemaakt aan het vervaardigen
van pasfoto’s voor vervalste persoons-
bewijzen. De sd’er verzocht Boelstra Tas op
zijn kamer te ontbieden. Aan dit verzoek
werd voldaan en in aanwezigheid van
Boelstra werd Tas door de sd’er verhoord.
Bij dit verhoor, waaraan Boelstra niet
deelnam, had Tas ontkend. Ongeveer een
uur nadat Tas ontboden was, werd door
Jager Nobels voorgeleid en ook deze werd
door de sd’er verhoord. Nobels werd toen
zijn aktetas, zijn revolver en enige andere
voorwerpen afgenomen. Boelstra ver-
klaarde dat hij vooraf niet op de hoogte
gebracht was en niet wist waarom Tas en
Nobels gearresteerd werden.40

Tas en Nobels werden gescheiden over-
gebracht naar de gevangenis in
Scheveningen. Op 6 juni 1944 werden 
ze samen met een groep van ongeveer
vijftienhonderd  gevangenen vanuit

Scheveningen overgebracht naar kamp Vught. Tas en Nobels kwamen in barak 3a terecht. 
Op 10 augustus 1944 werd Tas uit deze barak weggeroepen, waarna Nobels hem niet meer
terug zag. Het gerucht ging dat Tas in de bunker was opgesloten en op 30 augustus 1944 met
23 andere gevangenen was gefusilleerd, als represaille voor de moord op de Rotterdamse
rechercheur Pikaar. Pikaar was op 28 augustus 1944 door het verzet doodgeschoten.41

Tas was echter al op 11 augustus 1944 gefusilleerd. Nabij het herinneringscentrum van het
voormalige kamp Vught staat op de plek waar eens de executieplaats was een monument,
met daarop de namen van 329 mannen, waaronder die van Tas. Nobels overleefde zijn
gevangenschap.42

Hulp aan onderduikers vond ook ongeorganiseerd en kleinschalig plaats. Politiemensen
hielpen onder andere bij een ontsnapping van gevangenen uit het Zuiderziekenhuis en lieten
joden onderduiken. Een andere vorm van verzet was het verzamelen van informatie met
betrekking tot militaire aangelegenheden, zoals het in kaart brengen van Duitse stellingen of
de aard en het aantal van de aanwezige Duitse militairen. Soms werd dit georganiseerd
gedaan, zoals door de Groep Albrecht.

Monument op de fusilladeplaats van kamp Vught met
daarop de namen van 329 omgekomen mannen, een
van hen was J.V. Tas.
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Groep Albrecht

De in juni 1942 naar Engeland uitgeweken gedemobiliseerde beroepsmilitair H.G. de Jonge
(Albrecht) werd half maart 1943 als eerste geheime agent door het Bureau Inlichtingen naar
bezet gebied gezonden en in de provincie Drenthe geparachuteerd.43 Van de Nederlandse
inlichtingendienst in Londen had hij de opdracht meegekregen om in Nederland
inlichtingen te verzamelen. Spoedig had De Jonge vanuit zijn vriendenkring en hun relaties
een groep samengesteld. Zijn voorkeur ging uit naar mensen die in militaire dienst hadden
gezeten. Deze groep Albrecht verrichtte bijna in het hele land spionagewerk. In mei 1943

werden nieuwe personen gevonden in de gebieden waar nog onvoldoende medewerkers
aanwezig waren. Hieronder bevond zich ‘De Beul’. Deze schuilnaam werd gebruikt door de
Rotterdamse inspecteur K.C. de Pous.44 De Pous werd belast met de ‘plaatselijke ver-
kenning’ voor Rotterdam en omstreken. Nadat de basis van de groep gelegd was, ondernam
De Jonge diverse pogingen om naar Engeland terug te keren. Bij een zo’n poging werd hij
gevangengenomen. Enkele dagen daarna, op 22 november 1943, werd de groep voor de
tweede maal getroffen. Op deze dag werd degene opgepakt, bij wie de hoofdmedewerkers
hun rapporten inleverden. Het gevolg hiervan was dat het centrum van de groep van Leiden
naar Rotterdam verplaatst werd. Een ander probleem was het gebrek aan goede contacten
met Engeland. Via radioverbindingen zag men kans berichten te verzenden. Een andere
mogelijkheid werd door De Pous geregeld. Hij had contact met iemand die geregeld naar
Zwitserland ging en bereid was materiaal mee te nemen. Door het wegvallen van De Jonge
vond er een verschuiving in de top plaats. Mocht ook deze uitvallen, dan zou De Pous samen
met iemand van de groep zijn plaats innemen. Zover kwam het niet, want begin januari 1945

vertrok De Pous naar het reeds bevrijde Brabant. In de loop van die maand keerde hij kort
terug, maar omdat het voor hem te gevaarlijk werd, vertrok hij permanent naar het
zuiden.45

Voor het verzamelen van inlichtingen maakte De Pous gebruik van betrouwbare politie-
mannen. A. Pakvis was een van hen. De schoonvader van Pakvis, werkzaam bij de politie in
Monster, adviseerde hem om bij de politie in Rotterdam te solliciteren. Pakvis werd aan-
genomen en kwam terecht bij de Mobiele Brigade. Toen hij een keer wachtliep bij het
bevolkingsregister in het gemeentehuis werd hij op de kamer van De Pous in het hoofd-
bureau geroepen. De Pous zei dat hij een opdracht voor Pakvis had, maar hij hoefde het niet
te doen, en mocht weigeren. De Pous zei dat niemand er iets mee te maken had, omdat het
ondergronds werk betrof. Het ging over het verzamelen van inlichtingen in heel Rotterdam
en de randgemeenten, zoals Overschie en Kralingen tot aan Vlaardingen en Schiedam toe.
Pakvis moest alle stellingen van de Duitsers in kaart brengen. Pakvis weigerde niet en om
niet op te vallen ging hij altijd in uniform op pad. Zo ging hij bijvoorbeeld naar het West-
plein, waar Duitse commandoposten gevestigd waren en daarvan schreef hij bepaalde
gegevens op. Alles moest in codes gebeuren. Ditzelfde deed hij bij de onderzeebootbasis aan
de Waalhaven Noordzijde. Met zijn fiets berekende Pakvis hoeveel meter één slag met zijn
pedalen was, zodat hij de afstand zo nauwkeurig mogelijk kon vermelden. 
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Via rapporten bleek dat zijn berekeningen vaak klopten. In de omgeving van Vlaardingen
stonden zes stukken geschut opgesteld. Om te voorkomen dat hij bij een controle van de
Duitsers door de mand zou vallen had hij een smoes bedacht. Aan zijn fiets zaten twee
fietstassen, zodat hij kon zeggen dat hij eten voor zijn gezin aan het halen was. Wanneer
collega’s vroegen wat hij in Zuid moest, gebruikte hij dezelfde smoes. Pakvis leverde bijna
wekelijks zijn rapporten af bij de woning van De Pous. In de woning lag een grote kaart op
tafel en daar werd cellofaan overheen gedaan waar dan de bevindingen van Pakvis op
getekend werden. De tekst werd door de vrouw van De Pous in het Engels vertaald en
microscopisch klein opgeschreven, waarna het naar Engeland gezonden werd.46

Het verbaasde Pakvis dat de stellingen, waarvan hij de gegevens aan De Pous had
gegeven, soms de volgende dag al door geallieerde vliegtuigen werden gebombardeerd. 
Hij wist niet hoe De Pous deze gegevens zo snel aan de overkant had gekregen. K.J. Müller
loste dit raadsel op. Hij was tijdens de bezetting inspecteur bij de Verkeersdienst. In die
functie kon hij beschikken over het materieel en betrouwbaar personeel van de Motor-
brigade. Bij zijn contacten uit het verzet hoorde ook De Pous. Müller wist dat bij De Pous 
in huis een zender stond. Van De Pous kreeg Müller materiaal, wat onder andere naar de
Biesbosch vervoerd moest worden.47

Het inwinnen van informatie was niet alles wat men deed, want voor bepaalde verzets-
activiteiten, zoals het overvallen van distributiekantoren, had men gewapende ploegen
nodig.48

Knokploegen

De kp hield zich voornamelijk bezig met het gewapende verzet. Ze pleegde overvallen op
distributiekantoren en bevolkingsregisters, liquideerde foute personen en pleegde aanslagen
op bepaalde doelen. De kp bestond uit verschillende ploegen. Vaak werd vooraf door politie-
mensen informatie verstrekt, zoals bij de overval op het Gevangeniswezen. Uit een ver-
melding op de personeelskaart bleek dat een aantal politieagenten lid was van de kp.

Politieagent Van Heijningen (schuilnaam ‘Harry’) was lid van het verzet in Rotterdam
en Hilversum. Later werd hij de leider van de kp-ploeg Westland-Rotterdam. Op 25 sep-
tember 1943 onttrok hij zich aan de politiedienst, om zich geheel te wijden aan het verzet.
Via Radio Oranje werd op 17 september 1944 opgeroepen tot een algemene spoorwegstaking,
teneinde het vijandelijke vervoer en troepenconcentraties zoveel mogelijk te beletten. 
Deze dag was niet zomaar gekozen, want juist toen vond de luchtlanding van de Geallieerde
legers in de omgeving van Arnhem onder de naam operatie ‘Market-Garden’ plaats. Omdat 
de plaatsen van het stakende spoorwegpersoneel waren ingenomen door die van de Duitse
‘Reichsbahn’ nam spoorwegsabotage sterk toe, met als doel de belangrijkste aan- en afvoer-
lijnen van de bezetter onklaar te maken. Op zondag 26 november 1944 ontving het hoofd-
kwartier van de kp-Rotterdam een spoedbericht dat er de volgende dag vanaf het Maasstation
twee lange treinen met Duitse soldaten zouden vertrekken. Daarop gingen in de vroege
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ochtend van 27 november enkele kp-ers eropuit om in het Kralingse gedeelte van het
Ceintuurbaanvak de spoorbrug bij de ’s-Gravenweg te saboteren. Zij bliezen er een gedeelte
van de rails op. De Duitsers reageerden onverwacht scherp. Op twee nabijgelegen plaatsen
langs het baanvak fusilleerden zij de volgende dag tien man. Onder hen was Van Heijningen.

Op 27 november 1944 fietste Van Heijningen voor het gebouw van de Aussenstelle en werd
daar op aanwijzing van de voormalig leider van de kp-Zuid, Bitter, gearresteerd. Deze ‘Keesje
Zuid’ (schuilnaam) was precies één maand daarvoor, op 27 oktober 1944 als ‘terrorist’ door de
Duitsers gearresteerd en om aan executie te ontkomen was hij overgegaan tot het verraden
van zijn vroegere verzetskameraden.49 (zie bijlage 3)

Twee andere politiemensen, F. Lam en C. van den Broek, ondergingen hetzelfde lot als
Van Heijningen. Beiden waren lid van de kp en werden samen met nog achttien anderen op
12 maart 1945 aan de Pleinweg gefusilleerd. (zie bijlage 3) Lam50 was als gedemobiliseerd
militair bij het Rotterdamse korps in dienst gekomen. Tijdens de reorganisatie op 1 maart
1943 werd hij tot opperwachtmeester bevorderd.51 Tijdens de bezetting sloot Lam zich aan bij
een plaatselijke knokploeg. Inspecteur Kruit maakte na de bevrijding een rapport op over de
illegale werkzaamheden van Lam, die gedurende de oorlogsjaren onder hem bij de Mobiele
Brigade en sedert begin 1944 bij de Speciale Diensten had gediend. Uit dit rapport bleek dat
Lam in de loop van 1944, onder de schuilnaam Van Leeuwen, begonnen was met illegaal
werk. Deze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verschaffen van valse
persoonsbewijzen en levensmiddelen aan ondergedoken personen en het vervoer van
materiaal voor de illegaliteit. Daarnaast zou hij ook foute Nederlanders geliquideerd hebben.
Voor al deze werkzaamheden was hij geruime tijd uit de dienst gelicht. Toen Lam op 15

februari 1945 na de nachtdienst naar huis fietste, wist hij niet dat hij daar door de Orpo
opgewacht zou worden. Hij wist evenmin dat de Duitsers een wapen onder de houten vloer
van zijn woning hadden gevonden. Bij thuiskomst werd hij dan ook direct aangehouden.52

Van den Broek 53 was evenals Lam in 1940 als gedemobiliseerd militair bij het Rotter-
damse korps gekomen. Hij werd tijdens de bezetting lid van de kp-groep ‘Jos’ en woonde in
een dienstwoning boven het bureau Hoflaan. Van den Broek werd door zijn chefs in de
gelegenheid gesteld om veel te doen voor de illegaliteit. Op de dienststaten stond achter zijn
naam vrijwel altijd het woord ‘commissie’ vermeld. Hij kon ‘rommelen’ wat hij wilde en
deed dat op een heel bijzondere wijze. Het betrouwbare personeel van het bureau Hoflaan
kreeg tijdens de bezetting onderricht in het bedienen van de stengun. Deze wapens waren
door geallieerde vliegtuigen in de omgeving Bergschenhoek-Bleiswijk gedropt en per schip
over de Rotte naar Rotterdam gebracht. De wapens die door de politiemensen van het
bureau Hoflaan werden gebruikt, waren in de kelder van het bureau verborgen. Van den
Broek wist daarvan. De aanduiding ‘commissie’ achter zijn naam op de dienststaten zou het
begin van zijn ondergang betekenen. Op zekere dag verscheen de commandeur van de
Ordepolitie, majoor Tetenburg, op het bureau Hoflaan. Tetenburg was behalve politie-
officier ook lid van de ss en een gehaat figuur die overal zijn neus in stak. Deze man moet
achterdocht hebben gekregen en mogelijk door verraad geweten hebben wat zich aan de
bureaus Boezemsingel en Hoflaan afspeelde.54 Binnen de kortste keren deed de Sipo een
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inval in de woning van Van den Broek. Tot
overmaat van ramp werd bij die huiszoeking een
Duits geweer aangetroffen. Van den Broek werd
op 28 februari 1945 gearresteerd en voor verhoor
overgebracht naar de Aussenstelle. Omdat de

verzetsmensen vreesden dat Van den Broek tijdens het met martelingen gepaard gaande
verhoor zou doorslaan, werden nog diezelfde nacht door leden van de kp-groep ‘Jos’ en
enkele politiemensen de verborgen wapens uit de kelder van het bureau Hoflaan gehaald en
elders ondergebracht. Dat was geen moment te vroeg, want zeer kort daarna deed de Duitse
politie een inval in het bureau. De ‘heren’ liepen rechtstreeks naar de kelder waar zij
weliswaar geen wapens vonden, maar wel een busje geweerolie, dat men in de haast tijdens
de ontruiming had laten liggen. De Duitsers drukten het busje, van Amerikaanse makelij,
onder de neus van de dienstdoende politiemensen, die lijkbleek verklaarden dat zij nergens
van wisten. Er werd gevloekt en gedreigd, maar de Duitsers kwamen niets aan de weet en
vertrokken tenslotte onverrichter zake. Enkele politiemensen hebben een mogelijk tweede
bezoek niet afgewacht en zijn alsnog ondergedoken. Van den Broek werd vervolgens
overgebracht naar het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen.55

Het weghalen van de wapens uit de bureaus kostte agent G. Boes het leven. Hij was in de
nacht van 20 op 21 februari 1944 belast met de zogenaamde ‘post geweer’ bij de ingang van

25 november 1943. Ondanks de bezetting
werden de jubilarissen (25 dienstjaren) J. de
Munnik en P. Noordijk door personeel van het
bureau Boezemsingel gehuldigd.
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het bureau Boezemsingel. Op een gegeven
ogenblik werd er gebeld, waarop Boes de
deur gedeeltelijk opende. Een onbekend
gebleven persoon loste toen een schot,
waardoor Boes dodelijk getroffen werd. 
Na de bevrijding werd gespeculeerd over de
toedracht. Een represaillemaatregel van de
nsb zou mogelijk een motief kunnen zijn.56

In de kranten verscheen een bekendmaking
waarin de bevolking werd aangespoord mee
te helpen bij het opsporen van de dader.
Voor ter zake dienende aanwijzingen, die tot
arrestatie van de dader zouden leiden, werd
een beloning van tienduizend gulden uit-
geloofd. Er werd op gewezen dat personen,
die op de hoogte waren van deze strafbare
daad en daarvan niet onmiddellijk kennis
gaven, evenals personen, die de dader onder-
dak verleenden of hem op andere wijze
hielpen, volgens de bepalingen van de
Ordnungsschutzverordnung op dezelfde wijze
gestraft konden worden als de dader.
Aanwijzingen werden door iedere Duitse en
Nederlandse politie-instantie in ontvangst
genomen. Ondanks de hoge beloning werd
de dader niet gevonden.57 Ruim 57 jaar na de
aanslag vertelde inspecteur Verveld wat er werkelijk gebeurd was. Het verzet zou die dag het
bureau Boezemsingel overvallen, om de wapens uit het bureau te halen, die anders de
volgende dag door de bezetter weggehaald zouden worden. Boes was echter vooraf niet
gewaarschuwd. Hij had geprobeerd de overval te voorkomen en had volgens de voorschriften
zijn plicht gedaan.58

Buurtagent P. Werkman59 was eveneens betrokken bij de kp. Hij wist zich te herinneren
dat er meerdere buurtagenten in het verzet zaten. Werkman was werkzaam aan het bureau
Oostervantstraat, waar ook inspecteur Van der Wilt werkzaam was. Op een gegeven moment
vroeg Van der Wilt aan Werkman of hij ergens een koffertje wilde halen om dat vervolgens
naar het hoofdbureau te brengen. Werkman voldeed aan het verzoek en achteraf bleek dat er
pistolen in zaten. Vanaf dat moment zat hij in de illegaliteit en kwam in een groep van de kp

terecht. Hij werd ‘de baby’ genoemd, omdat hij altijd erg voorzichtig was. Zijn verzetswerk
speelde zich af in de omgeving van de Coolsingel. De andere wijken waren bij andere bureaus
ingedeeld. Volgens Werkman zaten bij de politie heel weinig mensen in het verzet. Iemand
die nog maar kort bij de politie zat, werd normaal gesproken niet als buurtagent aangesteld,

Het levenloos lichaam van de neergeschoten G.
Boes ligt achter de toegangsdeur van het politie-
bureau Boezemsingel.
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maar voor Werkman werd een uitzondering gemaakt, zodat hij geen nachtdienst meer
hoefde te doen. Dit was geregeld door inspecteur E.A. van den Broek,60 die ook in de
illegaliteit zat. Werkman gaf aan het verzet door wat er in de omgeving van de Oostervant-
straat gebeurde. Aan de Oostervantstraat werkte een bode, die deed voorkomen dat hij ook
in de illegaliteit zat. Op een keer zag Werkman dat deze bode de la van de inspecteur
openmaakte en er illegale kranten uit haalde, die hij vervolgens in zijn tas stopte. Tijdens een
dienst zag Werkman dat de bode samen met een Duitser een pand binnen ging. Werkman
waarschuwde direct inspecteur Van den Broek, die hem opdracht gaf te gaan kijken wat er
gebeurde. Werkman zag dat beiden een zak met kolen op de fiets hadden. Nadat hij dit bij
Van den Broek gerapporteerd had, kreeg hij opdracht om de bode en de Duitser aan te
houden. Werkman vond dit te gevaarlijk, omdat de bode dan mogelijk wraak zou kunnen
nemen. Daarom werd de zaak aan de illegaliteit werd doorgegeven. Het gevolg was dat de
bode op 22 maart 1945 op straat werd doodgeschoten.61

Later werd naar aanleiding van een onderzoek door Werkman nog een politieman door
het verzet geliquideerd. Deze politieman spoorde mannen op die uit Duitsland gevlucht
waren en liet ze daarna door de Duitsers arresteren. Werkman werd regelmatig ingeschakeld
bij acties van de kp. Hij moest dan in uniform kp’ers begeleiden, zodat ze tijdens de spertijd
over straat konden. Enkele dagen voor de bevrijding werd aan Werkman gevraagd om de in
de Gravestraat ondergedoken toekomstige hoofdcommissaris Staal te bewaken. Werkman
was in het bezit van een Stengun en handgranaten.62

Tas (lo), Van Heijningen, Lam en C.van den Broek (kp) waren vier van de 123 Neder-
landse politiemensen die ten gevolge van hun werkzaamheden voor de lo/kp tijdens de
bezetting om het leven kwamen. Het totaal aantal overleden lo/kp-leden bedroeg 1671.63

Politiestoottroep

Werkman maakte deel uit van een groep die in 1944 door inspecteur E.A. van den Broek
gevormd was. Deze eenheid (stoottroep) maakte deel uit van het strijdend gedeelte van de bs

en zou ten tijde van de bevrijding daadwerkelijk aan de gevechten tegen de Duitsers deel-
nemen. De groep kreeg in het politiebureau Hoflaan en op particuliere adressen regelmatig
onderricht in het gebruik van de Stengun en handgranaten. In dit hoofdstuk werd reeds
vermeld dat na de arrestatie van politieman C. van den Broek de wapens in allerijl vanuit het
bureau Hoflaan naar elders moesten worden overgebracht. Later bleek dat ze in een graf-
kelder op de begraafplaats Crooswijk waren verstopt.64 Wachtmeester J.A. van de Kamp65

maakte deel uit van de stoottroep. Hij kwam op 19 augustus 1940 met een grote groep
gedemobiliseerde militairen bij de politie. Na de opleiding werd hij met velen van hen
geplaatst bij de Mobiele Brigade. Half februari 1944 werd deze brigade opgeheven, waarna
Van de Kamp aan het bureau Boezemsingel geplaatst werd. Toen hij daar enige tijd dienst
deed, nam een jongeman van de lo contact met hem op. Samen met enkele collega’s werd
Van de Kamp door deze man ingewijd in de geheimen van de ondergrondse. Na verloop van
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tijd kwamen ze in de verzetsgroep
van politieman H. Oldenampsen66

terecht. Deze groep bestond geheel
uit politiemensen. Zij werden klaar
gemaakt om na de bevrijding het
korps mee te helpen zuiveren. Maar
toen de bevrijding daar was, werden
ze alleen ingeschakeld voor het
ophalen van een aantal foute politie-
mensen.67

Uit een door Oldenampsen op 6
juni 1946 opgemaakte lijst blijkt dat
de Politiestoottroep uit vijftig leden
bestond. Hiervan deden er 26 dienst
aan een bureau in de derde afdeling,
waaronder de bureaus Boezemsingel,
Bergsingel, Hoflaan en Straatweg,
terwijl 24 leden van de stoottroep bij
de Motorbrigade dienden.68 Van het
totale aantal waren elf leden, waar-
onder Van de Kamp, in mei 1940 als
gedemobiliseerd militair bij de
politie aangesteld. Oldenampsen was
zelf op 30 mei 1939 bij de politie
gekomen en vanaf 15 mei 1940 werk-
zaam aan het bureau Boezem-
singel.69 Het merendeel van de
Politiestoottroep had werkzaam-
heden verricht voor diverse illegale
organisaties. Uit enkele, door
Oldenampsen na de bezetting
opgemaakte rapportjes, is op te
maken waaruit deze werkzaamheden
bestonden. Dit is waarschijnlijk het
enige materiaal dat bewaard is
gebleven. Het eerste rapportje
dateert van 30 januari 1946. Hoewel
het is opgemaakt ten gunste van een

Oldenampsen maakte gebruik van
verschillende (vervalste) persoonsbewijzen.
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vrouw, die niet bij de politie werkzaam
was, valt eruit op te maken waarmee
Oldenampsen zich tijdens de bezetting
onder andere heeft beziggehouden.
Onder de naam ‘simon’ was Olden-
ampsen werkzaam voor het blad Trouw,
de kp en de lo. Zijn verzetsactiviteiten
bestonden uit hulp bieden aan onder-
duikers, het vervaardigden van falsifi-
caties, zoals Ausweise en persoons-
bewijzen,70 het begeleiden van wapen-
transporten vanaf droppingsterreinen,
medewerking aan de overval op de
Aussenstelle op 22 december 1944 en het
verspreiden van illegale lectuur.
Waarschijnlijk had hij ook iets te
maken met een zogenaamde ‘piloten-
lijn’. Hij had in ieder geval contact met
de Belgische verzetsbeweging ‘Witte
Brigade’, want na de bevrijding werd
hij benoemd tot erelid van de Witte
Brigade Fidelio en kreeg daarnaast het
Belgische oorlogskruis. De vrouw voor
wie Oldenampsen het rapportje had
opgemaakt kende hij sinds augustus
1941. Hij had haar leren kennen als
uiterst betrouwbaar en voor het illegaal
werk was het een zeer geschikt
persoon. Oldenampsen had zeer veel
aan haar te danken. Bij elk dreigend
gevaar voor huiszoeking verhuisde al

het bezwarend materiaal  variërend van pistolen, munitie, handgranaten, valse Ausweise tot
complete series Duitse dienststempels en de hele administratie naar het adres van de vrouw
in de Klein Coolstraat. Tevens verspreidde zij een aantal exemplaren van De Vrije Pers en
Trouw voor Oldenampsen. Bij de laatste arrestatiepoging van de sd op 1 maart 1945, had de
vrouw kans gezien om, ondanks het feit dat het pand Harddraverstraat 9b door de Orpo was
afgezet, diverse waardevolle voorwerpen voor Oldenampsen te redden. Nadien had het pand
enkele weken als correspondentieadres gediend.71

De bezetter zat Oldenampsen dus op de hielen, waardoor hij moest onderduiken. Hij
werd één dag na de inval, samen met de eveneens bij de Politiestoottroep aangesloten en
ondergedoken, L. Bataille,72 ontslagen. Volgens Oldenampsen had Bataille gedurende de

Naast persoonsbewijzen werden ook belangrijke 
(transport) documenten vervalst.
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bezetting actief deelgenomen aan de verspreiding van de illegale bladen Trouw, Het Parool en
De Vrije Pers. Hij was medewerker van de lo en verzorgde en transporteerde een groot aantal
onderduikers. Oorspronkelijk werkte hij individueel, maar omstreeks eind 1943 ging hij in
groepsverband werken. Bataille was tevens lid van de verzetsgroep ‘André’ en van de politie-
kp. Zijn woning aan de Harddraverstraat 9b was één van de vaste postadressen van Trouw en
gedurende 1944 werd hierin onderdak verleend aan de verzetsman B.D. van Duin, alias
‘Dries’, destijds provinciaal leider van Trouw Zuid-Holland. Door de arrestatie van politie-
man C. van den Broek werden zijn illegale werkzaamheden eind februari 1945 bekend en
moest hij op last van de BdO gearresteerd worden. In zijn verklaring komt wederom de naam
van Van den Broek voor. De mogelijkheid bestaat dat hij onder zware druk inlichtingen aan
de bezetter verschaft, waarna zowel Bataille als Oldenampsen moesten onderduiken.73

Sommige politiemensen werden voor een ogenschijnlijk kleine verzetsdaad
ontslagen. Dit overkwam Staal. Hij werd op 1 december 1941 ontslagen. De dochter van Staal,
mevrouw Kalma-Staal, wist zich nog te herinneren wat er tijdens de bezetting gebeurd was.
Haar vader was reserve-kapitein en had in de oorlogsdagen vermoedelijk in het Gooi bij het
pantserafweergeschut dienst gedaan. Ze wist nog dat hij razend was over de middelen
waarmee ze moesten schieten, want waarschijnlijk waren de afsluitstukken van de kanonnen
niet aanwezig. Staal was omstreeks 1917 als adjunct-inspecteur bij de Rotterdamse politie
aangesteld. In 1941 werd hij ontslagen, omdat hij geweigerd had om naar de receptie van de
nieuwe nsb-burgemeester Müller te gaan. Dit was de druppel, want hij had al een rel gehad
in Odeon met Feldmeijer, die daar had gezegd dat alle reserve-officieren in de oorlog lafaards
waren geweest, waarna Staal opstond en riep: ‘dat zal je terugnemen.’ In 1942 moest Staal op
last van de bezetter worden opgehaald. ’s Morgens om 06.00 uur werd er gebeld en toen hij
opendeed zag hij een paar rechercheurs van Groep 10 staan, die zeiden dat ze hem kwamen
halen als gijzelaar. Staal zei dat ze dan maar binnen moesten komen en dat ze maar even in
de hal moesten wachten, omdat hij zich nog moest aankleden. Staal trok boven snel wat aan,
waarna hij aan de achterkant uit het raam sprong en via de tuin vluchtte. Twee uur later
zeiden de rechercheurs tegen de vrouw van Staal dat het wel erg lang duurde. Zij zei dat ze
het raar vond, want ze kon haar man nergens meer vinden. Nadat de rechercheurs
geconstateerd hadden dat Staal gevlucht was, namen ze uit wraak zijn vrouw mee, die
ongeveer zes weken in het Haagseveer vast heeft gezeten. Staal was naar de praktijk van
dokter Drost aan de Westersingel gevlucht en hoorde daar dat ze zijn vrouw hadden
opgepakt. Hij wilde dat niet en kwam ‘s middags naar huis met de bedoeling zich aan te
geven. Zijn gezinsleden zeiden dat hij het niet moest doen, omdat niet duidelijk was wat ze
met hem zouden gaan doen. Terwijl ze stonden te praten, werd er gebeld en bleek dat de
Duitsers op de stoep stonden. Die kwamen nog maar eens kijken, want ze hadden het
vermoeden dat Staal terug zou komen, om zich aan te geven. Staal vluchtte de kelder in en
verstopte zich in een aardappelkist. De Duitsers doorzochten het hele huis, maar konden
hem niet vinden. Staal dook vervolgens onder in het woonhuis van dokter Drost aan de
Kralingse Plaslaan. Daar werd hij op een gegeven moment gepakt door rechercheurs van
Groep 10, ondanks dat hij zich vermomd had. Hij had een kaal hoofd, een snor en een bril
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op. De rechercheurs hadden eerst niets in de gaten, maar toen ze hem goed bekeken zagen ze
dat hij het was. Via Scheveningen en St. Michielsgestel kwam Staal op een gegeven moment
terecht in kamp Amersfoort en daar is hij per ongeluk vrijgelaten, waarna hij direct tot aan
de bevrijding onderdook. Toen hij ondergedoken zat kwamen er regelmatig politiemensen
op bezoek, waaronder Moerman, Tas en Van der Wind. Na de bevrijding had Staal direct de
opvatting dat iedereen die niet gedeugd had eruit moest, maar dat ging niet zo gemakkelijk,
omdat er eerst een zuivering moest plaatsvinden. Dit strookte niet met Staal zijn opvatting,
want hij kende alleen goed en fout.74

De dochter van Staal zat zelf ook in het verzet. Ze verspreidde de illegale krant ‘Vrij
Nederland’. In november 1943 hielden collega’s van haar vader wederom een huiszoeking. 
In zijn totaliteit is het huis van de familie Staal elf keer doorzocht. Bij de tiende keer trak-
teerde haar moeder op een taart. Tijdens een van die huiszoekingen vonden ze bij dochter
Staal een exemplaar van ‘Vrij Nederland’ en foto’s van de prinsesjes in Canada. Deze werden
uit vliegtuigen gegooid en daarvan had ze een album samengesteld. Rechercheurs van Groep
10 namen haar mee naar de Aussenstelle, waar ze haar in een klein donker hokje in de kelder
stopten. Omdat haar smoezen geloofd werden, viel de straf uiteindelijk mee, want na haar
verblijf in de Aussenstelle heeft ze tien dagen op het Haagseveer gezeten en is toen over-
gebracht naar kamp Vught, waar ze drie maanden gezeten heeft. In verband met het feit dat
ze voor het Landesgericht moest verschijnen, werd ze overgebracht naar de gevangenis aan het
Wolvenplein in Utrecht. Hoewel haar advocaat heel goed aangeschreven stond bij de
bezetter, omdat hij zo goed Duits sprak, was hij niet fout. Hij wist veel mensen vrij te
krijgen.75

Op 25 september 1944 maakte Prins Bernhard via Radio Oranje bekend dat alle gewapende
plaatselijke verzetsorganisaties onder eenhoofdige leiding geplaatst moesten worden. Om
problemen te voorkomen werd in Rotterdam door de drie organisaties, kp, RvV en od

besloten een onafhankelijk persoon aan te wijzen. De provinciaal kp-commandant voor
Zuid-Holland, Esmeijer, zag in Staal een geschikte kandidaat. Staal had Esmeijer op 5 sep-
tember 1944 (Dolle Dinsdag) ontmoet tijdens een spoedvergadering met de gezamenlijke
verzetsorganisaties, waar hij samen met Moerman als vertegenwoordiger van de politie
optrad. Op 6 oktober 1944 werd Staal officieel aangesteld als ‘Eenhoofdig Bevelvoerder
Rotterdam’,76 maar legde in november 1944 zijn functie al weer neer. Eén van de redenen zou
zijn dat hij te weinig medewerking kreeg om zijn functie naar behoren te kunnen uit-
oefenen. Het niet goed samenwerken tussen de verschillende verzetsgroepen zou een andere
overweging geweest zijn. Een derde reden wordt ondersteund door een geheim rapport van
de gdn van 3 november 1944. Volgens dit rapport zou de politie in Rotterdam na het ‘uur u’
onder leiding komen te staan van Staal. Dit zou de reden kunnen zijn dat Staal zijn leidende
functie in de illegaliteit had neergelegd, om zich vervolgens geheel bezig te gaan houden met
zijn toekomstige taak als hoofdcommissaris van het Rotterdamse politiekorps.77

Politiemensen die evenals Staal de aan hen opgegeven opdrachten niet meer wensten uit
te voeren of zodanig bij het verzet betrokken waren, dat in dienst blijven te gevaarlijk
geworden was, moesten op zoek naar een veilige plek.
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12.3 ondergedoken politieambtenaren

Na de bevrijding werd alsmaar geroepen dat de politie de opdrachten van de bezetter had
moeten weigeren en massaal had moeten onderduiken. Als verweer werd teruggeroepen dat
dan in hun plaats nsb’ers zouden worden aangesteld en het hierdoor nog slechter geweest zou
zijn. Hierin zat een kern van waarheid, want kopstukken van de nsb stonden te trappelen om
het politietoezicht door hun manschappen te laten verrichten, waardoor ze de macht op straat
konden overnemen. Vooral in het begin van de bezetting was onderduiken nauwelijks
mogelijk, omdat er geen gelegenheden waren en financiële ondersteuning ontbrak. Daarnaast
had de Nederlandse regering in Londen meermaals verkondigd dat de politie op haar post
moest blijven en deze pas mocht verlaten wanneer het niet meer verantwoord was. Toen het
onderduiken beter georganiseerd werd, was het voor veel politieambtenaren al te laat.
Onderduiken werd gezien als een vorm van verzet, waardoor het beoogde doel van de bezetter
om de bestaande politieorganisatie naar hun hand te zetten, dreigde te mislukken.78

Medio 1943 nam het onderduiken van politieagenten gestaag toe. Rauter was dit ook
opgevallen en vond dat hij hiertegen moest optreden. Half juli 1943 schreef hij aan Himmler
dat velen die gezocht werden, waaronder ondergedoken politiemensen, naar het noorden
van het land gevlucht waren. Eén maand later berichtte hij zijn chef dat ondergedoken
politiemensen deelnamen aan overvallen en sabotageacties. Het zwaartepunt lag in
Groningen en Leeuwarden, waar ze probeerden een illegale politieorganisatie op te zetten.79

Familieleden worden opgepakt

Boelstra ontving via de verbindingsofficier van de BdO het verzoek hem voor 25 augustus
1943 een volledige opgave te verstrekken van alle voortvluchtige politiemensen in het gewest
Rotterdam. Op de lijst kwamen de namen voor van zes politiemannen. Juch en D.J. de Jong
hadden bij de eerste ophaalactie van joden begin oktober 1942, geweigerd mee te werken en
de dienst verlaten. Om dezelfde reden waren N. van Velzen en G. Greijdanus omstreeks 10

april 1943 ondergedoken. De laatste twee die op de lijst voorkwamen waren Beens en Mik.80

Spoedig werd duidelijk waarom Boelstra de lijst had moeten opmaken. Om het onderduiken
van politiemensen af te remmen had Rauter namelijk besloten om van degenen, die met
medeneming van hun pistool en munitie onderdoken, familieleden te arresteren en in een
kamp op te sluiten. Meldde de betrokken politieambtenaar zich dan binnen vier weken
vrijwillig, dan werden de geïnterneerde verwanten vrijgelaten, terwijl de betrokken politie-
ambtenaar in een concentratiekamp te werk gesteld zou worden. Arresteerde de Orpo de
betrokken politieambtenaar dan werd hij op grond van onrechtmatig bezit van een vuur-
wapen strafrechtelijk vervolgd en voor het Duitse militair gerecht gedaagd.81

Dat het geen loze dreigementen waren ondervond de Rotterdamse familie Alderliesten.
T. Alderliesten was werkzaam bij de Marechaussee in het Gewest Groningen en dook begin
mei 1943 onder. Zijn familie woonde aan de Koninginneweg 23 in Rotterdam-IJsselmonde.
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In de vroege ochtend van 16 augustus werd het hele gezin, inclusief vader en moeder door de
Duitsers gearresteerd. Via de Aussenstelle en het hoofdbureau kwamen ze in het kamp Vught
terecht. In het kamp werden de mannen en vrouwen gescheiden gehuisvest. Voor hen begon
een onzekere tijd. 82

E.M. Jonkergouw, de echtgenote van de ondergedoken rechercheur Van Velzen, werd op
of omstreeks 2 december 1943 samen met haar drie kinderen van acht, vijf en vier jaar oud in
haar woning aangehouden en overgebracht naar het hoofdbureau. Deze aanhouding
geschiedde door rechercheur Belder van Groep 10 en één van zijn collega’s. Pas veel later
vernam ze, dat deze aanhouding gebaseerd zou zijn geweest op een voorschrift van Rauter,
waarin hij bepaald had dat de naaste familieleden van ondergedoken politiemensen moesten
worden aangehouden en opgesloten in een concentratiekamp. Mevrouw Van Velzen werd in
de Aussenstelle door de sd-er Richter verhoord over de verblijfplaats van haar man en de reden
van zijn onderduiken. Ze vertelde Richter dat ze de verblijfplaats van haar man niet kende,
hoewel dat in werkelijkheid wel het geval was. De dag na haar aanhouding werd ze met haar
beide oudste kinderen overgebracht naar kamp Vught en daar opgesloten. De jongste werd,
aangezien zij ziek was, bij oma ondergebracht. In het concentratiekamp werd de jongste van
de beide kinderen in een kindertehuis geplaatst, terwijl de oudste bij zijn moeder mocht
blijven. De jongen liep echter overdag alleen in het kamp rond, omdat zijn moeder
gedurende de daguren werkzaamheden moest verrichten. Dit werk bestond uit het schoon-
houden van de kazernes van de ss en de gevangenis. De gezinsleden verbleven ‘maar’ drie
weken in dit kamp, omdat Rauter na een bezoek aan het kamp aan alle gezinsleden van
ondergedoken politiemensen gratie verleende. Nadelige gevolgen hadden zij van het verblijf
in het kamp niet ondervonden.83

De directeur-generaal van Politie ontving van Rauter een schrijven, waarvan hij een
vertaling doorzond aan de gewestelijke politiepresidenten. Boelstra zond deze brief op 27

december 1943 door naar alle belanghebbenden in het gewest Rotterdam. Volgens deze brief
had Rauter indertijd bepaald dat in de gevallen, waarin Nederlandse ambtenaren van politie
in uniform en met pistool de politiedienst verlieten, arrestatie van de gezinsleden moest
plaatsvinden, aangezien hij een zodanig verlaten van de dienst in geen geval kon aanvaarden.
In die tussentijd waren circa honderdvijftig gezinsleden van ondergedoken politieambtenaren
als gijzelaars naar kamp Vught overgebracht. Rauter had dit kamp half december 1943

bezocht en de gezinsleden met het oog op de aanstaande kerstdagen in vrijheid gesteld. 
Hij had dit gedaan omdat het weglopen van enkele Nederlandse politieambtenaren geheel
opgehouden was en hij bovendien deze onschuldige familieleden van de misleide en
opgehitste politieambtenaren niet langer meer wilde laten boeten. Rauter had aan deze
familieleden medegedeeld dat hij bovendien bereid was om de weggelopen politieambtenaren
weer in de dienst van de Nederlandse politie te nemen, onder voorwaarde, dat deze zich
binnen de eerstvolgende veertien dagen bij hun bevoegde politie-instanties zouden melden
en zich voortaan loyaal zouden gedragen. Mochten zij gedurende de tijd van hun onder-
duiken geen bijzondere strafbare feiten gepleegd hebben, dan wilde hij die voorvallen door
de vingers zien in het vertrouwen, dat de slachtoffers van de ophitsing hadden ingezien, dat
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ze ten onrechte gehandeld hadden. Voortaan zou hij tegen alle gevallen van desertie in de
Nederlandse politie in het belang van de handhaving van de rust en orde in het bezette
Nederlandse gebied streng optreden. Het was volgens Rauter niet in de laatste plaats in het
belang van het Nederlandse volk zelf, indien hij zulke opgehitste politieambtenaren tot de
orde riep en hen aanmaande, om hun plicht te vervullen.84

De bezetter had nog een andere straf voor ondergedoken politieambtenaren bedacht.
Rauter verklaarde dat toen H. Göring vernomen had dat het Hollandse volk behagen schiep
in de geallieerde luchtaanvallen op het Duitse Rijk, hij het bevel uitvaardigde, dat ter schade-
loosstelling van het getroffen Duitse volk, huisraad uit Holland op niets en niemand ont-
ziende wijze moest worden weggehaald. Omdat Rauter het hier niet mee eens was, trachtte
hij dit af te wenden door aan Christiansen te verzoeken er voor te zorgen dat zijn militaire
patrouilles bij transporten van gearresteerde geallieerde vliegers scherp zouden optreden
tegen demonstrerende burgers, omdat naar zijn mening dit optreden voldoende zou zijn om
herhaling van dergelijke demonstraties te voorkomen. Seyss-Inquart, Christiansen, W.F.A.
Ritterbusch en Rauter waren het er over eens dat zij het bevel van Göring onmogelijk
konden uitvoeren. Zij bespraken dit ook met de vertegenwoordigers van het militaire
bestuur in Frankrijk en België, die voor een bespreking van deze materie naar Den Haag
waren ontboden. Omdat Seyss-Inquart uiteraard het door Göring gegeven bevel niet geheel
kon negeren, had hij aan Göring tegenvoorstellen gedaan, om het huisraad in beslag te
nemen van alle personen, die op de een of andere wijze verzet hadden gepleegd tegen de
Duitse bezettingsmacht. Op grond van deze door Seyss-Inquart gegeven opdracht en ook
omdat Rauter de moeilijke situatie van Seyss-Inquart begreep en bang was, dat Göring op
zijn oorspronkelijke bevel van 14 augustus 1943 zou terugkomen, had hij alles gedaan om de
Sipo het door Seyss-Inquart aan Göring beloofde minimum te volbrengen. Tengevolge
hiervan waren dan ook in de loop van de volgende maanden voortdurend door de Sipo
meubelen en ander huisraad inbeslaggenomen, in gevallen van niet ingeleverde radio-
toestellen, onderduiken van politiemannen, burgemeesters en andere functionarissen.85

Of het onderduiken van Nederlandse politieambtenaren door alle maatregelen ook
daadwerkelijk was opgehouden valt te betwijfelen. In ieder geval nam het aantal onder-
gedoken politiemensen in Rotterdam eind juni 1944 explosief toe.86 Tot half april 1945 doken
meer dan zeventig Rotterdamse politiemensen onder. In het begin namen ze vaak hun
uniform en vuur-wapen mee. Voor de bezetter was dit een verzwarende omstandigheid,
omdat de wapens door het verzet gebruikt werden. Wanneer ondergedoken politiemensen
gepakt werden en hun vuurwapens nog bij zich hadden, dreigde de bezetter met zeer zware
straffen. Deze dreigementen hadden enigszins succes, want een aantal verdwenen
politiemensen stuurde hun vuurwapen met munitie terug. Vanaf september 1944 moesten
alle vuurwapens van ondergedoken politieambtenaren onmiddellijk ingeleverd worden bij
de verbindingsofficier van de BdO aan de Eendrachtsweg 59.87

Typiste N.J. Quartel dook op 16 december 1944 onder. Zij nam geen wapens mee, maar
wel andere voor het verzet waardevolle voorwerpen. De buit bedroeg één schrijfmachine,
één droogstempel van de directeur-generaal van Politie met granaatappel, één hand-
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tekeningstempel van Boelstra, tien blanco politielegitimatiebewijzen, tien blanco brandweer-
politielegitimatiebewijzen en 58 zegels van het derde kwartaal.88 Half januari 1945 maakte
Boelstra bekend dat diverse dienststempels van de Staatspolitie Rotterdam ontvreemd waren.
De met handtekeningstempel ‘J.J. Boelstra’ getekende legitimatiebewijzen moesten voortaan
getekend worden door Boelstra zelf of door Amiabel. Een voorbeeld van beide hand-
tekeningen werd bij de bekendmaking gevoegd.89 De bezetter stelde alles in het werk om
Quartel in handen te krijgen, daarom werd begin februari 1945 in opdracht van Scholz
opperluitenant W.L.P. Noordeman gearresteerd. Hij was werkzaam bij de Bestuursdienst van
de Staatspolitie Rotterdam. Of Noordeman iets heeft kunnen vertellen over de verblijfplaats
van Quartel is niet bekend, hij werd in ieder geval op de dag van zijn arrestatie naar Duits-
land gestuurd om daar ingelijfd te worden bij de Luchtbeschermingspolitie. Eind april 1945

was hij weer in Rotterdam terug, waarna hij bij het bureau van de gewestelijke politie-
president geplaatst werd.90

Op 21 februari 1945 kondigde Boelstra strenge controles aan bij ziekmeldingen. Politie-
mensen, die voornemens waren om onder te duiken, meldden zich dikwijls eerst ziek en
bouwden daardoor een veilige voorsprong op. De aangekondigde controles vonden daad-
werkelijk plaats.91

Op een ochtend in maart 1945 werd in het
hoofdbureau het gerucht verspreid dat de
Duitse politie voornemens was om een groot
aantal onbetrouwbare politieambtenaren op te
pakken. Er werd zelfs beweerd dat de omgeving
van het hoofdbureau reeds door de Duitse
politie hermetisch zou zijn afgesloten. Meer dan
honderd politiemannen van verschillende
afdelingen verlieten het gebouw zonder zich bij

Politielegitimatiebewijzen werden voorzien
van kwartaalzegels, waarmee het gebruik
van vervalste legitimatiebewijzen door het
verzet voorkomen moest worden. Deze opzet
mislukte, omdat er met gestolen c.q. vervalste
zegels gewerkt werd.
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hun meerdere af te melden. Nadat een paar uur later werd vastgesteld dat van een grote actie
geen sprake was, keerden de meesten weer naar hun werkplek terug. Wölk bracht de BdS in
Zwolle hiervan op de hoogte. Volgens het bericht waren alle namen van desbetreffende
politiemannen bekend en was de politiepresident aangewezen voor het opleggen van
disciplinaire straffen. Wölk vond verdere maatregelen, zoals arrestatie, niet gewenst, omdat
dit onrust teweeg zou brengen en het zelfs tot een staking kon leiden.92

Dat de geruchten serieus genomen werden, had waarschijnlijk te maken met enkele
mededelingen in de illegale pers over de arrestatie van een groot aantal Amsterdamse
politiemannen in de tweede helft van januari 1945. Deze berichten waren juist, want op een
nacht waren door de Orpo honderddertig politiemannen opgepakt. De dag daarop werden zij
per trein overgebracht naar Schalkhaar.93 ‘De vrije Pers’ berichtte dat ze daar slecht behandeld
werden en allerlei schoonmaakwerk moesten verrichten. Het was de bedoeling dat de
mannen ‘vrijwillig’ dienst zouden nemen bij de Luftschutzpolizei.94 Dit laatste was eveneens
waar. De mannen werden vanuit Schalkhaar naar Duitsland overgebracht en moesten daar
branden blussen en puin ruimen. Naast het Amsterdamse korps zouden ook andere grote
korpsen bij de arrestaties betrokken zijn geweest, waardoor de groep die naar Duitsland was
afgevoerd uit enkele honderden politiemannen bestond. Deze ‘gevaarlijke elementen’
zouden in september 1944 in opdracht van de gewestelijke politiepresidenten geselecteerd
zijn.95

In Rotterdam was het gerucht over een mogelijke arrestatiegolf overigens niet uit de
lucht komen vallen. Op vrijdag 16 maart 1945 waarschuwde de secretaresse van Boelstra,
Jongerie, dat er een brief van Scholz gebracht was, welke door de bode persoonlijk aan
Boelstra afgegeven moest worden. Dit was ongewoon, omdat over het algemeen de
secretaresse of officier van dienst dergelijke brieven in ontvangst nam. De inhoud van de
brief moest daarom bijzonder zijn en na opening bleek dat ook zo te zijn. De brief bevatte de
namen van ongeveer honderdveertig leden van het hogere en lagere politiepersoneel die als
onbetrouwbaar werden beschouwd. Zij moesten worden afgevoerd naar Duitsland om
ingedeeld te worden bij het Deutsches Luftschutzkommando. Boelstra kende de nieuws-
gierigheid van zijn secretaresse, legde de brief daarom op zijn bureau en verliet de kamer.
Zijn vermoeden dat juffrouw Jongerie de brief gelezen had en de inhoud daarvan had
verspreid, werd nog diezelfde dag bevestigd. ’s Middags deelde de commandeur van de
Ordepolitie, Tetenburg, Boelstra mee, dat hem gevraagd was of het waar was dat een gedeelte
van het politiepersoneel afgevoerd zou worden naar Duitsland. Daarna werd Boelstra door
een aantal inspecteurs benaderd met dezelfde vraag. Hij ontkende een lijst ontvangen te
hebben, maar enkele dagen later ging hij met Tetenburg naar Scholz en deelde hem mee, dat
zijn plan voorlopig niet door kon gaan, omdat het bekend was geworden en het merendeel
van de inspecteurs ’s nachts buitenshuis vertoefden. Boelstra verklaarde dat hij de brief steeds
bij zich had gedragen, zodat onbevoegden er geen kennis van hadden kunnen nemen.
Volgens hem moest het ‘lek’ bij het bureau van Scholz of de sd liggen. Scholz geloofde het.
Jongerie bevestigde later dat zij de brief inderdaad had ingezien. Boelstra ver-klaarde na de
bevrijding dat hij door deze list honderdveertig politiemensen met gezinnen voor de
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deportatie-ellende had gespaard. Enkele weken later haalde de bezetter het plan nogmaals uit
de kast, ook toen kon Boelstra voorkomen dat een groot aantal politiemannen naar
Duitsland gestuurd werd.96

12.4 in dienst van de bezetter

De Nederlandse politie voldeed dus op den duur niet meer aan de wensen van de bezettings-
autoriteiten. Het aantal agenten dat mee wilde werken aan het onderdrukken van de
Nederlandse bevolking, zoals de leden van Groep 10, bleef gering, terwijl steeds meer
agenten deelnamen aan verzetsactiviteiten of onderdoken. Omdat de uit nationaalsocialisten
bestaande vhp geen succes geworden was, ging men door met het zoeken naar alternatieven.
Daarnaast kon de bezetter betrouwbare burgers en politieagenten altijd gebruiken voor de
handhaving van de orde of aan het front.

Landwacht Nederland

Het eerste instituut dat de naam Landwacht droeg werd tijdens de bezetting omgedoopt in
‘Landstorm Nederland’. De vraag of de organisatie die hierna de naam ‘Landwacht Neder-
land’ kreeg, thuishoort in de geschiedschrijving van de politie, kan mijns inziens positief
beantwoord worden, omdat de Landwacht steeds meer politietaken kreeg. Mussert wilde de
Landwacht gebruiken als zelfbeschermingskorps van de nsb. Voornamelijk gewapend met
inbeslaggenomen hagelgeweren, moesten zij nsb-partijgenoten beschermen tegen overvallen
en aanslagen. Door deze bewapening werden de landwachters in de volksmond ook wel 
‘Jan Hagel’ genoemd. Rauter had andere ideeën. Hij wilde de Landwacht politietaken laten
overnemen, omdat de Nederlandse politie niet voldoende meewerkte en onbetrouwbaar was.
Als compromis kreeg de Landwacht zowel bewakings- als politiediensten in haar taken-
pakket.97

In de dagbladen werd de landwachter aangeduid als de nieuwe politiesoldaat, die dag en
nacht paraat stond voor de veiligheid van het volk. Al snel leidde het optreden van de Land-
wacht tot conflicten en aanvaringen met burgers en politie. Volgens een krantenartikel van
begin december 1943 was de onvermijdelijke oprichting van de Nederlandse Landwacht een
feit. De landwachters zouden vooral opdracht krijgen de identiteit van personen te con-
troleren. In geval van ernstige verdenking konden zij tot arrestatie overgaan en het bewijs-
materiaal inbeslagnemen. Huiszoeking was alleen toegestaan als uitvloeisel van een
arrestatie, waarbij de verdachte een woning was binnengevlucht. In alle andere gevallen
bleef huiszoeking een taak van de politie. Het artikel was gebaseerd op een verordening
waarin de oprichting van de Landwacht werd geregeld.98

Volgens een ander artikel in het Rotterdams Nieuwsblad van 25 januari 1944 was de Land-
wacht niet opgericht omdat de Nederlandse politie in haar taak tekort zou zijn geschoten.
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Integendeel, beweerde men in het artikel. 
De politie had zich trouw en vol plichts-
betrachting ten overstaan van land en volk van
haar taak gekweten. De bewogen tijdsomstandig-

heden met haar buitengewoon karakter van eisen en plichten voor enkeling en gemeenschap
maakten zulke bijzondere maatregelen noodzakelijk. Volgens het artikel was het bestaande
politieapparaat, ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit, niet machtig
genoeg om afdoende op te treden tegen de voor Nederlandse begrippen ongekende duistere
praktijken van saboteurs en moordenaars.99

In het orgaan van de kameraadschapsbond, ‘De Nederlandsche Politie’ werd later wel
toegegeven dat de Landwacht was opgericht vanwege het falen van de Nederlandse politie.
Volgens het artikel was de Landwacht weliswaar geen organisatie die de politie beconcurreerde,
maar een terrein bestreek, waarop de politie zich niet voldoende kon bewegen ten gevolge
van een tekort aan personeel en ook doordat een groot gedeelte van het politiepersoneel nog
niet ten volle de bedreiging van communisme en van anarchistische tendensen onder-
kende.100 Tevens werd kenbaar gemaakt hoe de rangen van de Landwacht zich verhielden
met die van de politie.101

Alle mannelijke leden van de nsb in de leeftijd van 18 tot 55 jaar kregen bericht dat zij
verplicht waren toe te treden tot de Landwacht. Uitzonderingen op deze verplichting werden
in beginsel niet gemaakt. Burgemeester Müller riep zelf alle nsb-gemeenteambtenaren op
zich aan te melden bij de Landwacht. Volgens hem was het niet nodig nogmaals te wijzen op

Gezien de rangonderscheidingstekens is dit
waarschijnlijk een foto van het stadscommando
van de Landwacht Rotterdam.
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het belang van een gewapend korps betrouwbare mannen in Rotterdam. Hoewel de
nationaalsocialisten er dus van overtuigd waren dat de oprichting van de Landwacht
gerechtvaardigd was, zou het echter nog tot maart 1944 duren voordat landwachters daad-
werkelijk overal in het openbaar gingen optreden. Organisatorisch was de Landwacht
onderverdeeld in vijf gewesten, overeenkomstig de ambtsgebieden van de gewestelijke
politiepresidenten. Van Geelkerken werd belast met de algehele leiding en als zodanig
benoemt tot inspecteur-generaal der Landwacht Nederland. Twee andere kopstukken van 
de nsb, Feldmeijer en Mr. A.J. Zondervan, stonden hem bij. Beiden werden inspecteur. 
De gewestcommandeurs hadden de leiding over de gewesten. Onder hen ressorteerden
landelijk veertien districtscommandeurs, waarvan er elf in de provincies dienst deden en drie
in de grote steden. Door deze indeling stond de Rotterdamse Landwacht onder leiding van
een stadscommandant.102

Commandant van het stadscommando Rotterdam was de uit Gorinchem afkomstige U.
Olij. In die plaats was hij sinds 1936 lid van de nsb en was daar opgeklommen tot groepsleider.
Nadat Mussert de leden had aangespoord dienst te nemen bij de Waffen-ss meldde Olij zich
aan. Eind februari 1941 vertrok hij voor een ss-opleiding naar Duitsland. In augustus 1941 was
zijn diensttijd, waarvoor hij getekend had, verstreken, maar omdat in juni de oorlog met
Rusland was uitgebroken, vond hij het niet flink om naar Nederland terug te keren. Na in
diverse functies aan het Oostfront gestreden te hebben, keerde Olij begin januari 1944 naar
Nederland terug. Hij had intussen bij de Waffen-ss een ontslagaanvraag ingediend, die
gehonoreerd werd. Hierna kreeg hij de keuze om of in Nederland bij de ss te blijven, of over
te gaan naar de Landwacht. Nadat hij van de laatste instelling het programma had
bestudeerd, koos hij hiervoor. Vanwege zijn achtergrond werd Olij begin februari 1944 door
de waarnemend gewestelijk commandant van de Landwacht voor Zuid-Holland en Zeeland
aangesteld als stedelijk commandant van Rotterdam. Na de bevrijding legde Olij een uit-
gebreide verklaring af over de organisatie van de Landwacht in Rotterdam.103 (zie bijlage 7)

Na de bevrijding werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de gedragingen van Olij
tijdens zijn functie als stedelijk commandant van de Rotterdamse Landwacht. Daarbij
werden geen getuigen gevonden die iets nadeligs over Olij konden vertellen. Zelfs bij felle
anti-nsb’ers stond hij als mens gunstig aangeschreven en had hij zich tegenover hen altijd
zeer correct gedragen. De slechte naam die de Landwacht in Rotterdam had gekregen was
niet de schuld van Olij, maar was meer te danken aan zijn ondergeschikten. Een mengelmoes
van nsb-aanhangers maakte namelijk deel uit van de Landwacht. De meeste landwachters
verrichtten hun dienst bij de hulpdienst van de Landwacht, waarvoor zij zich gemiddeld vier
tot zes uur per etmaal beschikbaar moesten houden. Daarnaast bestond de beroepsdienst.
Volgens een landelijke sterktestaat van 1 juli 1944 deden 1299 landwachters dienst bij de
beroepsdienst en 8033 bij de hulpdienst. Bij het stadscommando Rotterdam, behorende tot
het Gewest i, maakten slechts 3 man deel uit van de beroepsdienst, terwijl het aantal land-
wachters dat bij de hulpdienst geplaatst was uit maar liefst 721 man bestond. In de beide
andere steden met een eigen commando, Den Haag en Amsterdam, waren respectievelijk 6
en 91 man bij de beroepsdienst ingedeeld en 568 en 1142 manschappen bij de hulpdienst.104
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Aanvankelijk droegen de landwachters het
uniform van de nsb-organisatie waaruit zij
gerekruteerd waren. Het enige verplichte
onderscheidingsteken bestond uit een rode
armband met daarop in zwarte letters het
woord ‘Landwacht’. Spoedig werden de meeste
landwachters voorzien van het veldgrijze
uniform. Opleiding van het beroepspersoneel
vond plaats aan enkele over het land verspreide
en reeds bestaande opleidingsinstituten, waar-
onder de ss-school in Avegoor en het pob in
Schalkhaar. De hulplandwachters kregen van
plaatselijke politieambtenaren les in politie-
vakken. In het begin waren hiervoor twee
luitenants van de Rotterdamse Staatspolitie
aangewezen. Beiden waren van hetzelfde
kaliber als degenen aan wie ze les gaven.
Daarom werden ze na de bevrijding op grond
van het Zuiveringsbesluit ontslagen.105 Het
aantal instructeurs nam spoedig toe. In maart
1944 werden elf data vastgelegd voor politieel
onderricht. Olij verzocht gewestelijk politie-
commandeur Hofman acht instructeurs per
avond beschikbaar te stellen. Hiervoor werden
voornamelijk leden van Groep 10 ingezet. De
lessen vonden in verschillende gebouwen van
de nsb plaats, maar daarnaast ook in cafés.106

Uit alles bleek dat de Landwacht steeds
meer bevoegdheden naar zich toe trok en op
allerlei manieren in de politieorganisatie wilde binnendringen. Daarbij werd het optreden
op straat gewelddadiger en brutaler. De commandant van de Ordepolitie, Wonink, vond het
noodzakelijk om naast eerder verschenen nota’s zijn ondergeschikten nogmaals in te lichten
over het doel van de Landwacht. Volgens Wonink was de doelstelling van de Landwacht in
velerlei opzicht dezelfde als die van de politie. Dit leidde gemakkelijk tot rivaliteit hetgeen
niet erg was, mits het een gezonde rivaliteit bleef. De politie mocht in de Landwacht niet een
instelling zien welke in haar bevoegdheden trad met het oogmerk haar te verdringen, doch
veeleer een instituut waarvan de leden wilden trachten de politie te ondersteunen in haar
steeds omvangrijker wordende taak, vooral  voor wat betreft de bestrijding van ‘den zwarten
handel’. De Landwachters dienden de politie dan ook niet te zien als concurrenten, doch als
medewerkers. Tussen Landwacht en politie diende collegialiteit te bestaan; slechts dan was
een goede samenwerking in het algemeen belang mogelijk.107

C. Schrier, ploegcommandant van de Land-
wacht Rotterdam-Zuid.
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Ondanks pogingen om de verstandhouding tussen politie en Landwacht te optimaliseren,
stapelden de incidenten zich op. Op 21 april 1944, omstreeks 21.00 uur, hadden drie mannen
in burger, die zeiden van de Landwacht Nederland te zijn, huiszoeking verricht bij een
kamerverhuurder aan de Nieuwe Binnenweg 162 a. Omdat het zaakje niet vertrouwd werd,
zochten twee bewoners in samenwerking met een opperwachtmeester van politie de
omgeving af, waarbij niets gevonden werd. Gedrieën gingen ze naar het gebouw van de
Landwacht aan de Westersingel. Daar werd de huiszoeking bevestigd. De opperwacht-
meester, in uniform gekleed, moest hierop van de Landwachters zijn legitimatiebewijs
afgeven. Omdat hij dit weigerde, werd hij samen met de anderen in een kamer opgesloten.
De Landwacht nam telefonisch contact op met de officier van dienst aan het hoofdbureau,
waarna besloten werd dat de opperwachtmeester, nadat hij zijn wapennummer had
opgegeven, samen met de anderen mocht vertrekken.108

Twee dagen voor dit incident had een bespreking plaatsgevonden tussen het stads-
commando en de leiding van de politie. Daarin was afgesproken dat de politie geen leden
van de Landwacht mocht arresteren voor overtredingen en andere feiten. Wanneer een
landwachter een overtreding beging, moest de afdelingscommandant van de Landwacht dit
onmiddellijk melden aan de stedelijk commandant. Deze laatste functionaris zorgde zonodig
zelf voor arrestatie en kon de politie eventueel machtigen om de arrestatie te verrichten. 
De Sipo was te allen tijde bevoegd leden van de Landwacht te arresteren. Met Wonink was
afgesproken dat in geval van twijfel de politie een landwachter kon verzoeken zich te
legitimeren. Indien de landwachter verklaarde hiertoe bereid te zijn, kon hij beleefd ver-
zoeken of hij eerst de papieren van de agent mocht inzien. Pas nadat dit gebeurd was, liet de
landwachter zijn papieren zien. Dit had onder andere te maken met de veiligheid van de
betrokkenen in verband met acties van het verzet in politie- en Landwachtuniformen. In
principe was het niet noodzakelijk dat een politieambtenaar in uniform zich legitimeerde.
Van deze afspraak werd dus al direct misbruik gemaakt. Eén week later was het weer mis. 
Op zondag 30 april 1944 vond er in het Spartastadion een voetbalwedstrijd plaats, waarbij
circa achtentwintigduizend toeschouwers aanwezig waren. De politie was aanwezig om de
orde te handhaven. Tegen het einde van de wedstrijd verschenen ongeveer veertig land-
wachters. Zij sloten de grote hekken voor de ingangen af en begonnen bij de kleinere hekken
met een persoonsbewijscontrole. Aangezien juist in die periode een groot aantal mannen
voor werk in Duitsland was opgepakt, brak er paniek uit en begonnen de toeschouwers te
dringen. Om ze in bedwang te houden schoot de Landwacht, waardoor een jongen gewond
werd. Dit optreden was het gesprek van de dag en de bevolking was verbitterd. De controle
was vooraf niet aangemeld en de politie wist daarom van niets.109

Landwachters speurden verbeten naar onderduikers, verzetsmensen en alle andere
vijanden van het nationaalsocialisme. Regelmatig hadden ze succes, waarna de ‘buit’ 
meestal werd overgedragen aan het sd-Fahndungskommando. De Landwacht was voor het
Fahndungskommando een uitstekend hulpmiddel, want op de meeste collega’s bij de
Rotterdamse politie konden de leden van het Fahndungskommando niet meer rekenen. Zo
brachten bijvoorbeeld op 22 mei 1944, omstreeks 01.10 uur, de landwachters, Evert W. S. en
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Cornelis de J., van beroep respectievelijk distributie-
ambtenaar en adjunct-commies, een man naar de
post Overschie, die de Landwacht beledigd had. 

Deze arrestant werd voor het sd-Fahndungskommando ingesloten.110 De maand daarop moest
Boelstra het politiekorps tot de orde roepen, omdat het nog steeds voorkwam dat politie-
ambtenaren weigerden proces-verbaal op te maken van de door leden van de Landwacht
gedane aangiften. In het vervolg mocht niemand weigeren en alle aangiften moesten worden
opgenomen.111 Het was onvermijdelijk dat politieagenten en landwachters elkaar op straat
tegenkwamen. Rapporten en mutaties laten zien dat ze niet echt op elkaar gesteld waren. 
Op 9 juli 1944 berichtte een onderluitenant van de post Linker Veerdam dat drie land-
wachters in beschonken toestand, gewapend met jachtgeweren en zonder band om de arm,
op straat burgers lastig vielen. Hierop werd direct een wagen met vier politieagenten ter
plaatse gezonden, waarna de dronken landwachters gearresteerd werden.112

Eén maand daarvoor had onderluitenant J. van Kleeff, wonende aan de Dreef 94, op een
onplezierige wijze te maken gehad met de Landwacht. Een buurvrouw, lid van de nsb, had
hem ervan beschuldigd dat hij onderduikers in huis had. In samenwerking met de politie van
het Sandelingplein verrichtte de Landwacht tot twee maal toe huiszoeking. Volgens Van
Kleeff was het geen onderduiker, maar ging het om de verkering van zijn dochter. Voor de
eerste huiszoeking moesten een opperwachtmeester en wachtmeester van de politie zich om
05.00 uur melden bij de Landwacht aan de Valkeniersweg. Daar kregen ze de opdracht om te
assisteren bij een huiszoeking. Ze wisten toen niet dat deze bij een collega zou plaatsvinden.
Volgens Van Kleeff werd er bij het eerste bezoek netjes opgetreden. Tijdens het tweede

Groep landwachters. Waarschijnlijk voor
de post aan de Valkeniersweg.
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bezoek, waarbij anderen aanwezig waren, was het optreden onbeschoft. Boelstra vaardigde
direct een order uit, waarin hij bepaalde dat de politie in het vervolg de Landwacht niet meer
zou assisteren bij acties gericht tegen de politie.113

Of deze order een goede keuze was valt te betwijfelen, want nu had de Landwacht vrij
spel en kon zij zonder toezicht van de politie optreden. In de nacht van 2 augustus 1944 werd
een familie, wonende op de eerste verdieping van de Nobelstraat 93c, hier de dupe van. Bij de
Landwacht was een anoniem schrijven binnengekomen, waarin vermeld stond dat daar een
Engels gezind clubje bij elkaar kwam en er tevens illegale blaadjes aanwezig zouden zijn. De
deur werd geopend door de invalide zoon. Hij moest zijn handen in de nek leggen, maar gaf
daar geen gehoor aan. Landwachter J. Kaan gaf hem een klap in het gezicht. Kaan gaf hierna
aan twee van zijn metgezellen opdracht met de zoon in een kamer plaats te nemen. Kaan en
anderen begonnen met de huiszoeking. Plotseling hoorden ze vanuit de kamer schreeuwen
‘schieten, schieten’, en er vielen twee schoten. Kaan ging naar de kamer en zag beide land-
wachters met de zoon worstelen. Kaan loste daarop met zijn Mauserpistool twee schoten en
trof de jongen in de borst. Twee landwachters hadden elk nog een schot hagel uit hun jacht-
geweer gelost. De jongen moest opgenomen worden in het Coolsingelziekenhuis. Volgens
het rapport had de jongen een geladen pistool uit een kast gepakt. Kaan was met dit optreden
te ver gegaan. Op 22 september 1944 omstreeks 10.30 uur werd hij ter hoogte van pand 63 aan
de Diergaardesingel door een onbekende wielrijder neergeschoten. Kaan werd voor behan-
deling overgebracht naar het Coolsingelziekenhuis en daarna naar het hospitaal van de
Landwacht aan de Westersingel. Daar overleed hij op 3 oktober 1944 aan zijn verwondingen.114

Schietpartijen en mishandelingen door landwachters bleven toenemen. Op 15 september
1944, omstreeks 04.00 uur, kwam bij de politie een melding binnen dat om 01.45 uur in het
pand Schietbaanlaan 100, waar een compagnie van de Landwacht gelegerd was, de land-
wachter Marinus van E., die als deserteur gearresteerd was, in dat gebouw was neergeschoten
bij een poging tot ontvluchting. De politie kreeg het verzoek het lijk daar weg te halen. 
De Landwacht weigerde de politie nader te informeren, omdat zij alleen verantwoording
verschuldigd was aan de Orpo.115 Eén week daarna waren twee bewakers van de politie 
’s avonds laat op weg naar het pand van de Wehrmacht aan de Westersingel 98, dat zij moesten
gaan bewaken. Toen ze het gebouw van de Landwacht passeerden werden ze zonder
waarschuwing beschoten door een patrouille van de Landwacht. Gelukkig liepen ze hierbij
geen letsel op.116

In het archief bevinden zich nog talrijke rapporten over de misdadige werkwijze van de
Landwacht. Desondanks was de bezetter gecharmeerd van het optreden, want de Landwacht
werd in toenemende mate gebruikt voor het bewaken van objecten, waarvoor oorspronkelijk
de politie was ingezet. Landwachter E. die volgens zijn chef door zijn onhandigheid eerder
een gevaar was voor de Landwacht dan voor de tegenpartij, had gedurende enige tijd dienst
gedaan op het politiebureau Haagseveer als bewaker bij het Gevangeniswezen. E. wist hoe
het er aan de andere kant van de tralies uitzag, want in 1910 had hij één jaar tuchthuisstraf
gekregen voor het stelen van lood en zink.117

Soms werd het misdadig verleden van een landwachter door de bezetter niet door de
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vingers gezien. Eind mei 1944 bracht Völckers de stadscommandant van de Landwacht
schriftelijk op de hoogte van het feit dat hij van een bepaalde hulplandwachter een
strafregister had ontvangen. Deze landwachter hield zich regelmatig bezig met het
controleren van voertuigen aan de Straatweg en volgens Völckers was het geen goede zaak
dat iemand, die voor diefstal gestraft was, belast werd met dergelijke werkzaamheden.
Wegens politionele antecedenten werd de bewuste landwachter eerst buiten dienst gesteld 
en later ontslagen.118

De problemen tussen landwachters en de bevolking van Rotterdam namen tijdens de
hongerwinter toe. Terwijl de hongerende mensen ver buiten de stad voedsel probeerden te
vergaren, stonden de ‘stoere’ landwachters hen aan de stadsgrenzen op te wachten om het 
met grote moeite verkregen voedsel in beslag te nemen. Hierbij werd geen enkel onderscheid
gemaakt. Begin juni 1944 werd op het Maasstation een geestelijke in ambtsgewaad aan-
gehouden, die twee koffers bij zich had. Na opening bleken de koffers 16 kilo boter en 217

eieren te bevatten. Hierop werd de aan de Goudserijweg wonende broederkoster aangehouden.
Hij verklaarde de boter voor ƒ 10,20 per pond bij een boer in Dalfsen gekocht te hebben. Voor
de eieren had hij ƒ 0,10 per stuk moeten betalen. Nadat hij zijn verklaring ondertekend had en
de goederen geheel ‘vrijwillig’ ter beschikking had gesteld van de Nederlandse Volksdienst,
werd hij weer vrijgelaten.119 Zo waren er nog vele incidenten tussen de Landwacht en de
hongerende bevolking, waardoor de landwachters zich zeer gehaat maakten.

Mussert gaf na de bevrijding aan dat hij met het bespreken van de Landwacht gekomen
was tot het donkerste hoofdstuk van de geschiedenis der nsb.120 Volgens hem waren er vele
slechte elementen in de Landwacht. Zij waren een doorn in het vlees van het volk.121

Inmenging van de ss zou een van de oorzaken geweest zijn. Omdat Nederlandse politie-
mannen eveneens lid konden worden van de ss, vond deze inmenging ook binnen het
politieapparaat plaats.

Nederlandse ss

In Duitsland kon Hitler vanaf het begin rekenen op bescherming van een aantal toegewijde
mannen. In 1925 werd in zijn opdracht een nieuwe lijfwacht opgericht. Dit werd de Schutz-
staffel (ss). Toen Hitler enkele jaren later Himmler benoemde tot leider van de ss bestond
deze uit een paar honderd man. Onder Himmler groeide de ss spoedig uit tot een machtige
organisatie binnen de nsdap. De Algemene ss was de politieke organisatie, terwijl de
gewapende eenheden tot de Waffen-ss behoorden. Enkele weken na de Duitse inval was het
voor Nederlanders mogelijk om toe te treden tot de gewapende ss-Standarte ‘Westland’.122

Hoewel Mussert zich in eerste instantie verzet had tegen de oprichting van de Nederlandse ss

vond die half september 1940 toch plaats. Feldmeijer werd belast met de leiding van deze
politieke formatie. Mussert was tegen het plan, omdat hij hierin de formering van een zuiver
Duitse organisatie zag, die wel eens een staat in de staat zou kunnen gaan vormen.123 De
Nederlandse ss was onderverdeeld in vijf standaarden. Zuid-Holland en Zeeland behoorden
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tot Standaard iv, waarvan het standaardkwartier in Den Haag gevestigd was.124

Eind juli 1941 verklaarde Rauter er geen bezwaar tegen te hebben dat Nederlandse
politieambtenaren lid waren van de Nederlandse ss. Deze ambtenaren mochten echter niet
deelnemen aan exercities en openbare marsen van de ss. Ze mochten wel de ss-school in
Avegoor bezoeken. De politie ss’ers kregen daarnaast toestemming om eigen politie-
afdelingen te vormen, die aangesloten waren bij de afzonderlijk ss-vendels. Deze politie-
afdelingen moesten de politieke centra voor de Nederlandse nationaalsocialistische gezinde
politieambtenaren worden. De voorman van de ss-Standaard v (Noord-Brabant) had in
oktober 1941 een circulaire ontworpen, waarin hij de oprichting van de politiestormen en de
doelstelling van de Nederlandse ss bekend maakte. Hij verzocht de voorman van de Neder-
landse ss of die ervoor kon zorgdragen dat aan alle politiemannen een exemplaar van de
circulaire werd uitgereikt. Of de verspreiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vermelden
de stukken niet. Er was wel een exemplaar van de betreffende circulaire bijgevoegd, (zie
bijlage 8) waarin diverse citaten uit andere nationaalsocialistische programma’s werden
gebruikt.125 Een aantal argumenten zouden voor twijfelende politiemannen mogelijk
voldoende zijn geweest om alsnog toe te treden tot de Nederlandse ss. Via een nota van 11

februari 1942 werd bekend gemaakt dat enkele dagen later een kameraadschapsavond voor
leden van de ss georganiseerd zou worden. Indien personeelsleden van de politie deze avond
wilden bijwonen, konden ze hun dienst verschuiven of enige uren vrij krijgen.126

Begin november 1942 werd de naam van de Nederlandse ss veranderd in Germaansche-ss

in Nederland.127

Ondanks extra faciliteiten en propaganda is het aantal Rotterdamse politiemensen dat
tevens lid was van de ss zeer klein geweest. Voornamelijk leden van Groep 10 werden lid.
Eind maart 1941 ontving Roszbach een brief van J. Petersen, ss-Rottenleider van standaard iv

van de ss, waarin deze Roszbach verzocht hem te willen mededelen of de mogelijkheid
bestond dat vier in de brief genoemde Rotterdamse politiemannen in de loop van de
volgende vier maanden in het genot gesteld konden worden van veertien dagen extra verlof,
met behoud van bezoldiging, omdat deze personen door Petersen geschikt bevonden werden
voor het bezoeken van een leiderscursus van de ss. Roszbach antwoordde hierop dat hij geen
bezwaar had tegen het verlenen van extra verlof.128

G.J. Letsch werd pas eind januari 1943 lid van de ss. Hij werd in 1937 volontair gemeente-
veldwachter van Kethel en Spaland. Nog datzelfde jaar werd hij aangesteld als agent in
Overschie. Hij was reeds vanaf 1934 lid van de nsb, maar moest bedanken in verband met het
ambtenarenverbod. Omstreeks juni 1941 werd hij weer lid van de nsb. Mede daardoor kwam
hij bij de id en Groep 10 terecht. Zijn reden om toe te treden tot de ss was niet uit idealistisch
oogpunt, maar omdat hij er op gesteld was zijn afstamming (Sibbe) wetenschappelijk te doen
vaststellen, hetgeen voor leden van de Nederlandse ss tegen zeer geringe kosten kon plaats-
vinden.129

Meertens van Groep 10 beschouwde de Germaansche-ss eveneens als een sibben-
gemeenschap en omdat hij een fel tegenstander was van een huwelijk tussen blanken en
kleurlingen werd hij lid. Nadat hij bemerkt had, dat door de ss de godsdienst ter zijde werd
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geschoven, beëindigde hij in juli 1944 om
principiële redenen zijn lidmaatschap.130

Binnen de nsb bestond aanvankelijk weinig
animo voor dienstneming bij de Waffen-ss.
Dit veranderde door de Duitse inval in Rusland.
Voor veel Nederlanders was nu het moment
aangebroken om de wapens op te nemen en 
ten strijde te trekken tegen het communisme.
Zij werden verenigd in het op 10 juli 1941

opgerichte ‘Vrijwilligerslegioen Nederland’.
Voor politie-ambtenaren was het eveneens
mogelijk toe te treden tot dit legioen. Op 7
augustus 1941 werden, onder volledige
toekenning van alle sociale voorzieningen,
inspecteur Van Groningen en de agenten H.W.
Wessels en H. Oterdoom gedetacheerd bij het
vrijwilligerslegioen.131

Van Groningen was, voordat hij bij het
legioen gedetacheerd werd, bij de Rotterdamse
politie belast met de leiding van de id. Begin
augustus 1941 werd hij op non-actief gesteld,
omdat hij zich vrijwillig verbonden had aan het
Legioen ‘Nederland’. Hij moest zich melden in
Lauenburg (Pommeren), waar hij ongeveer
veertien dagen bleef en op de hoogte gebracht
werd van het gebruik en de samenstelling van de
Duitse infanteriewapens. Vervolgens was hij tien
dagen in Debica (bij Krakau), waar verzameld
werd. Van hier werd de troep geplaatst naar Arys
(Oost-Pruisen) en verbleef daar van eind augus-
tus tot eind december 1941. Van Groningen
verklaarde na de bevrijding dat hij voor dienst-
neming bij het Legioen Nederland gekozen had
uit zuiver idealistische overwegingen. Volgens
hem werd reeds voor de oorlog stelling genomen tegen het bolsjewisme. Van Groningen zag
in het bolsjewisme een gevaar voor Europa en meende zich in de strijd tegen dat regime te
moeten inzetten. Hij wilde strijden voor een sterk en krachtig Europa, waarin ook aan
Nederland een eervolle plaats zou kunnen worden toegekend. In Arys had hij de eed van
trouw op de Führer van het Duitse rijk, Adolf Hitler, afgelegd. Hij meende dit te kunnen
doen, omdat hij zich ingevolge het Volkenrecht van de door hem als reserveofficier aan de
Koningin afgelegde eed en trouw door de capitulatie van het Nederlandse leger, ontslagen

Door het versturen van deze prenten aan
kennissen werden jonge mannen opgeroepen
voor het Vrijwilligerslegioen Nederland. 
De ontvanger van deze kaart ging niet op de
uitnodiging in. Hij koos voor een baan bij
de Rotterdamse politie.



meende te kunnen achten. Eind december 1941 vertrok Van Groningen met de troep als
sectiecommandant naar het Oostfront, waar zij tussen Leningrad en Nowgorod een stelling
betrokken. Zij behoorden hier tot de achtste compagnie van het tweede bataljon van het
legioen ‘Nederland’. Van augustus 1942 tot mei 1943 was Van Groningen aan het Oostfront
van Leningrad geplaatst. Hij was daar batterijcommandant van één der batterijen van de
eerste afdeling van de brigade Nederland. Hij had daar de rang van ss-Obersturmführer
(opperluitenant). Het was een batterij lichte veldartillerie, bestemd voor rechtstreekse steun
aan de infanterie. Met deze batterij werd herhaaldelijk de Russische stellingen beschoten. 
In mei 1943 werd het legioen wegens zware verliezen ter hergroepering en herscholing naar
Duitsland teruggezonden. Zelf werd Van Groningen geplaatst op een artilleriecursus in
Jütterbock (ten zuiden van Berlijn), waaraan hij drie weken deelgenomen heeft. Deze cursus
was bestemd voor opleiding tot afdelingscommandant. Daarna volgde hij voor hetzelfde doel
gedurende drie weken een vervolgcursus in Parijs. Na drie maanden met verlof in Nederland
geweest te zijn, moest hij zich begeven naar Auerbach (Thüringen), waar het legioen toen
lag. Met het legioen is hij vervolgens, het was toen begin september 1943, naar Sunja in
Kroatië getrokken. Daar zijn ze in rust gebleven en vandaar werd Van Groningen eind
november 1943 overgeplaatst naar Amersfoort. Hier gaf hij enige tijd aan manschappen van
de artillerie instructie, totdat hij op 7 februari 1944, niet op zijn eigen verzoek, ontslagen
werd. Naar hij later vernam, had de stafchef van de Nederlandse politie, Kooymans, om zijn
ontslag verzocht met de bedoeling om hem te benoemen tot politie-president (korpschef)
van Utrecht. De benoeming in die functie geschiedde op 1 maart door Seyss-Inquart. In
februari 1944, dus voor zijn benoeming in Utrecht, had de stafchef met hem erover gesproken,
dat het in zijn voornemen lag, Van Groningen te benoemen tot politiepresident van
Rotterdam als Boelstra wegging. Van Groningen had ernstige bezwaren, omdat hij zichzelf te
jong vond voor deze betrekking en niet tegen het idee kon, dat hij daar dan boven mensen
geplaatst zou worden, die nog maar weinige jaren tevoren zijn superieuren waren geweest.132

Wessels werd na een maagoperatie afgekeurd en keerde terug naar Nederland. Door
toedoen van een collega werd hij begin augustus 1943 als politie-instructeur op de Politie-
Officiersschool in Apeldoorn geplaatst. Begin 1945 werd Wessels overgeplaatst naar de Duitse
politieschool in Fürstenfeldbruck, waar hij tot de capitulatie samen met twee andere Rotter-
damse agenten een opleiding tot Polizeiführer volgde.133

J.H. Verhoeve was vanaf juni 1930 werkzaam bij de Rotterdamse politie en werkte tijdens
de bezetting enige tijd bij de id. Evenals Van Groningen was hij toegetreden tot het vrij-
willigerslegioen. Uit een door Verhoeve geschreven klaagbrief aan de Nederlandse leider van
de ss, voorman Feldmeijer, blijkt dat het hem anders verging dan Van Groningen.

‘Ik ben kameraad van ss-opperschaarleider L.J.J.D. waarmee ik in de goede oude tijd
van voor 10 mei 1940 dag en nacht jarenlang als politieagent in ‘donker Rotterdam’ lief
en leed gedeeld heb. Toen D. mij vertelde dat hij naar de ss ging was ondergetekende
niet meer te houden en meldde me voor het Legioen. In augustus 1941 reisde ik af naar
Arys (Oost-Pruisen). Ik ben twaalf jaar politieagent in Rotterdam en heb daar van
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alles beleefd. Ik wil niet overdrijven, maar wat ik bij het Legioen beleefd heb, tart alle
beschrijvingen. In Rotterdam was ik bij de Politieke politie. Mijn familie met twee
kinderen en een oude moeder van 75 jaar oud heb ik achtergelaten. Als ik u alles
moest schrijven zou dit een boek worden. Enige voorbeelden wil ik u echter geven.
Ik sliep naast een ‘legionair’, die zes jaar gevangenisstraf had gekregen. Men kon niets
laten liggen, omdat alles gestolen werd. Mijn dienstpistool, laarzen en mijn laatste
Hollandse sigaretten, waar ik zo zuinig mee was, waren gestolen. Kameraadschap was
en is nog steeds niet aanwezig. Tien procent is goed. Het overige gedeelte is uitschot
en avonturiers, echter geen idealisten en nog minder nationaal-socialist. In Debica
(Polen) verkochten deze ‘kameraden’ alles wat ze hadden aan Poolse ……Joden! 
Het geld dat ze ervoor kregen werd in drank omgezet of verhoerd. Het liefst bij Poolse
jodinnen. Het ss-Kriegsgericht heeft er, schandalig genoeg, maar een ter dood ver-
oordeeld. Het betrof iemand uit mijn compagnie, K. genaamd, een pooier uit Rotter-
dam. Dit was een van de velen, waarop ik samen met D. lang voor 10 mei 1940

regelmatig jacht gemaakt heb en die we graag in een concentratiekamp hadden
opgesloten.’134

Hierna volgt nog een lange smeekbede van Verhoeve, waarin hij Feldmeijer verzocht om
hem weer bij de politie te plaatsen wegens zijn slechte gezondheid. Dit lukt hem, want na vijf
maanden detachering bij het vrijwilligerslegioen keerde hij met ingang van 24 maart 1942

weer bij de politie terug en werd hij tot 1943 gedetacheerd bij de Sipo. Waarschijnlijk had de
brief toch indruk gemaakt, want Verhoeve werd later afdelingsleider bij de Recherche
Informatie Dienst van de Nederlandse Oost-Compagnie in Den Haag. Hij bleef echter tot de
sterkte van de Rotterdamse politie behoren, maar kreeg buitengewoon verlof zonder behoud
van bezoldiging. De bedoeling van de Oost-Compagnie was om de besten uit het volk als
pioniers naar het oosten te zenden. In een brief aan de korpsleiding van Rotterdam laat
Verhoeve weten dat zelfs Rauter in finesses van deze dienst af wist en dat hij zowel voor Rost
van Tonningen als voor de directie vertrouwelijke opdrachten moest verrichten. De leider
van de Oost-Compagnie wilde, volgens Verhoeve, dat hij bevorderd werd tot luitenant. Hij
kreeg als antwoord dat hij eerst praktijkervaring moest opdoen bij de Ordepolitie van Den
Haag en daarna een officiersopleiding moest gaan volgen.135

H. Oterdoom keerde geheel op andere wijze van het Oostfront terug. In 1938 was zijn
opleiding aan de politieschool in Hilversum tot agent beëindigd, waarna hij omstreeks
oktober 1938 tot agent van politie in Rotterdam werd aangesteld. Van oktober 1938 tot 18 juni
1941 was hij steeds bij de politie in Rotterdam in de straatdienst geweest, onderbroken door
negen maanden militaire dienst, tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940. Op 18 juni
1941 werd hij zonder daarom te hebben gevraagd bij de id van de politie geplaatst. Hij
vermoedde dat dit was gebeurd, omdat hij sinds november 1940 lid was van de nsb. Bij de id

was hij belast met de buitendienst. Wat hij daar precies gedaan had kon hij zich na de
bevrijding niet meer herinneren, omdat hij daar maar een maand geweest was. Dit kwam
omdat hij zich vrijwillig voor het vrijwilligerslegioen had opgegeven. Oterdoom had dit
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gedaan, omdat hij het communisme, waarin hij een gevaar zag, wilde bestrijden. Hiervoor is
hij in verschillende plaatsen in Rusland geweest. Daar kreeg hij een granaatsplinter in zijn
rechtervoet en bevroren beide voorvoeten, die hierdoor geamputeerd moesten worden. Na
herstel werd hij als administrateur in kamp Vught geplaatst.136

In verband met een bezoek van Himmler werden omstreeks half januari 1943 een aantal
personeelsleden van het Rotterdamse korps gedurende twee dagen gedetacheerd bij het ss-
Ausbildungslager in Avegoor. Onder de opgegeven namen bevond zich onder andere ook die
van Boelstra. Eind 1943 en begin 1944 werden politiemannen van het Rotterdamse korps, die
lid waren van de ss, gedurende veertien dagen gedetacheerd bij hetzelfde ss-Ausbildungslager,
voor het volgen van een cursus.137 Boelstra verklaarde na de bevrijding waarom hij lid
geworden was van de ss. Naar gelang de spanning tussen Nederlanders en bezetter groeide,
nam het wantrouwen tegen de Rotterdamse politie toe. Omdat Boelstra had besloten het
korps tegen de Duitsers te beschermen, werd zijn taak steeds moeilijker. De kans dat men
hem weg wilde werken werd dan ook steeds groter. Het geïntrigeer door leden van Groep 10,
burger nsb’ers en de chef van het Gevangeniswezen, Versloot, hield niet op, waardoor
Boelstra moest proberen zijn positie beter te verankeren. Met de nsb werd volgens hem door
de Duitse politieleiding tamelijk de spot gedreven, waardoor het lidmaatschap van die
beweging niet meer zo hoog werd gewaardeerd en Boelstra begreep dat dit hem niet meer
voldoende beschermde tegen de intriganten. Hij besloot daarom, in het belang van het
korps, zijn positie te versterken en gaf zich op als lid van de Germaansche-ss.138

Het commando van de Ordepolitie ontving eind september 1943 bericht van Scholz dat
voor jonge officieren van de Nederlandse politie in de rang van vaandrig, luitenant en opper-
luitenant de mogelijkheid bestond tot het volgen van een cursus aan een ss-Junkerschule in
Duitsland. Na afloop van de cursus zouden betrokkenen in de rang van reserveofficier der
Waffen-ss bij de Nederlandse politie worden ingedeeld. De cursus liep van 18 oktober 1943 tot
25 maart 1944. Alleen opperluitenant W. Groen van de vierde afdeling had zich voor de
cursus opgegeven en vertrok kort voordat de opleiding begon samen met andere Nederlandse
politiemannen naar Bad Tölz in Duitsland.139

In mei 1944 werd bepaald dat alle leden van de Germaansche-ss verplicht waren deel te
nemen aan sportoefeningen. Deze vonden iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur plaats op
het terrein van de Haagse politiesportvereniging in het Haagse Zuiderpark. De daarvoor in
aanmerking komende ambtenaren moesten in de gelegenheid gesteld worden deze bijeen-
komsten bij te wonen. Vanwege het personeelstekort werd een verzoek ingediend of het
politiepersoneel vrijgesteld kon worden van het deelnemen aan deze vervolgoefeningen en
opleidingen. Het antwoord was negatief. Ook de Rotterdamse politiefunctionarissen, die
voorheen bij de Waffen-ss of het Nederlandse legioen dienst hadden gedaan, waren daartoe
verplicht.140

Niet alleen Rotterdamse politiemannen waren toegetreden tot de ss, ook een aantal
Rotterdamse burgers had dienst genomen bij een of andere formatie van de ss. Meestal kreeg
de politie met deze groep te maken als zij met verlof was. Op 7 juni 1943, omstreeks 01.00 uur,
vernielde een soldaat van de Waffen-ss een ruit van de winkel aan de Slaghekstraat 193a.
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Getuigen zeiden dat O. dit had gedaan.
Hoofdwachtmeester A. Guichelaar en
opperwachtmeester P. Driedijk gingen
naar de woning van O. en consta-
teerden dat hij dronken was. Ze
wilden hem meenemen naar het
bureau. O. zei: ‘ik ben soldaat van de
Waffen-ss, heb niets met de politie te
maken’, waarna hij zijn revolver greep
en de politiemannen dwong zijn
woning te verlaten, waaraan zij vol-
deden. Of de politiemannen hierna de
Duitse politie-instanties gewaar-
schuwd hebben, vermeldt het rapport
niet.141 Meestal waren openbare
dronkenschap en machtswellust de
boosdoeners. Deze incidenten waren
onschuldig in vergelijking met hetgeen een speciale groep van de Nederlandse ss ten uitvoer
moest brengen.

Silbertannemoorden

In 1943 nam het aantal politieke moorden aanzienlijk toe. In september ontving Rauter van
Himmler een zogenaamd ‘Führerbefehl’, waarin bepaald werd dat het aan de Germaanse
nationaalsocialisten was toegestaan om voor elke vermoorde partijgenoot drie politieke
tegenstanders neer te schieten. Rauter had in eerste instantie getracht het bevel achter te
houden, omdat hij bang was dat er misbruik van gemaakt zou worden. Feldmeijer had echter
tijdens een reis naar Berlijn iets over het bevel vernomen en nam na terugkomst direct
contact op met Rauter. Afgesproken werd dat het bevel onder bepaalde voorwaarden mocht
worden uitgevoerd. Rauter stelde zelf vast dat geestelijken, vaders van grote gezinnen en
prominente politieke tegenstanders niet doodgeschoten mochten worden. Met de technische
besprekingen tussen de BdS en Feldmeijer bemoeide hij zich niet. Deze besprekingen hadden
geleid tot een definitieve regeling waarbij de goedkeuring van de opgegeven namen bij de
BdS kwam te liggen. Daarnaast moest nauwkeurig worden vastgesteld of de moord ook
daadwerkelijk een politiek karakter had. De BdS had nog getracht de uitvoering geheel in
eigen hand te houden, maar hierin werd hij niet gesteund, omdat Rauter van mening was dat
de vergeldingsacties puur een Nederlandse aangelegenheid was en daardoor ook door
Nederlandse nationaalsocialisten uitgevoerd moesten worden. In eerste instantie werd uit
alle ss-standaarden een groepje mannen geselecteerd, die als moordenaars, onder de code-
naam ‘Silbertanne’ de vergeldingsactie gingen uitvoeren. Later werd uit de vijf groepen het

Nederlandse politiemannen, waaronder W. Groen, in
het nieuwe uniform op weg naar de ss-opleiding in Bad
Tölz.
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‘Sonderkommando Feldmeijer’ samengesteld. Dr. L. de Jong vraagt zich in zijn standaardwerk
af of er wel een bevel bestaan heeft, omdat dit nooit gevonden is. Volgens hem had Rauter dit
alleen aangevoerd voor zijn verdediging.142

In het rijtje van plaatsnamen waar Silbertannemoorden hebben plaatsgevonden komt
Rotterdam niet voor. Wölk verklaarde na de bevrijding dat dit kwam, omdat hij zich tegen
deze vergeldingsacties verzet had. Tijdens een bespreking bij de BdS, waarbij Wölk aanwezig
was geweest, was aan alle Aussenstelleleiters uitgelegd wat de Silbertanneactie inhield en wat er
van de Aussenstelle verwacht werd. De Sipo mocht de acties alleen afschermen en onder-
steuning verlenen. Wölk verklaarde achtmaal opdracht gekregen te hebben tot een Silbert-
anneactie, maar dat hij wegens technische bezwaren er nimmer gevolg aan had gegeven,
omdat Rotterdam vanwege het naderende front militair bezet was en een actie daardoor kon
uitlopen op schietpartijen. Daarnaast waren er in de nachtelijke uren een groot aantal
politiepatrouilles op de been, zodat een Silbertanneactie ook voor hen onnodige gevaren kon
opleveren. De president van de rechtbank, die Wölk na de bevrijding over deze zaken
hoorde, bracht naar voren dat de acties al in 1943 plaatsvonden en dat Rotterdam toen nog
geen frontgebied was. Wölk was het hiermee eens en verklaarde dat hij de eerste opdracht
echter pas in augustus 1944 gekregen had. Op de vraag van de president of Wölk de bezwaren
tegen de acties moest motiveren of dat hij kon volstaan met de uitdrukking ‘technische
Schwierigkeiten’ verklaarde Wölk dat hij elk bezwaar zeer uitvoerig had moeten motiveren en
dat hij daarmee had kunnen voorkomen dat in Rotterdam dergelijke acties werden door-
gevoerd.143 Wölk’s verklaring was nagenoeg de enige informatiebron waarin iets over
Silbertanne te vinden was, want de Rotterdamse politie had geen bemoeienis met dergelijke
acties. Toch kwamen in archiefstukken en verklaringen fragmenten voor van gebeurtenissen
die betrekking konden hebben op Silbertanneacties en waarmee de politie te maken heeft
gehad.

Zo’n geval deed zich voor op dinsdag 18 juli 1944. Na bekomen opdracht ging opper-
wachtmeester H. van Droffelaar van de Motorbrigade met de overvalwagen en enkele
agenten van de eerste afdeling omstreeks 22.30 uur naar de Stationsweg, omdat daar een man
gevallen zou zijn. Ter plaatse troffen ze inderdaad een man aan, die met een bebloed hoofd
op straat lag. Na onderzoek bleek het te gaan om G. Esmeijer, wonende aan de Bergsingel 104

a in Rotterdam. Esmeijer verklaarde dat er omstreeks 22.00 uur bij hem was aangebeld. Na de
deur geopend te hebben kwamen vier in burger geklede mannen zijn woning binnen, die
verklaarden van de politie te zijn. Ze wilden Esmeijer over zijn zoon spreken. Hierop moest
Esmeijer zich aankleden en meegaan, nadat de mannen eerst zijn persoonsbewijs en
portefeuille hadden afgenomen. Met een auto werd Esmeijer naar de Stationsweg gereden.
Daar moest hij uitstappen en achter de auto gaan staan, omdat het voertuig zogenaamd
weigerde. Direct daarna viel hij. Nadat hij met een ziekenauto naar het Coolsingelziekenhuis
was vervoerd, bleek dat hij in het hoofd geschoten was. De Recherche stelde hierop een
onderzoek in.144 Men had G. Esmeijer bewust uitgekozen voor deze vergeldingsactie, omdat
hij de vader was van de bekende verzetsman S. Esmeijer. De Sipo wist dat zijn zoon een
leidende rol speelde in het Rotterdamse verzet, maar kon hem niet te pakken krijgen. Toen
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op 15 juli een ambtenaar van de afdeling Bevolking door de kp was geliquideerd besloot men
over te gaan tot deze vergeldingsactie. Vader Esmeijer herstelde van zijn verwondingen en
kon later door zijn zoon uit het ziekenhuis bevrijd worden. Als tegenmaatregel staken de
Duitsers de woning van vader Esmeijer in brand. De brandweer mocht pas tot blussen
overgaan, nadat was vastgesteld dat er van de inboedel niets meer over was.145

Eind augustus 1944 kreeg de Rotterdamse Aussenstelle wel degelijk te maken met een
Silbertanneactie. Nadat in Naaldwijk een nsb-functionaris door het verzet was doodgeschoten
kreeg de commandant van de Landwacht Den Haag, Piet Jan S. van Feldmeijer opdracht tot
het uitvoeren van een Silbertanneactie in Naaldwijk. S. vertrok hierop naar de Aussenstelle in
Rotterdam en kreeg daar volgens de richtlijnen een auto met chauffeur en twee medewerkers
voor de benodigde afscherming. S. moest zelf de actie uitvoeren. Het personeel van de
Aussenstelle mocht hem daarbij niet behulpzaam zijn. Over het opgeven van de drie
slachtoffers lopen de verklaringen nogal uiteen. S. verklaarde dat hij de drie namen van
Wölk gekregen had, terwijl Wölk verklaarde dat S. die al bij zich had. In ieder geval waren
twee van de drie uitgekozen slachtoffers, F.V. Valstar en D. Voskamp inwoners van Naaldwijk
en beiden lid van het verzet in het Westland, terwijl de derde, M. van der Eijk, in
Honselersdijk woonde.146

Op de bewuste avond vertok S. met zijn gevolg naar Naaldwijk en haalde als eerste
Valstar op. S. gaf zich daarbij uit voor rijksrechercheur en vertelde dat hij in de woning een
onderzoek moest instellen naar onderduikers. De chauffeur ging naar boven om daar een
zogenaamd onderzoek in te stellen. Na terugkomst van de chauffeur vertelde S. tegen Valstar
dat er iets gevonden was wat niet in orde scheen te zijn, waarna hij Valstar verzocht mee te
gaan. Hetzelfde herhaalde zich bij Voskamp. Toen S. op weg ging om het derde slachtoffer,
Van der Eijk, in Honselersdijk op te halen, bedacht hij, dat diens huisgenoten hem van een
eerdere ontmoeting zouden kunnen herkennen en hij besloot daarom eerst de andere twee
mee te nemen. Onderweg naar Rotterdam liet de chauffeur de auto, zoals vooraf was
afgesproken, stoppen. S. moest de gevangengenomen mannen duidelijk maken dat ze pech
hadden, waarna ze moesten uitstappen om het voertuig te gaan duwen. Vervolgens zou S. ze
achter het voertuig neerschieten. Nadat S. en de chauffeur waren uitgestapt zei S. tegen de
chauffeur dat hij de mannen niet zou doodschieten en dat hij verder moest rijden naar
Rotterdam. Na de bevrijding verklaarde S. dat hij niet in staat was geweest de mannen dood
te schieten, omdat hij onder de indruk was geweest van het afscheid van de gearresteerden
met hun kinderen. Op de Dienststelle aangekomen, stelde hij Wölk in kennis van het feit dat
hij de arrestanten had meegenomen. Wölk was woedend en gaf bevel de twee mannen op te
sluiten. Hij opperde het plan ze de volgende dag in de kelder dood te schieten. Dat plan is
daadwerkelijk uitgevoerd en om te voorkomen dat het spoor naar de Aussenstelle zou leiden
werden de lichamen ’s nachts naar de Terbregseweg gebracht. Daar vond de politie hen de
volgende dag.147

Wölk repte in zijn verklaring ook niet over de Silbertanneactie in Leiden. Hoewel deze
actie niet op Rotterdams grondgebied plaatsvond is een korte beschrijving op zijn plaats,
omdat een groot aantal leden van de Aussenstelle Rotterdam bij deze actie betrokken was. 
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De wraakactie had te maken met een op 3 januari 1944 gepleegde aanslag op de als nsb’er
bekend staande directeur van het Leidse Gewestelijke Arbeidsbureau. Aangezien Leiden als
centrum van verzet beschouwd werd, had Rauter scherpe maatregelen bevolen. Op 4 januari
vertrok, onder aanvoering van Wölk, een commando van de Aussenstelle, waaronder
Darmstädter, Hoffmann, Siemon, Bläse, Kohlen, Röschmann en Burghoff, naar Leiden voor
het uitvoeren van represaillemaatregelen. Onderdeel van de maatregelen was het oppakken
van een vijftigtal inwoners van die gemeente, van wie op grond van hun politieke
gezindheid aangenomen moest worden, dat zij de aanslag goedkeurden. Enkele dagen na de
aanslag verschenen artikelen in de dagbladen waaruit bleek dat bij de arrestatie van de
geselecteerde groep drie personen tegenstand hadden geboden of hadden geprobeerd te
vluchten. Zij waren hierbij doodgeschoten. Deze voorstelling van feiten klopte van geen
kant, want onderzoek wees uit dat de drie mannen tijdens het vervoer volgens de eerder
genoemde Silbertanneprocedure door leden van de Aussenstelle waren doodgeschoten. De
slachtoffers waren huisarts en schoolarts H. Flu, schoolhoofd H. Douma en conrector van
het Stedelijk Gymnasium C. de Jong.148

Op 30 augustus 1944 vond er in Rotterdam een Silbertanneactie plaats, waarbij voor-
namelijk de Rotterdamse politie betrokken was. Twee dagen daarvoor was er een aanslag
gepleegd op drie leden van Groep 10, waarbij Pikaar om het leven kwam, Jager zwaar gewond
raakte en Los ontkwam. Men vermoedde dat Los hierna de namen had doorgegeven van drie
rechercheurs van de Economische Recherche die voor een vergeldingsactie in aanmerking
kwamen. Twee leden van het commando ‘Feldmeijer’ kwamen per fiets vanuit Scheveningen
naar Rotterdam om het vonnis te voltrekken. Bij de eerste vingen ze bot, want rechercheur
A.J. Hilders, wonende aan de St. Agathastraat, was niet thuis. De twee ‘Silbertannem-
oordenaars’ gingen vervolgens naar de Schieweg, waar rechercheur C.L. Fondse woonde. 
Ook daar mislukte de voorgenomen aanslag, omdat Fondse gewapend en in gezelschap van
zijn zoon aan de deur verscheen. Hierdoor vonden ze de opdracht te riskant en namen met
een smoes afscheid. De derde kandidaat, rechercheur In ’t Veld, kwam er minder goed vanaf.
In ’t Veld woonde aan de Abraham Kuijperlaan 106. Nadat omstreeks 07.30 uur bij hem was
aangebeld, had hij de deur geopend en liep naar beneden om te gaan kijken wie hem met een
bezoek wilde vereren. Halverwege de trap zag hij de twee mannen staan en merkte direct dat
er iets niet klopte. Hij draaide zich om en vluchtte naar boven. De mannen hadden echter
hun vuurwapens tevoorschijn gehaald en vuurden achtmaal op In ’t Veld, die geraakt werd
in zijn linkerarm en linker heup. Vanwege deze verwondingen moest hij worden opgenomen
in het Sint-Franciscusgasthuis. Daar herstelde hij volkomen. Volgens collega’s was In ‘t Veld
actief betrokken bij het verzet.149

De Silbertanneacties hebben tot begin september 1944 plaats-gevonden. Daarna werden de
represaillemaatregelen in eerste instantie door de Sipo und sd uitgevoerd en later
overgenomen door de executiepelotons van de Orpo.


