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hoofdstuk  13

de razzia

[...] Er zijn door de Duitse autoriteiten in Nederland weinig acties
gevoerd, die zoveel slachtoffers gekost hebben en die zo snel en zo
dramatisch ingrepen in het leven van ons volk. [...]

(Voorwoord door het directorium van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, in: B.A. Sijes, De Razzia van Rotterdam, 7)



13.1 dolle dinsdag

In mei 1944 was de bezetting vier jaar oud. De propagandaslogan ‘Duitsland wint op alle
fronten’ had al enige tijd zijn glans verloren, want het Duitse leger moest overal terrein prijs
geven. Velen hoopten dat het Derde Rijk spoedig ineen zou storten. Boelstra verspreidde half
augustus 1943 een zeer geheim bericht betreffende de houding van de Nederlandse politie bij
een eventuele invasie. In geval van een landing van Geallieerde troepen in Nederland en bij
eventueel uit de lucht landende parachutisten had de Nederlandse politie tot taak,
bemanningen van vliegtuigen, die een noodlanding hadden gemaakt of neergestort waren,
in voorlopige bewaring te nemen, de openbare orde en veiligheid in de bezette gebieden ook
gedurende gevechtshandelingen te handhaven, de door de bezetter gegeven bevelen
onverwijld uit te voeren en landingen te melden. De nadruk werd erop gelegd dat van een
daadwerkelijk ingrijpen van de politie bij gevechtshandelingen geen sprake mocht zijn.1

Ofschoon de invasie niet in Nederland plaatsvond, werd de hoop op een snelle bevrijding
versterkt toen de Geallieerde legers in juni 1944 de stranden van Normandië veroverd
hadden en hierdoor een westelijk front gevormd werd. De lang verwachte bevrijding bleef
echter uit en ons land ging een zeer zware tijd tegemoet. Het naderende front was voor de
bezetter aanleiding om scherpe maatregelen te nemen en, waar het kon, de Geallieerde
troepen zo lang mogelijk tegen te houden. Hiervoor werden stukken land onder water gezet
en verdedigingswerken verstevigd en aangelegd. Ook in Hoek van Holland waren op dit
gebied veel activiteiten te bespeuren.2

Na de landingen op de stranden van Normandië waren de Geallieerde legers bezig met
het verdrijven van de Duitsers. De opmars verliep in eerste instantie voorspoedig, want
nadat Parijs op 22 augustus bevrijd was volgde het resterende gedeelte van Noord-Frankrijk.
Terwijl iedereen dacht dat de Geallieerden zich nog ophielden aan de Frans-Belgische grens,
werd op maandagavond 4 september het bericht verspreid dat Brussel die middag reeds
bevrijd was en dat Geallieerde troepen onderweg waren naar Antwerpen. Hierna werd de
berichtgeving chaotisch. ’s Avonds verspreidde Radio Oranje het bericht dat Britse colonnes
Antwerpen tot op vijftien kilometer genaderd waren. De Nederlandse sectie van de bbc had
het bericht anders geïnterpreteerd en bracht naar buiten dat de troepen de Nederlandse grens
hadden overschreden en dat Breda reeds bevrijd was. De volgende dag, 5 september, die de
geschiedenis zou ingaan als ‘Dolle Dinsdag’, namen de Britse kranten het bericht over en
maakten het nog mooier, door te schrijven dat gepantserde colonnes reeds op weg waren
naar Rotterdam.3

Bij de Duitse autoriteiten waren de geruchten over het naderende front ook bekend. Op
4 september, omstreeks 13.25 uur ontving Boelstra via het bureau van de Orpo de mededeling
dat ze daar alarmtoestand twee hadden afgekondigd. Om 17.30 uur werd de leiding van de
Rotterdamse politie en brandweer uitgenodigd voor een vergadering op 5 september om
10.00 uur met Scholz. Vijf minuten later verspreidde kapitein Velthuijzen, dienstdoende bij
het bureau van de gewestelijke politiepresident, in het gehele gewest het bericht, dat
ingevolge opdracht van de verbindingsofficier bij de BdO met onmiddellijke ingang alle
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vitale bedrijven, zoals elektriciteitscentrales en pompstations, door de Nederlandse politie
bewaakt moesten worden. Om 19.00 uur gaf luitenant Rest van de Orpo de politie opdracht
om op het Maasstation en het station Delftse Poort, patrouilles te plaatsen, die ervoor
moesten zorgen dat Duitse vrouwen, die terugreisden naar Duitsland, onder alle omstandig-
heden voorrang kregen boven de Nederlanders. Rest zou persoonlijk controleren of hieraan
voldaan was. Wonink schakelde voor deze opdracht de Speciale Diensten in. Personeel van
deze dienst moest die avond tot 21.00 uur toezicht houden en de volgende ochtend om 08.00

uur wederom op de beide stations aanwezig zijn. De bezetter nam de berichten over de
Geallieerde legers dus zeer serieus. Om 19.30 uur werd dit nogmaals duidelijk toen Wonink
de mededeling verspreidde dat door Seyss-Inquart met onmiddellijke ingang de ‘Ausnahme-
zustand’ (uitzonderingstoestand) was afgekondigd. Hierdoor moesten alle afdelingen
gewaarschuwd worden dat het politiepersoneel tot nader order binnen moest blijven en dat
plakmiddelen gereed gemaakt moesten worden. Niet alleen de bezetter was zenuwachtig
geworden, want om 22.00 uur kwam van het stadscommando van de Landwacht een verzoek
binnen om het politiepersoneel te instrueren, dat leden van de nsb en Jeugdstorm in spertijd
op straat mochten om zich naar de Eendrachtsweg te begeven, waarvandaan zij geëvacueerd
zouden worden. De manschappen van de Landwacht werden onder het bevel van de Duitse
politie geplaatst. Inmiddels had de politie vijfhonderd aanplakbiljetten ontvangen betreffende
de afkondiging van de uitzonderingstoestand, met de opdracht deze plakkaten nog diezelfde
nacht op reclamezuilen en andere plaatsen aan te brengen.4

De bepalingen betreffende de uitzonderingstoestand werden ook in de dagbladen
gepubliceerd. Volgens een decreet van Seyss-Inquart moest de bevolking orde en rust bewaren.
Iedereen moest in zijn beroep, zijn ambt of zijn bedrijf normaal zijn arbeid verrichten en de op
hem rustende taak vervullen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, was
verboden. Alle bevelen van militaire instanties en van civiele bureaus van de bezettende
macht moesten zeer nauwkeurig worden opgevolgd. Eigenmachtig handelen bracht het eigen
leven in gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht werd overeenkomstig de aan de
troepen gegeven bevelen onmiddellijk en op energieke wijze met geweld van wapens
gebroken. Elke poging zich met de vijand in te laten of de kracht van het Groot-Duitse Rijk
en zijn bondgenoten te benadelen of de uitvoering van een militaire opdracht te ver-
hinderen, ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeling van het
arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar bracht, zou bestraft worden
met de dood of zware vrijheidsstraffen.5

Vanwege de strategische ligging waren veel Duitse militairen in Hoek van Holland
gestationeerd. Op maandag 4 september 1944, omstreeks 20.30 uur, was de bewaker van de
Staatspolitie, A. Mostert, in opdracht van de Ortskommandant belast met het aanplakken van
biljetten, waarop de uitzonderingstoestand werd aangekondigd. Terwijl hij hiermee bezig
was en omstreeks 21.00 uur op de ’s-Gravenzandseweg een biljet op een betonnen stuk van de
versperring plakte, kwam een Duitse Oberfeldwebel der Wehrmacht naar hem toe en
schreeuwde naar Mostert wat hij daar aan het doen was. Mostert toonde hierop het biljet en
antwoordde dat hij deze in opdracht van de Ortskommandant moest aanplakken. De Duitser
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schreeuwde dat dit op die plek verboden was en dat Mostert snel moest verdwijnen. Hierop
pakte Mostert zijn fiets en reed weg. Na ongeveer zes meter gereden te hebben schoot een,
vermoedelijk dronken Duitser hem in de rug. De aangeschoten Mostert werd door enige
soldaten overgebracht naar een bunker en vandaaruit naar de Feldgendarmerie, die hem
wegzond. Mostert werd opgenomen in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis. Hij overleed
daar op 21 september 1944 aan zijn verwondingen.6

Om 01.00 uur kreeg de wachtcommandant van de afdeling ib via de Landwacht bericht
dat landwachters wachtmeester R. Lemstra hadden gearresteerd en dat hij was overgebracht
naar hun bureau aan de Westersingel. Lemstra was belast met het aanplakken van de eerder
genoemde biljetten en volgens de Landwacht waren deze biljetten door onbekende oorzaak
verbrand. Wonink gaf opdracht om Lemstra te horen, zodra hij binnen was en hij mocht
daarom niet naar huis. Later die nacht vond het verhoor plaats, waaruit bleek dat hij
bedoelde biljetten tussen zijn koppel had gestoken en deze door vonken van een sigaret in
brand waren geraakt. Hierop ging hij een schuilkelder in en trapte daar het vuur uit.
Surveillerende landwachters waren op het lichtschijnsel afgekomen en arresteerden Lemstra.
Nadat hij ontwapend was, werd hij overgebracht naar het bureau van de Landwacht, waar hij
zijn naam en adres moest opgeven. Na enige tijd kreeg hij zijn wapen terug en kon gaan.
Niet beschadigde biljetten moest hij weer meenemen. Lemstra mocht om 07.00 uur naar
huis. Hij moest ’s middags weer in dienst komen, omdat Wonink die nacht bepaald had dat
al het van wacht zijnde personeel ’s avonds om 18.00 uur weer aanwezig moest zijn.7

De angst en paniekstemming onder de Duitsers en nationaalsocialisten namen nog steeds
toe. In de nacht van 4 op 5 september bestelde Boelstra bij de diverse wachtcommandanten vier
politiemannen voor het Maasstation, waar na 04.00 uur een extra trein voor vrouwen en
kinderen zou vertrekken, ongeveer vier uur eerder dan gepland. Afdeling Ib had nog maar
één man en afdeling iiia kon niemand missen. Alleen afdeling ia zou twee man sturen.8

Uit naam van de directeur-generaal van Politie verzond de waarnemend Chef van de
algemene staf, Y. de Boer, een zeer dringend telexbericht met daarin bepalingen betreffende
de ontstane situatie in Nederland. Zo mocht onder andere geen verlof meer verleend
worden. Het pba en de politiecompagnies van Den Haag en Rotterdam kwamen onder bevel
te staan van de commandeurs van de Duitse politiebataljons of andere aangewezen officieren
van de Duitse politie. Het pob en de pos kwamen onder bevel te staan van de leider van het
Duitse ‘Lehrkommando’. Daarnaast moesten alle Nederlandse politie-instanties aanwijzingen
van Duitse verbindingsofficieren opvolgen. In het telexbericht was tevens de taak van de
politie omschreven. Zo moesten politieagenten verkeerswegen vrijhouden, plundering en
sabotage tegengaan, schade door luchtaanvallen bestrijden en wapen- en munitiebergplaatsen
tegen beroving beveiligen, vitale objecten bewaken en politiegevangenissen, strafgevangenissen
en huizen van bewaring bewaken. Rauter verwachtte dat de Nederlandse politie de orde en
veiligheid zou handhaven om bloedvergieten te vermijden. Hierna volgden, zoals gewoonlijk,
nog enkele waarschuwingen. Gehoorzaamheidsweigering of sabotage door de Nederlandse
politie zou door het ss- und Polizeigericht strafrechtelijk vervolgd worden. Burgers mochten
zich tussen 20.00 en 04.00 uur niet meer in de openlucht ophouden. Groepjes van meer dan



572

vijf personen, die op straat samenschoolden, zouden door patrouilles van de Wehrmacht, ss en
politie beschoten worden. Ook zou door de Wehrmacht en Duitse politie geschoten worden
op iedereen die in spertijd buiten was en niet op eerste vordering bleef staan.9

Op het moment dat het grootste gedeelte van de burgerij op 5 september 1944 het, helaas
onjuiste, nieuws over de vorderingen van de Geallieerde troepen vernam, waren de biljetten
reeds op de daarvoor bestemde plaatsen aangeplakt, wist de politie wat haar taak was en
waren de eerste treinen met Duitse en nationaalsocialistische vluchtelingen richting
(nieuwe) ‘Heimat’ vertrokken. De geruchtenstroom hield aan en de berichten werden steeds
rooskleuriger. Rond het middaguur werd in enkele plaatsen via de draadomroep het bericht
verspreid dat het uur van de bevrijding snel naderde. Degenen die in Rotterdam bij deze
omroep aangesloten waren, hoorden aan het einde van het bericht nog een andere stem
roepen: ‘Rotterdam is vrij!’ Hierna trokken feestende mensen de straat op en werd op veel
plaatsen de vlag uitgestoken.10 Een uiterst gevaarlijke onderneming, zoals bleek uit de
mutaties in het berichtenboek van de officier van dienst. De Duitsers waren zeer zenuw-
achtig en zeker niet zo massaal op de vlucht zoals de meeste burgers dachten. Om 12.30 uur
werd een 57-jarige vrouw voor haar woning aan de Agniesestraat 54a vanuit een rijdende auto
doodgeschoten. Zij was niet het eerste slachtoffer. ’s Morgens, omstreeks 09.15 uur, had een
Duitse schildwacht bij de Maastunnel een man doodgeschoten, omdat hij niet direct stopte
na fluitsignalen van deze schildwacht.11

Later in de middag werden nog op zeker drie plaatsen burgers door Duitse militairen
neergeschoten. De eerste keer gebeurde dat op de Terbregseweg, waarbij een 21-jarige man
een kniewond opliep. Omstreeks 15.00 uur raakten twee mannen ernstig gewond bij een
schietpartij op de Diergaardesingel. De derde schietpartij vond één uur later plaats op het
Noordplein, waarbij drie mannen betrokken waren. Twee van hen overleden later. Hiermee
was het schieten door Duitse militairen nog niet afgelopen. Die avond werd er vooral in de
omgeving van de Westersingel en het Westplein regelmatig door Duitse patrouilles in het
wilde weg geschoten. Agenten vluchtten naar binnen. Het politiepersoneel werd daarom van
22.00 tot 01.00 uur binnengehouden.12 In overleg met de burgemeester werd de wachtpost
voor zijn huis eveneens opgeheven. Na 01.00 uur was het weer rustig op straat en kon
iedereen zijn dienst vervolgen. Toch stond in het berichtenboek van de officier van dienst
ook een melding van wapengebruik door politieambtenaren. Tussen 20.15 en 20.30 uur
hadden enkele (hoofd)wachtmeesters in de omgeving van de West-Kruiskade totaal twaalf
schoten uit hun dienstwapen gelost op het nog op straat aanwezige publiek. Hierbij werd
niemand geraakt.13

Scholz was naar Den Haag geroepen voor een bespreking, waarbij de zogenaamde
toestand van onmiddellijke nadering van de vijand officieel werd vastgesteld. Voor dit geval
bestond een speciaal voorschrift van Himmler, op grond waarvan alle belangrijke politieke
gevangenen en alle wegens gewelddadigheden ingesloten criminele gevangenen
doodgeschoten moesten worden. Met dit bericht kwam Scholz tegen de avond bij Wölk en
vorderde van hem dat hij daartoe zou overgaan in het belang van de openbare veiligheid.
Scholz stelde voor de uitvoering van de opdracht manschappen beschikbaar. Wölk aarzelde
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en vroeg bedenktijd tot de volgende dag. Vanwege de situatie werd het bevel gelukkig niet
uitgevoerd.14

Op diezelfde dinsdag vond er in een pand aan de Voorschoterlaan een spoedvergadering
plaats tussen vertegenwoordigers van de verschillende verzetsgroepen, zoals de kp, od, lo en
politie. Als afgevaardigden van de politie waren de ondergedoken hoofdinspecteur Staal en
de ondertussen naar Amsterdam vertrokken commandeur van de Ordepolitie, Moerman, bij
de bespreking aanwezig. Van de bespreking was door een van de aanwezigen verslag opgemaakt.
Hieruit bleek dat alleen de RvV een schematisch plan had opgemaakt. De kp had reeds
detachementen aangewezen voor bescherming van openbare bedrijven. De politie, die
slechts flauwe notie had van de betekenis van de verschillende illegale verzetsorganisaties,
was van plan het heft in handen te houden en zelf zoveel mogelijk, eventueel geassisteerd
door leden van de organisaties, voor bescherming- en ordemaatregelen te zorgen. In verband
met de ontstane situatie werd aanvaard, dat de politie als neutrale leidsfiguur zou optreden
en dat verzetslieden met armbanden, voorzien van een stempel, de politie zouden mogen
assisteren.15

Het bleef niet alleen bij woorden. Door een groep van acht gewapende personen,
bestaande uit vier leden van de kp en vier politiemensen werd omstreeks 20.00 uur de
terreinen en gebouwen van de drinkwaterleiding aan de Honingerdijk bezet, teneinde te
voorkomen dat terugtrekkende Duitsers dit vitale object zouden vernielen. De vier aan-
wezige politiemannen, die met de oorspronkelijke bewaking belast waren, werden over-
meesterd en met het overige personeel vastgehouden. Toen bleek dat er van een opmars van
de Geallieerden geen sprake was, werd de bezetting opgeheven. De bij de actie betrokken
politieambtenaren waanden zich aanvankelijk veilig, want volgens de gegevens op de
personeelskaarten doken zij pas op 12 september onder. Waarschijnlijk was een anonieme
brief van 9 september 1944, gericht aan de Ortskommandant en de sd hiervan de oorzaak. In
de brief, die ondertekend was namens het personeel van de drinkwaterleiding, hadden op
dinsdag 5 september vier met de bewaking belaste politieagenten van het bureau Boezem-
singel zonder enig verzet toegelaten, dat een aantal illegale personen gedurende enkele uren
alles in handen hadden genomen. Hoewel de agenten hierna waren ondergedoken, deden zij
echter nog gefingeerd dienst aan genoemd bureau. De leider van deze agenten, Kwast, zou
van alles afweten doch had blijkbaar niets aan de Duitse instanties of zijn politiepresident
gemeld, omdat hij zich even daarna aan de dienst en de verantwoording voor bovenstaande
had onttrokken, door zich thuis ziek te houden. Hier was volgens de briefschrijvers toch
zeker sprake van sabotage in de ergste zin, speciaal door Kwast. De brief, bestemd voor de
Ortskommandant kon onderschept worden, die voor de sd niet, zodat de politiemannen
maatregelen moesten nemen. Kwast, belast met de leiding van de afdeling waarin het
drinkwaterleidingbedrijf gevestigd was, rapporteerde het voorval pas in de avond van 11

september.16

Met het oog op het lot van de bij de zaak betrokken agenten en hun gezinnen wendde
Kwast zich tot Boelstra, om met hem te overleggen wat in hun belang gedaan kon worden.
Boelstra ontving Kwast in zijn kamer op het hoofdbureau. Nadat Kwast had medegedeeld
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dat hij Boelstra onder vier ogen wenste te spreken sloot deze de deur van zijn kamer. Hierin
school nu juist het gevaar. Kwast had zich namelijk doen vergezellen door inspecteur D.M.
Verkerke en de agenten F.J.A. Wever en J. in ’t Veld, met de uitdrukkelijke opdracht, dat
wanneer Boelstra tijdens het onderhoud pogingen mocht aanwenden Kwast te arresteren,
hem terstond neer te schieten. Genoemde politiemannen stonden, zonder dat Boelstra dit
wist, vlak bij zijn kamer opgesteld. Uit het afsluiten van de deur zouden zij de conclusie
kunnen trekken dat Boelstra maatregelen wilde nemen, hetgeen tot dadelijk handelen zou
hebben geleid. In verband hiermee verzocht Kwast Boelstra de deur te ontsluiten, hetgeen hij
onmiddellijk deed. Kwast gaf tijdens het gesprek aan dat hij samen met de bij de overval
betrokken agenten wilde onderduiken. Boelstra probeerde hem hiervan te weerhouden en
deed verschillende suggesties. Geen enkele was voor Kwast bevredigend, zodat hij evenals
zijn ondergeschikten de volgende dag onderdook. Zoals gebruikelijk haalden de Duitsers het
huis van Kwast leeg.

Volgens Boelstra had zijn eigen leven rond september 1944 vaker op het spel gestaan.
Scholz had hem namelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de Kampfkommandant van
Rotterdam, General-major Kistner, de Rotterdamse politie wilde ontwapenen. In een
onderhoud met Kistner had Boelstra uiteengezet dat er bezwaren aan verbonden waren de
politie te ontwapenen en hij had daarbij nog gezegd, dat hoewel de Rotterdamse politie zeker
niet ‘deutschfreundlich’ was, hij toch niet bevreesd behoefde te zijn dat zij de Duitse troepen
met haar pistooltjes in de rug zou aanvallen. Kistner had hierna Scholz opdracht gegeven de
politie niet te ontwapenen en daarnaast Boelstra met zijn leven er voor aansprakelijk gesteld,
dat er niets zou gebeuren. Boelstra was ervan overtuigd, dat men hem bij het geringste
voorval zou hebben gefusilleerd.17

Op de bewuste Dolle Dinsdag trachtten de bezetter en zijn handlangers op de meest uit-
eenlopende en over het algemeen gevorderde vervoermiddelen het land te verlaten. Deze
vervoermiddelen werden tevens gebruikt voor het transporteren van (geroofde) goederen en
levensmiddelen. In een oproep werd de burgers verzocht spijkers en glas op de weg te
strooien om de uittocht tegen te houden of in ieder geval te vertragen. Op 6 september gaf
majoor Struempfler van het Wehrmachtskommando aan de burgemeester opdracht ervoor te
zorgen dat er geen spijkers, glas of andere voorwerpen op straat werden gegooid. Werd dit
bevel niet opgevolgd dan zouden huizen in brand gestoken worden. Ter voorkoming hiervan
werden burgers als zogenaamde ‘spijkerwachten’ ingezet voor het schoonvegen en schoon-
houden van de straten. Wonink verzette zich tegen het uitvoeren van deze Duitse maatregel.
Volgens hem was hier geen sprake van sabotage. Als er meer glas en andere voorwerpen op
straat lagen dan voorheen, was dit het gevolg van gebrek aan personeel bij de gemeente-
reiniging. Wanneer de opdracht toch uitgevoerd moest worden zou dit door de bevolking
ongetwijfeld als zeer onrechtvaardig aangevoeld worden en zou het de verbitterde stemming,
ontstaan door het neerschieten van op straat pratende burgers, zeker nog verhogen, waarna
uitbarstingen niet uitgesloten waren. Wonink had zijn bezwaren via de verbindingsofficier
van de BdO bij de bezetter kenbaar gemaakt. Scholz gaf zowel aan Boelstra als aan Wonink het
bevel dat: ‘die Zivilstreifen auf stricten Befehl der Wehrmachtskommandanten’ door moesten gaan.
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Wonink was van mening dat dit bevel niet strookte met zijn geweten en het stuitte hem
zodanig tegen de borst dat hij officieel ontheven wilde worden van zijn functie als comman-
deur.18 Boelstra was het met Wonink eens en was van mening dat de ordehandhaving in
handen moest blijven van de Nederlandse politie en niet van de Duitse. De Boer, waar-
nemend chef van de algemene staf van het DGvP, vond het onbegrijpelijk dat een politie-
commandant van een in Staat van Beleg verkerend land zich zo opstelde en nam daarom de
ontslagaanvraag van Wonink niet in behandeling.19

Of er door de geruchten over naderende Geallieerde legers veel nationaalsocialistische
politieambtenaren uit Rotterdam gevlucht zijn, is niet bekend. Uit de personeelskaarten
blijkt dat een aantal wachtmeesters en hulpagenten rond 5 september ontslagen was. Ze
stonden officieel als onderduiker geregistreerd, terwijl het aannemelijker is dat ze met het
gezin gevlucht waren, want het merendeel van hen werd na de bevrijding wegens het lid-
maatschap van de nsb ontslagen.20

De vrouw van Boelstra was wel naar het oosten vertrokken, waarna Boelstra zijn pand
aan de Mathenesserlaan verliet en in een kamertje van het hoofdbureau ging wonen. Zijn
woning stond hij tot wederopzegging gratis af aan de afdeling Drankwet.21 Na de bevrijding
verklaarde Boelstra dat hij zijn woning verlaten had uit veiligheidsoverweging. Hij had de
indruk gekregen dat hij vanwege zijn politieke opstelling geschaduwd werd door de sd. Deze
veronderstelling werd bevestigd nadat zijn vrouw hem vanuit Leeuwarden geschreven had,
dat zij daar van een Nederlandse ss’er vernomen had, dat haar man inderdaad gevolgd
werd.22

Fahndungskommando (vlucht) weg uit Rotterdam

De leden van het Fahndungskommando vluchtten op 5 september 1944 niet, maar bleven nog
op hun post. Dit duurde echter niet lang. Op 20 september 1944 bleek dat het Fahndungs-
kommando met onbekende bestemming vertrokken was. Op 7 oktober 1944 werd een telex-
bericht naar het DGvP in Zwolle gestuurd, waarin werd vermeld dat in de nacht van dinsdag
19 op woensdag 20 september 1944 een gedeelte van het politiepersoneel, dienstdoende bij
het Fahndungskommando, te weten vijf hoofdrechercheurs, één rechercheur eerste klas, één
opperwachtmeester, drie wachtmeesters en vijf bewakers uit Rotterdam was vertrokken met
een overvalauto van het Rotterdamse korps. De auto werd bestuurd door een chauffeur van
de Sipo uit Rotterdam. Sindsdien was er niets meer van hen vernomen, terwijl ook de auto
spoorloos was. Het salaris van betrokkenen werd meteen geblokkeerd. Enkele dagen later, op
11 oktober 1944, antwoordde de directeur-generaal vanuit Zwolle, dat bij nadere informatie
was gebleken dat de evacuatie van het politiepersoneel van het Fahndungskommando was
geschied op last van de Aussenstellenleiter, zodat van onderduiken geen sprake was.23

Over het vertrek van het Fahndungskommando uit Rotterdam is meer te vinden in de
verklaringen van de leden van deze dienst. Hieruit blijkt dat nu de bevolking van Oost-
Nederland kon ‘profiteren’ van hun diensten. Hulpagent P.H. Meijer kon zich herinneren
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dat hij ongeveer een week na dolle dinsdag met enkele
collega’s naar Westerbork vervoerd was. Hier werd hen
medegedeeld, dat zij ingedeeld zouden worden bij de
Orpo, hetgeen de groep weigerde. In Westerbork hebben
de leden van het Fahndungskommando nog enkele weken
dienst gedaan als bewaker in en om het kamp. Met nog
andere collega’s werd Meijer enige tijd later overgebracht
naar de sd in Doetinchem. Hier kregen zij opdracht om
zich in de illegale organisaties in te dringen, met de
bedoeling deze organisaties op te rollen. Ook dit
weigerde Meijer, omdat vast stond dat de leden van de
illegale organisaties, die zij zouden arresteren, niet naar
een concentratiekamp gebracht zouden worden, maar
direct gefusilleerd werden. Meijer verklaarde daarna in
Doetinchem praktisch geen dienst meer gedaan te
hebben.24

A. van Leest kwam via Westerbork in Zelhem
terecht. Na de bevrijding verklaarde hij dat alle leden
van de politieke dienst uit het westen van het land in
Westerbork waren ondergebracht. In Westerbork, waar
hij dienst verricht had, verbleef hij ongeveer vier weken.
Daarna werd hij met zeven man naar Doetinchem overgeplaatst. In Westerbork werden ze
kort voor hun vertrek door een kapitein van de Haagse politie toegesproken. Deze zei dat ze
in Doetinchem op politiek gebied zelfstandig dienst moesten doen. Toen ze in Doetinchem
aankwamen, werden ze ontvangen en toegesproken door een Duitser. Welke rang hij had en
hoe hij genaamd was, wist Van Leest niet, doch hij wist wel dat hij tot de sd behoorde. 
De groep werd in drie ploegen van twee verdeeld en in verschillende omliggende dorpen
geplaatst. Twee van hen werden in Gendringen geplaatst, twee in Doesburg en twee in
Zelhem. De taak was volgens de Duitser die de toespraak hield, het opsporen van mensen.
Van Leest bracht zijn bezwaren naar voren en kreeg verschil van mening met de Duitser, over
deze taak, welke hen voor het vertrek uit Westerbork uitdrukkelijk verboden was. Toen ze in
Zelhem aankwamen, gingen ze naar het gemeentehuis en hadden met burgemeester
Achterberg gesproken. Deze wist van hun komst af en wees een pension aan. Aan de
opdrachten, door de sd verstrekt, werd geen gevolg gegeven. Van Leest verklaarde geen
enkele arrestatie of huiszoeking verricht te hebben. Ook had hij geen goederen inbeslag-
genomen.25

Het merendeel verklaarde eveneens nagenoeg geen werkzaamheden te hebben verricht.
De burgemeester van Gendringen had echter wel een klusje gevonden voor één van de aan
hem toegewezen rechercheurs. Deze moest met een vlag op een toegangsweg naar het dorp
gaan staan, met de bedoeling het verkeer, ook Duits verkeer, te waarschuwen indien
Geallieerde vliegtuigen door hem werden gesignaleerd.26

Antonius van Leest, geb. 22

november 1892 in Gouda.
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Bulten verklaarde dat hij wel enige opdrachten heeft uitgevoerd. In de kritieke september-
dagen van 1944 had hij zijn vrouw en kinderen, op aanraden van Jager, naar Duitsland
gezonden en was zelf met een aantal anderen van de het Fahndungskommando, uitgeweken
naar Westerbork. Volgens hem ging namelijk het gerucht dat in Antwerpen de nsb’ers aan de
dakgoot werden opgehangen. Met een auto van het hoofdbureau vertrok hij met ongeveer
twintig man naar Westerbork. Hier hadden zij enkele dagen na hun aankomst wacht-
gelopen, onder leiding van de Rotterdamse politieman, Schoonus. Het was de bedoeling dat
zij kort daarop naar Duitsland zouden vertrekken, doch hiervan was niets gekomen, omdat
zij in groepjes in verschillende plaatsen werden gedetacheerd. Samen met collega De Pree
kwam Bulten in Meppel terecht. Belder werd daar hun chef. De werkzaamheden bestonden
hoofdzakelijk in het aan de hand van verstrekte lijsten onderzoeken of bij de Wehrmacht te
werk gestelde personen pro- of anti-Duits waren. Ook werd door hen onderduikers aan-
gehouden, welke zij overdroegen aan de sd. Wat er met deze mensen gebeurd was, wist
Bulten niet, maar hij vermoedde dat zij naar Duitsland gezonden waren. Het aantal aan-
gehouden onderduikers schatte hij tussen vijftig en honderd. Bulten had ongeveer ander-
halve maand in Meppel dienst gedaan en kort voor zijn vertrek ontving hij opdracht om naar
Apeldoorn te gaan. Hier werd hij belast met hetzelfde werk. Terwijl hij in Apeldoorn
geplaatst was, werd hij omstreeks begin april 1945 naar Meppel ontboden en moest daar bij de
BdO zijn uniform van de Orpo in ontvangst nemen. Hij had nimmer vernomen of hij ook bij
die dienst ingedeeld was.27 Bulten verklaarde dat hij ook Belder in een uniform van de
Duitse politie had zien rondlopen. Belder zou tijdens zijn plaatsing in Meppel meer onder-
duikers aangehouden hebben dan Bulten en De Pree samen.28 Belder verklaarde hier zelf
weinig over en ontkende dat hij het Duitse uniform gedragen had.29

13.2 de situatie na dolle dinsdag

De berichten over naderende Geallieerde troepen bleken al snel onjuist te zijn. De hoera-
stemming verdween als sneeuw voor de zon. De Duitsers wisten ook waar ze aan toe waren
en van paniek was spoedig geen sprake meer. Scholz deed alsof er niets gebeurd was. Op de
avond van 5 september bestelde hij bij de Bereden Brigade voor de volgende dag twee
rijpaarden voor zijn dagelijkse rijtoer. Volgens het maandrapport van september was de
bevolking teleurgesteld over de uitgebleven opmars van de Geallieerden. In ieder geval
probeerden de burgers de draad weer op te pakken, maar vergaten daarbij dat de uitzonderings-
toestand nog van kracht was. De dag na Dolle Dinsdag, 6 september, vonden een aantal
incidenten plaats waaruit bleek hoe nerveus de Duitsers en hun handlangers waren.
Hoofdwachtmeester J.H. Tesink, wachtcommandant van het bureau Charlois, zag dat een
menigte op het Charloisse Hoofd bezig was met het rooien van aardappelen op de aldaar
aangelegde cultuurgronden. Toen hij ter plaatse verscheen verdween de menigte.
Tegelijkertijd arriveerden twee wachtmeesters. Een van hen schoot direct met zijn vuur-
wapen op de menigte en vroeg aan Tesink waarom hij niet geschoten had, omdat hij op deze



578

manier de zaak saboteerde. Tesink antwoordde dat hij niets met hem te maken had en wilde
weten wie deze wachtmeester was, om hem daarna mee te nemen naar het bureau. De
wachtmeester weigerde in eerste instantie, maar op aandringen van Tesink zei hij dat hij
Lodder van de sd was. Hierna stapten ze op de fiets en reden in de richting van de Maas-
tunnel. Een vrouw was door een kogel in de borst getroffen. Een getuige noemde het
optreden van Lodder onnodig, onbezonnen en vlegelachtig.30 In het berichtenboek van de
officier van dienst staat niets over dit feit vermeld, wel over andere soortgelijke voorvallen.
Tussen 10.00 en 11.00 uur werd zowel op een terrein aan de Waalhaven Oostzijde, Terbregse-
weg en Goereesestraat door agenten op mensen geschoten, die bezig waren met het rooien
van aardappelen. Hierbij werd niemand gewond. Omstreeks 12.30 uur stopte een Duitse auto
met daarin vijf ambtenaren van de Aussenstelle voor een winkel aan de Lambertusstraat 94 in
Kralingen, omdat volgens de berichten oranjemateriaal in de winkel zou zijn opgeslagen.
Nadat in het magazijn inderdaad materiaal was aangetroffen, werd de eigenaar met zijn
personeel weggestuurd, waarna met enkele handgranaten de verboden spullen en een
gedeelte van de winkel werden opgeblazen. Ook ’s avonds bleef het onrustig op straat. In de
buurt van de Geusenlaan schoot een patrouille van de Landwacht op een aantal burgers. Het
projectiel ging over de hoofden heen en raakte verderop een veertienjarig meisje. Ze moest
hiervoor naar het ziekenhuis. Een kwartier later werd een bewoner van de Strevelsweg 190a
in het portiek van zijn woning vanuit een rijdende auto beschoten. Hij kreeg ongeveer tien
kogels door zijn beide dijbenen.31

De meeste slachtoffers werden door Duitse kogels geraakt en niet door Nederlandse. 
Dit had niets te maken met de schietvaardigheid van de politiemensen, maar lag meer aan de
bereidwilligheid om raak te schieten, waardoor de politiefunctionarissen zich volgens de
uitzonderingstoestand niet hielden aan de verplichting om raak te schieten. Naar aanleiding
hiervan zond Boelstra een waarschuwing naar alle belanghebbenden waarin hij er nogmaals
op wees dat gedurende de uitzonderingstoestand geen waarschuwingsschoten gelost
mochten worden, maar alleen gericht moest worden geschoten. Na Dolle Dinsdag bleef het
nog dagen en zelfs maanden onveilig op straat. Gedurende de nachten van 9 op 10 en 10 op 11

september 1944 werd door Duitse militairen zonder enige aanleiding veelvuldig geschoten in
de omgeving van de Statentunnel, Henegouwerlaan, 1e en 2e Middellandstraat en ’s-Graven-
dijkwal. Hierbij ontstond zelfs groot gevaar voor het politiepersoneel waardoor de surveil-
lance in beide nachten van 23.00 tot 04.00 uur gestaakt moest worden.32 Op 19 september
1944 werd op diverse plaatsen door groepjes Duitsers, rijdend in een personenauto, met
machinepistolen schoten gelost op huizen. Zij riepen hierbij in Duits/Engels: ‘Hier zijn de
bevrijders, de Tommies.’ Volgens het rapport waren de Duitsers waarschijnlijk dronken.33

Enkele dagen na de bewuste dinsdag werden door de Duitsers in IJsselmonde en
Schiebroek dijken doorgestoken zodat grote stukken land onder water kwamen te staan.
Deze inundaties waren bedoeld om de Geallieerde legers tegen te houden en luchtlandingen
te bemoeilijken. Hiervoor werden ook nog houten stokken in de grond geplaatst, de
zogenaamde ‘Rommelasperges’, waardoor vliegtuigen niet konden landen. Deze werk-
zaamheden werden meestal door burgers, die hiervoor werden opgeroepen, uitgevoerd.
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Tijdens de overhaaste vlucht naar het oosten hadden de Duitsers en hun handlangers alles
wat wielen bezat en enigszins kon rijden meegenomen. Bij de achterblijvers was hierdoor
een gebrek aan rollend materiaal ontstaan en zou bij een volgende vlucht voor problemen
kunnen zorgen. Daarom werd direct begonnen met het nemen van de nodige maatregelen,
waarvan vooral de burgers de dupe werden. Op 22 september 1944 werd nagenoeg het gehele
autopark van de Rotterdamse politie gevorderd. De volgende dagen waren de burgers aan de
beurt. De Duitsers gingen wederom op zoek naar fietsen. De buit bedroeg waarschijnlijk
alleen maar krakkemikkige karretjes, want op last van de Ortskommandant moest op 23 sep-
tember een aantal met name genoemde rijwielherstellers zich om 15.00 uur melden bij de
Ortskommandantur aan de Parklaan. Ook Wonink kreeg die dag opdracht om personeel te
leveren voor rijwielherstelwerkzaamheden. Elk district moest daarom vijf hulpagenten
leveren. Om 15.00 uur bleek dat er maar zeventien man waren komen opdagen.34

Bij de burger werd vooral tijdens de naderende winter, die de geschiedenis zou ingaan als
de hongerwinter, het gebrek aan vervoermiddelen een groot probleem. Deze situatie werd
nog verergerd door het wegvallen van de trein, want op 17 september 1944 had de regering in
Londen het spoorwegpersoneel opgeroepen het werk neer te leggen. Deze dag was bewust
uitgekozen, omdat de Geallieerde legers in de omgeving van Arnhem begonnen waren met
de operatie ‘Market Garden’. De staking was bedoeld om de aanvoer van Duitse troepen en
materieel te stagneren. De operatie mislukte, waardoor ons land boven de grote rivieren nog
tot mei 1945 in de greep van de vijand bleef.35

Naast het vorderen van de vervoermiddelen en het voeren van een strakker beleid had de
bezetter nog meer in petto voor Rotterdam. Wanneer de Rotterdamse haven ongeschonden in
Geallieerde handen kwam, zoals in Antwerpen het geval was geweest, kon deze direct
gebruikt worden als belangrijke aanvoerhaven. Daarnaast beschikten de Duitsers over
onvoldoende troepen om Rotterdam bij een eventuele invasie te verdedigen. Ingevolge een
Führerbefehl kreeg de Kampfkommandant Rotterdam, General-major Kistner, opdracht ver-
gaande vernielingen in de haven aan te richten. Ter voorbereiding vond er op 21 september
1944 ’s morgens om 08.00 uur een bespreking plaats in de bunker van Kistner aan de Park-
laan. Völckers, die was uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn, trof daar naast een
aantal onbekende officieren eveneens Scholz, Wölk en de Hafenkommandant Jess aan. Na
aangehoord te hebben wat men met de haven van plan was keerde Völckers geschokt en
opgewonden naar zijn woning terug. Als deskundige was hij van mening dat men door het
opblazen van havenwerken een haven als Rotterdam niet kon vernietigen. Hij had gedurende
de bezetting de havens van Bremen, Emden en Rotterdam bestudeerd en was tot de conclusie
gekomen dat een haven met enige hulpmiddelen toch kon blijven functioneren. In de
namiddag van diezelfde dag vond er een bespreking plaats tussen Völckers, Scholz en Wölk.
Tijdens dit gesprek werd aangevoerd dat het gebruik van springstoffen grote gevaren met
zich mee zou brengen. Rekening houdend met het feit dat de haven nauw verbonden was
met de stad en dat door de vernielingen direct de water-, gas- en elektriciteitstoevoer
afgesneden kon worden en de branden door watergebrek niet meer geblust konden worden,
wat grote gevolgen kon hebben voor de stad, werd besloten zich met alle middelen te
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verzetten tegen de voorgenomen vernielingen. De volgende dag vonden nog diverse
besprekingen plaats. Het gevolg hiervan was, dat besloten werd in eerste instantie alleen de
havens aan de linker Maasoever bij de vernielingen te betrekken. Zodoende werd op 24 sep-
tember de Vulcaanhaven door middel van springstoffen vernield. Twee dagen later waren de
Rijn- en Maashaven aan de beurt. Daar werden mijnen gebruikt, die ervoor zorgden dat er in
de wijde omgeving gebouwen aanzienlijke schade opliepen. Geheel Katendrecht moest ont-
ruimd worden, omdat de woningen onbewoonbaar waren geworden. Het afzetten van het
havengebied was opgedragen aan de Duitse politie en militairen van de Wehrmacht. De Neder-
landse politie moest de buitenring vrijhouden van nieuwsgierig publiek. Dit deden ze volgens
de Feldgendarmerie niet goed, want op 27 september kwam bij de politie het bericht binnen dat
er tussen het Willemsplein en de Maastunnel teveel mensen stonden te kijken naar de ver-
nielingen aan de overzijde. Enkele uren later bemoeide Scholz zich er zelf mee en gaf te kennen
dat ook hij ontevreden was over de afzettingen bij de ontploffingen in Rotterdam-Zuid.36

Eén dag later hadden vier politiemannen van het bureau Rochussenstraat omstreeks
19.45 uur, nadat zij uit dienst kwamen, aan de Maashaven staan kijken naar de resultaten van
de vernietigingswerkzaamheden. Dit waren de opperwachtmeesters J. van Laren, D. Dijkstra
en H. Peereboom en wachtmeester J. Pruim. Bij het zien van de schade hadden ze het woord
‘Kultuurschenders’ gebruikt. Waarschijnlijk hadden Duitse miltairen dit gehoord, want op
de Strevelsweg haalde een auto van de Wehrmacht de drie overgebleven politiemannen
(Pruim had de anderen al verlaten) in. Een aantal Duitse militairen dreigde direct met hun
geweren en zij sommeerden dat de politiemannen moesten instappen. Van Laren voldeed
hier niet aan en vluchtte. De Duitsers wierpen een handgranaat naar hem, maar Van Laren
kon toch, hoewel gewond, wegkomen. Een 52-jarige voorbijgangster liep door de scherven
een verwonding aan haar voet op. De Feldgendarmerie nam Dijkstra en Peereboom van de
Duitse militairen over en bracht hen naar het bureau Sandelingplein. De vier ‘daders’
moesten zich de volgende morgen om 09.15 uur met een vertaald rapport melden bij Feld-
gendarmerie.37 Hoewel Van Laren een scherf van de handgranaat in zijn lies had gekregen, 
zag hij kans om in de Spastraat een pand binnen te vluchten, omdat de bewoner juist op dat
moment de luiken voor de ramen deed. De Duitsers hadden nog wel naar hem gezocht.
Nadat Van Laren behandeld was, dook hij in Vreewijk onder.38

Voor wachtmeester Van de Kamp leverde Dolle Dinsdag een voordeeltje op. Hij was in
april 1944 getrouwd, maar omdat er geen woning beschikbaar was, woonde hij bij zijn
schoonouders. Enkele weken na die bewuste dag werd een woning aan de Dr. de Visserstraat
gerechtelijk ontruimd, omdat de bewoners gevlucht waren en de huur niet meer betaald
werd. Via de huisbaas, die Van de Kamp kende, was alles snel geregeld. Nadat hij van het
huisvestingscomité bericht had gekregen dat de woonvergunning onderweg was, vond de
verhuizing direct plaats. Het pand was volledig leeggehaald. Alleen in de woonkamer hing
nog een lijst omgekeerd tegen de wand. Het bleek te gaan om een portret van de nsb-leider
Mussert, waaronder was geschreven: ‘Ook ik heb mij vergist, dus leve de Koningin.’ Toen de
papieren binnenkwamen bleek het een vergunning te zijn voor inwoning en niet voor
zelfstandige bewoning. Enkele maanden later kreeg Van de Kamp een oudere collega op
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bezoek, die proces-verbaal opmaakte voor het verhuizen zonder vergunning. Dus ook tijdens
de bezetting bleven de bureaucratische molens draaien. Kort daarop moest Van de Kamp
verschijnen voor het Kantongerecht aan de Noordsingel, waar hij werd veroordeeld tot een
geldboete van ƒ 100,-, maar wel met de toezegging dat hij in het pand mocht blijven wonen.
Ondanks deze veroordeling had hij toch een voordelige woning, want voor sleutelgeld werd
toen al het dubbele betaald. Op een avond werd nog laat op de ramen van zijn nieuwe
woning gebonsd. Na opening van de gordijnen zag Van de Kamp enkele Duitsers en een
vrouw op de stoep staan. De vrouw riep: ‘Ik kom mijn meubelen halen, want ik woon hier.’
Van de Kamp liet de vrouw binnen en legde uit dat hij de rechtmatige bewoner was en de
woning gerechtelijk ontruimd was.39

Ondertussen was het straatbeeld aanzienlijk veranderd. Naast militaire voertuigen was er
nagenoeg geen verkeer op straat aanwezig. Af en toe werd men opgeschrikt door een auto
met daarop een groot gevaarte. Dit waren voertuigen die zich via een houtgasgenerator
voortbewogen. Het wagenpark van de Rotterdamse politie werd tijdens de bezetting even-
eens drastisch ingekrompen. In een rapport van begin januari 1944 stond netjes vermeld dat
vijf Harley Davidson motoren werden overgenomen door de Wehrmacht. In juli 1944

moesten vanuit Rotterdam vier politiemotorrijtuigen aan de Politie Motordienst in Putten
en twee aan de Kraftfahrstaffel in Nijmegen afgeleverd worden. Begin september werd via de
directeur-generaal verzocht of hij ter vervanging van de ingeleverde personenauto’s bij de
Kraftfahrstaffel een vijftal lichtere automobielen ter beschikking kon stellen. De directeur-
generaal antwoordde dat er in Putten twee lichte auto’s ter beschikking waren. Hiervan zal
men in Rotterdam weinig ‘plezier’ gehad hebben, want enkele dagen later werd via de Politie
Motordienst in Putten het bericht ontvangen dat voor de maand september 1944 geen
benzinetoewijzing kon worden verstrekt. Zoals uit bijlage 1 blijkt moest de Motorbrigade,
ondanks het gebrek aan brandstof en voertuigen, ook in 1944 voor de Duitse (politie)instan-
ties blijven rijden.40

Hoewel de ene politiedienst (gedwongen) meewerkte aan het uitvoeren van opdrachten
van de bezetter, had diezelfde bezetter geconstateerd dat op andere terreinen, zoals het
opsporen en aanhouden van werkweigeraars en contractbrekers, niet meer gerekend kon
worden op medewerking van de Nederlandse politie. Aangezien de opmars van de
Geallieerde legers zoveel mogelijk gedwarsboomd moest worden, waren voor het aanleggen
van stellingen juist veel arbeiders nodig.41

Arbeidscontroledienst

Medio Mei 1943 werd de opsporing van contractbrekers en weigeraars voor de arbeidsinzet
geïntensiveerd. Omdat deze werkzaamheden volgens de Nederlandse politie in strijd waren
met het Volkenrecht, had zij hiertegen geageerd en werkte daarom volgens de bezetter niet
voldoende mee aan de opsporing van deze groep. Om het doel toch te bereiken, werden
ongeveer zeventig leden van het Kontroll-Kommando (kk) over de Gewestelijke Arbeids-
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bureaus verdeeld. Deze kk-mannen, die voorheen belast waren met de bewaking van het
Arbeitseinsatzlager ‘Erika’ in Ommen, kregen de aanstelling en het uniform van vrijwillige
hulpagent. Uit de verschillende dag- en nachtrapporten blijkt dat in Rotterdam eveneens een
aantal van deze kk-mannen zeer actief is geweest en vooral in de nachtelijke uren op pad ging
om onderduikers aan te houden. Hierbij hadden zij regelmatig succes. De arrestanten
werden voor Groep 10 in bewaring gesteld en gingen daarna meestal eerst op transport naar
kamp Erika en later naar Amersfoort.42

Eén jaar later, in april 1944, werden voorbereidingen getroffen tot de oprichting van een
Arbeitseinsatzpolizei. De officiële naam van deze dienst werd Arbeitskontrolldienst (akd).
Agenten, die reeds bij de arbeidsbureaus werkzaam waren, kk-mannen, vrijwilligers van de
politie en andere vrijwilligers konden zich voor de akd aanmelden en kregen in Schalkaar
een opleiding van twee weken. Zij droegen het Nederlandse politie-uniform, maar konden
desgewenst ook in burger optreden. Daarbij kregen zij het gangbare legitimatiebewijs van de
Nederlandse politie en verder een speciaal door Rauter ondertekend Ausweis. Op grond van
laatstgenoemd bewijs waren leden van de Duitse en Nederlandse politie te allen tijde ver-
plicht hen ‘Schutz und Hilfe’ te verlenen. Bij de aanwijzing van de bezoldigingsgroepen werd
uitgegaan van de dienstrangen bij de Nederlandse politie. Daarboven werd een zogenaamde
Erschwernis- und Leistungszulage van ƒ 1,- tot ƒ 3,- per man per dag toegekend. De reguliere
politie was verplicht de door de akd aangehouden personen over te nemen, te bewaken en te
transporteren naar de door die dienst te bepalen plaats. Zodra de akd op sterkte was, zouden
de transporten door eigen personeel verricht worden. Het was namelijk de bedoeling dat de
akd uit ongeveer duizend man zou gaan bestaan. Zover is het nooit gekomen. De akd kwam
onder bevel te staan van de Duitse Hauptmann der Orpo Winkler. De dagelijkse leiding
berustte bij Bereitschaftsführer, dr. W. Schwier, die verantwoordelijk was voor de verdeling van
de manschappen over de arbeidsbureaus. Dr. Schwier zetelde in het kamp Erika in Ommen
en was voorheen belast met de leiding over het Kontroll-Kommando.43

Het eerste bericht over de akd in Rotterdam dateert van 20 juni 1944. In een briefje aan
het DGvP geeft opperwachtmeester J.O. aan dat hij met enige mannen, behorende tot het
Lager Erika in Ommen, in Rotterdam is met het doel de diverse onderduikers en
contractverbrekers op te sporen en op transport te stellen naar kamp Amersfoort. Omdat zij
echter veelal in burger hun dienst verrichtten, was het een dringende noodzaak in het bezit
te komen van een kaart voor de gemeentetram. Buiten O. kwamen nog drie wachtmeesters
voor zo’n kaart in aanmerking, waaruit geconcludeerd kan worden dat de akd in Rotterdam
toen uit vier personen bestond. Volgens het briefhoofd was de dienst in hetzelfde gebouw
gevestigd als het Fahndungskommando, namelijk Heemraadssingel 219, kamer 15.44 De akd

arresteerde zelf, maar kreeg ook arrestanten overgedragen van andere instanties. Eind juli
1944 moesten twee opperwachtmeesters van de Staatspolitie, dienstdoende aan het hoofd-
bureau, twee mannen vanaf het bureau van de Duitse politie aan de Eendrachtsweg 59 over-
brengen. Beide mannen waren bij het zwembad aan de Van Maanenstraat door de Duitse
politie aangehouden, omdat zij met zogenaamde stroopstokjes liepen te venten. De mannen
moesten voor de akd in bewaring gesteld worden.45
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Na verloop van tijd was de sterkte tot acht man gestegen. Marinus Antonius K. was
aanvankelijk geplaatst bij de akd in Venlo, maar werd op eigen verzoek naar Rotterdam
overgeplaatst. In Rotterdam was bekend dat de akd Venlo uit ruwe en fanatieke personen
bestond en men had daarom bij de commandant geprotesteerd tegen de komst van K. Dit
mocht niet baten. K. kwam toch naar Rotterdam, waar hij de bijnaam ‘De Scherpschutter’
verwierf. Na de bevrijding verklaarde K. hoe hij aan deze naam gekomen was. Omstreeks
januari 1944 had hij in de Dierentuin van Den Haag vrijwillig getekend voor de Landwacht
Nederland en werd vervolgens goedgekeurd. Hij moest echter wachten tot hij een oproep
zou krijgen, maar deze kwam niet. In februari 1944 had K. zich toch gemeld bij het pob in
Schalkhaar om te worden opgeleid voor de Landwacht. Deze opleiding duurde drie weken.
Voor genoemd doel waren in Schalkhaar ongeveer zeshonderd man geconcentreerd en deze
werden verdeeld in drie compagnieën. In verband met zijn jeugdige leeftijd werd K. ingedeeld
bij de eerste compagnie (K. was begin januari 1926 geboren). Na drie weken werden uit de
genoemde drie compagnieën ongeveer 35 personen, waaronder K., aangezocht om dienst te
nemen bij de Staatspolitie. Toen de mannen van de drie compagnieën na drie weken
afzwaaiden en in verschillende plaatsen bij de Landwacht werden ingedeeld, moest de groep
van K. nog in Schalkhaar blijven om verder opgeleid te worden voor de Staatspolitie. Daarna
werden ze ingedeeld bij de akd. K. werd eerst naar Venlo gestuurd en later volgde over-
plaatsing naar Rotterdam. De personen die op straat en bij de stations gearresteerd werden,
moesten eerst voorgeleid worden voor een Duitser bij het arbeidsbureau aan de Henegouwer-
laan en als zij niet werden vrijgelaten moest de akd hen overbrengen naar het hoofdbureau
van politie. K. bekende dat hij tijdens genoemde werkzaamheden in Rotterdam op straat
meermalen met zijn pistool had geschoten, doch dit waren volgens hem altijd
waarschuwingsschoten in de lucht geweest. Hij deed dit wanneer een arrestant trachtte te
vluchten of wanneer teveel mensen bij elkaar stonden. In de zomer van 1944 heeft K. op het
exercitieterrein van de pos in Apeldoorn met alle andere akd’ers de eed van trouw op de
Führer afgelegd en ongeveer twee weken nadien in Apeldoorn een stuk getekend, betrekking
hebbende op bedoelde eedsaflegging. Daardoor werden zij automatisch overgeheveld naar
het Freiwilliger Bataljon Niederlanden, hetwelk uiteindelijk ressorteerde onder de ss. In
september 1944 moest de groep vanuit Rotterdam via het depot in Apeldoorn weer naar het
pob in Schalkhaar, hetwelk toen de naam droeg van ‘Polizei Freiwilliger Bataljon Niederlanden’.
Daar werd tot maart 1945 een militaire opleiding genoten. Aan het einde van 1944 werd K.
gekleed in een groen militair uniform. Ook werd hij toen in het bezit gesteld van een
zogenaamd ss-Soldbuch.46

Uit andere verklaringen van Rotterdamse akd’ers blijkt dat de eed door enige officieren
en ten overstaan van Rauter werd afgelegd. Een van hen kon zich nog herinneren dat zij in
april 1945 naar Meppel moesten, waar ze allemaal werden ingezet tegen de Geallieerden.
Spoedig moesten zij zich terugtrekken en kwamen uiteindelijk weer in Rotterdam terecht,
waar zij werden ondergebracht in de Oranjeschool aan de Beukelsdijk.47
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13.3 10 en 11 november 1944

Ondanks het groot aantal maatregelen, dat genomen was om zoveel mogelijk arbeiders naar
Duitsland te sturen, was de bezetter nog steeds niet tevreden. Op 16 september 1944 verzond
de directeur-generaal van Politie op last van de BdO een telexbericht waarin alle Neder-
landers tussen zestien en vijftig jaar voor de arbeidsinzet werden opgeroepen. De Neder-
landse politie kreeg opdracht om op straten en pleinen alle rondhangende mannen, die geen
bezigheden hadden en rondlummelden, onmiddellijk te arresteren en over te brengen naar
arbeitseinsatzlager in Amersfoort.48 Gebrek aan arbeiders was niet de enige reden voor het
wegvoeren van de Nederlandse mannen.

Operatie ‘Market Garden’ verliep voor de Geallieerden niet zoals zij gehoopt hadden. 
Op 25 september moesten zij hun zwaar bevochten posities ten noorden van de Rijn opgeven.
Voor de bezetter betekende dit dat zij zich boven de grote rivieren kon handhaven en met
nog meer ijver doorging met het plegen van terreurdaden. Eind september verspreidde Radio
Oranje berichten over de medewerking van burgers bij de opmars van de Geallieerde legers
in het zuiden van Nederland. Generalleutnant H.H. von Wühlisch, Chef des Generalstabes van
de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, verklaarde na de bevrijding, dat de bezetter
bang was voor een opstand van de ondergrondse in het door hen bezette gebied. Deze angst
was niet geheel ten onrechte, want door middel van vliegtuigen werden grote hoeveelheden
voor het verzet bestemde wapens gedropt, terwijl mede hierdoor het aantal verzetsactiviteiten
toenam. Op 11 oktober 1944 verzond het Oberkommando der Wehrmacht (okw) een telegram,
waarin werd medegedeeld dat het okw overwoog alle weerbare mannen uit Nederland weg te
voeren. Hierbij verwachtte men geen steun van de Nederlandse politie, doch werd rekening
gehouden met lijdelijk verzet.49

Enkele dagen nadat het telegram verzonden was, vond onder leiding van Christiansen in
Hilversum een vergadering plaats, waar gesproken werd over de uitvoerbaarheid van het plan.
De top van de bezettingsautoriteiten, waaronder Seyss-Inquart en Rauter, was aanwezig.
Men kwam tot de conclusie dat een landelijke actie onuitvoerbaar was wegens het gebrek aan
Duitse politiemensen en militairen, terwijl men daarnaast bang was voor een reactie van de
illegaliteit. Daarom werd besloten om te kijken of er genoeg manschappen beschikbaar
waren om de weerbare mannen uit de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
weg te voeren. Op 30 oktober vond in Hilversum wederom een vergadering plaats, waarbij
nu ook hoge Duitse officieren uit Rotterdam aanwezig waren, zoals Wölk, Scholz en de Kampf-
kommandant van Rotterdam, Generalmajor Kistner. Al snel werd duidelijk waarom deze
Rotterdamse delegatie voor de vergadering was uitgenodigd, want aan hen werd mede-
gedeeld dat de eerste razzia, onder de codenaam Rosenstock, in Rotterdam zou plaatsvinden,
gevolgd door Den Haag en Amsterdam. Rotterdam was het eerste aan de beurt, omdat de
stad het dichtst bij de zwakke rechtervleugel van het front gelegen was en de bezetter bang was
voor eventuele hulp van de illegaliteit bij een aanval van de Geallieerden.50

Daags na de vergadering werd in Rotterdam in het geheim begonnen met de voor-
bereidingen. Omdat het een Duitse aangelegenheid was, werd de Rotterdamse politie overal
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buitengehouden.51 Op 8 november 1944 moest inspecteur Wonink bij Scholz komen. Wonink
kreeg te horen dat op last van Rauter nog diezelfde dag alle wapens van de Rotterdamse
politie geïnspecteerd moesten worden. Wonink vroeg aan Scholz of dan de wapens van de
politie afgenomen zouden worden, hetgeen Scholz ontkende, waarna Wonink een bericht
verspreidde met de mededeling dat omstreeks 16.00 uur aan de bureaus alle vuurwapens van
wapendragenden voor inspectie door de verbindingsofficier aanwezig moesten zijn. Voor de
inspectie mochten alleen Duitse militairen aan bureaus toegelaten worden, die in bezit waren
van een door Scholz getekend bewijs. Toen ’s middags leden van de Orpo aan de bureaus
verschenen werd door hen nergens een wapeninspectie gehouden, doch werden alle dienst-
wapens direct meegenomen.52 Het werkelijke doel van de inname van de wapens bleef in
eerste instantie geheim.

Wonink ging direct hevig ontstemd naar Scholz, die onder meer zei dat Wonink moest
begrijpen dat dit met een bepaalde bedoeling geschiedde. Hij liet Wonink ook blijken dat 
de door de bezetter gevoerde politiek jegens ons land, sedert het aan de macht komen van
Himmler, een grondige wijziging had ondergaan. Had men tot dan toe getracht het Neder-
landse volk voor zich te winnen, vanaf dat moment zou men met de Nederlandse belangen
geen rekening meer houden. Wonink zei hierop tegen Scholz dat het hem als Nederlander
daardoor onmogelijk was langer in dienst te blijven en dat hij zulks dan ook weigerde
ongeacht de daaraan verbonden consequenties. Scholz zei tegen Wonink dat hij zeer over-
stuur was en dat hij maar eerst eens rustig moest nadenken. Wonink bracht zijn besluit
echter onmiddellijk ter kennis van Boelstra, pakte zijn bezittingen en ging naar huis.53

Hij meldde zich per 8 november 1944 ziek.54

Nadat Wonink zijn functie als commandeur van de Ordepolitie had neergelegd werd 
het commando overgenomen door Tetenburg.55 Als vurig nationaalsocialist was hij voor de
bezetter een uitstekende kracht.

Ondertussen waren vanuit het hele land manschappen van de Wehrmacht, Orpo, Sipo und
sd en van verschillende andere legeronderdelen zich gereed aan het maken voor vertrek naar
Rotterdam, of waren daar al ondergebracht in gevorderde gebouwen. In de nacht van 9 op 10

november arriveerden de laatste manschappen in Rotterdam en werden, met de reeds aan-
wezige troepen, naar verschillende posities gedirigeerd. Op straat surveillerende agenten
waren de enige getuigen van deze troepenverplaatsingen, maar hadden geen enkele notie
van de werkelijke taak van deze Duitse overmacht. Het bureau Sandelingplein werd rond
middernacht, zonder opgaaf van reden, bezet door Duitse manschappen. Zij verlieten het
bureau weer op zaterdag 11 november omstreeks 07.00 uur.56 Een verbaasde wachtcomman-
dant probeerde telefonisch contact te krijgen met het bureau Oostervantstraat. De gewenste
verbinding kwam echter niet tot stand. Ook het personeel van andere bureaus kwam er
spoedig achter dat de telefoon niet meer functioneerde.57
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Het systematisch oppakken van de mannen

Slechts weinigen wisten welk lot de mannelijke bewoners van Rotterdam te wachten stond,
maar in de vroege ochtend van 10 november werd snel duidelijk waarvoor alle voorzorgs-
maatregelen van de bezetter nodig waren geweest. Alle toegangswegen naar Rotterdam
werden door Duitse militairen hermetisch afgesloten. Het was de bedoeling om op deze
eerste dag van de razzia alle mannen van 17 tot en met 40 jaar vanuit de buitenwijken weg te
voeren. Behalve Rotterdam-Zuid, Spangen, Oud-Mathenesse, Delfshaven, Overschie,
Schiebroek, Hillegersberg en Kralingen zou die dag ook Schiedam aan de beurt komen.
Nadat deze stadsdelen waren afgesloten, werden de eerste mannen, die meestal op weg
waren naar hun werk, opgepakt. Zij werden in groepjes naar speciale verzamelplaatsen
gebracht. Hiervoor waren elf, over het gehele gebied verspreide gebouwen en terreinen
aangewezen, waaronder het Feyenoordstadion, de autobusremise aan de Sluisjesdijk, de
tramremise aan de Kootsekade, Lommerrijk, het Nenijtoterrein, de Beurs en het belasting-
gebouw aan de Puntegaalstraat. In sommige gedeelten van de buitenwijken verspreidden
Duitse militairen op verschillende manieren biljetten, waarop met grote letters het woord
‘bevel’ gedrukt stond. In de ene straat werden ze persoonlijk aan de bewoners afgegeven en
in andere straten werden ze in de brievenbus gestopt, terwijl daarnaast de tekst van het bevel
ook door middel van geluidswagens werd verspreid. Via de biljetten werd bekend gemaakt
dat alle mannen in de leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor de arbeidsinzet moesten aan-
melden. Hiervoor moesten de mannen onmiddellijk na ontvangst van het bevel met de
voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan. Degene, die in het bezit was van een bewijs
van vrijstelling, moest eveneens op straat gaan staan en het bewijs meenemen. De mannen,
die bij een huiszoeking nog in huis werden aangetroffen, zouden worden gestraft, waarbij
hun particulier eigendom zou worden aangesproken. Wat met het laatste bedoeld werd, was
niet geheel duidelijk. Onder het bevel stond met dikke letters gedrukt: ‘op hen, die pogen

te ontvluchten of weerstand bieden, zal worden geschoten.’ Dit laatste dreigement
werd kracht bijgezet doordat de straten die aan de beurt waren om huis aan huis doorzocht te
worden, werden afgezet met zware machinegeweren. Op enkele punten was zelfs
luchtdoelgeschut geplaatst.58

Politieagenten die dachten dat het uniform bescherming bood en voor vrijstelling zou
zorgen, hadden het mis, want ook zij werden door de Duitse militairen opgepakt en naar één
van de eerder genoemde verzamelplaatsen gebracht. Zelfs in de politiebureaus waren ze niet
veilig. In het bureau aan de Charloisse Kerksingel forceerden Duitse militairen twee deuren
om de kamers te kunnen doorzoeken. Een militair wilde door middel van een handgranaat
een andere afgesloten deur openen, maar dit kon een aanwezige agent voorkomen. De
granaatscherven hadden anders twee verborgen personen kunnen verwonden. Agent G.
Jonkman had nachtdienst gehad aan het bureau Nassaukade en fietste via de Brielselaan naar
huis. Onderweg zag hij dat Duitse militairen overal mannen uit huis haalden. Thuis
gekomen zei hij tegen zijn vrouw, dat hij, voordat hij het bed indook, eerst even naar het
bureau Charlois ging om een bewijsje te halen, waarmee hij kon aantonen dat hij bij de
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politie werkzaam was. Nadat hij bureau Charlois was binnengegaan sloten Duitse militairen
de deur achter Jonkman, zodat hij niet meer naar huis kon. Later werd hij met een groep
mannen naar het stadion gebracht. Daar zat hij de hele dag zonder eten en drinken. 
’s Avonds moesten ze de weg oversteken naar een gereedstaande goederentrein, die vanwege
het stro op de vloer meer op een veewagen leek. Vandaaruit begon in het donker de reis naar
een onbekende bestemming. Onderweg had Jonkman kans gezien een door hem geschreven
briefje op een perron te gooien, waar hij het adres van zijn in Amsterdam wonende schoon-
moeder op had gezet, omdat hij dacht dat ze dicht bij Amsterdam zaten. Het briefje is door
zijn vrouw ontvangen.59

Duindam, commandant van afdeling iiid (Straatweg), had kans gezien het bureau te
bereiken. Daar trof hij ongeveer dertig politieagenten van verschillende bureaus aan, die
hoopten in het bureau veilig te zijn. In enige uren tijd werd op de zolder een schuilplaats
gebouwd. Tijdens de razzia had Duindam weten te voorkomen dat de patrouille een
onderzoek in het bureau in ging stellen. Duindam bleef gedurende drie weken dag en nacht
op zijn post, omdat hij wilde voorkomen dat zijn ondergeschikten alsnog gevonden werden
en dan als onderduikers doodgeschoten zouden worden.60 De agenten, belast met de
bewaking van de elektriciteitscentrale aan de Galileistraat, hadden geluk. Op de eerste dag
van de razzia, omstreeks 10.00 uur, kwamen vijftig soldaten van de Wehrmacht naar de
centrale. Zij stuurden wachtcommandant J.J.H. Starmans naar huis, terwijl de agenten het
bericht ontvingen om zich voor de arbeidsinzet te melden. Starmans heeft kans gezien deze
jonge agenten in de fabriek te laten onderduiken.61

In de namiddag van de 10e november omstreeks 16.25 uur, stuurde Boelstra, naar aan-
leiding van het feit dat die dag een groot aantal politieambtenaren voor arbeidsinzet waren
gevorderd, een telexbericht naar het DGvP in Zwolle met daarin het dringende verzoek of
Schrieke zich onmiddellijk in verbinding kon stellen met Seyss-Inquart en Christiansen, om
te bereiken dat Boelstra volmacht kreeg om die arbeidsplichtigen vrijstelling te verlenen,
welke voor de uitoefening van de dienst absoluut noodzakelijk waren. Was dit niet mogelijk,
dan dreigde de hele politieorganisatie, inclusief administratie, vast te lopen. Boelstra
probeerde zelf Schrieke telefonisch te bereiken, maar dat was nog steeds niet gelukt. De Boer
antwoordde één uur later dat het verzoek van Boelstra door hem per koerier naar Schrieke
was doorgezonden. De resultaten van zijn eventuele bemoeienissen zou hij zo spoedig
mogelijk aan Boelstra berichten. Al deze verzoeken hadden niet het gewenste resultaat, want
de volgende dag, 11 november 1944, was het binnengebied van Rotterdam aan de beurt,
waarbij ook nu weer politiemensen werden opgepakt. Het politiepersoneel dat zich in het
hoofdbureau verborgen wilde houden kreeg van Boelstra toestemming om te blijven. Hij gaf
opdracht om voor voeding en legering te zorgen. De vorige dag was het onderduiken in het
hoofdbureau nog afgekeurd. Toen Takken vernam dat een aantal jonge mannen van het
administratief personeel in het hoofdbureau wilde blijven, werd dit na overleg met zijn
collega Hanegraaf verboden, omdat zij de risico’s en de gevolgen van het massaal onder-
duiken in het hoofdbureau niet op zich durfden te nemen.62

Een onbekend aantal politieagenten had thuis of elders een veilige plaats gevonden om
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onder te duiken. Agent J.S. van Beek van de politiepost Overschie had uit voorzorg naast het
bed een gat in de vloer gehakt en een gat gegraven. Het zand had hij in de tuin gestort. Via
een aantal leden van de Feldgendarmerie, waarmee hij een goede verstandhouding had,
hoorde hij dat de razzia zou plaatsvinden. Op de bewuste dag kroop hij in het gat, waarna
zijn vrouw het dressoir er over heen schoof. Nadat hij enkele maanden thuis had gezeten,
was zijn vrouw naar het bureau gegaan. Daar vroegen ze waar Van Beek was. Toen zijn vrouw
vertelde dat hij onder de grond zat, werd haar verteld dat hij meteen in dienst moest komen
en dat dit zonder problemen kon. Van Beek en zijn vrouw waren opgelucht, want onder-
duiken in je eigen huis was ook niet alles. Van Beek durfde niet voor het raam te gaan staan
en hij moest stil zijn. Hierdoor hadden ze veel kennissen verloren, omdat zijn vrouw
niemand binnenliet.63

Van Beek’s voorzichtigheid was niet overdreven, want in bepaalde buurten werd een
groot aantal jongens en mannen door buren verraden, omdat die het niet konden ver-
kroppen dat hun mannen wel waren weggevoerd. Vooral in Rotterdam-Zuid werden op deze
manier veel mannen aangebracht. De verraders en aanbrengers vormden op een gegeven
moment zelfs een file voor het politiebureau Sandelingplein, totdat de politie hen weg-
stuurde. Ook ontving de politie veel anonieme brieven met adressen van onderduikers. In de
illegale pers werden de mensen gewaarschuwd zich niet aan deze praktijken schuldig te
maken.64

Agent H.M. Blok had op de tweede dag van de razzia ochtenddienst aan het bureau
Oostervantstraat. In het bureau was het ongewoon stil. Een inspecteur zei tegen de aanwezige
politiemannen dat ze beter naar huis konden gaan, omdat ze anders ook opgehaald zouden
worden. Samen met een aantal collega’s wilde Blok naar het gebouw van de Bereden Brigade
om daar op de hooizolder te kruipen, maar dat liet de chef niet toe. Blok besloot toen om
naar zijn kostadres te gaan. De zoon van de kostjuffrouw had uit voorzorg op de zolder een
schuilplaats gemaakt en daar kropen ze samen in. Na één week thuis gebleven te zijn belde de
wachtcommandant van de Oostervantstraat, met de vraag of het persoonsbewijs van Blok
ingeleverd kon worden. Nadat het persoonsbewijs van een stempel voorzien was, kon Blok
weer in dienst komen.65

Agent M.J. van Leeuwe van de Motorbrigade kon op een andere manier aan de weg-
voering ontkomen. Hij was met een auto van de politiepresident van Haarlem, welke des-
tijds in de werkplaats van de Rotterdamse politie werd gerepareerd, de stad uitgevlucht en
was met deze wagen vijf dagen ondergedoken geweest. De bewuste politiepresident had
hierover verschillende telexberichten naar Rotterdam gezonden. Toen Van Leeuwe
telefonisch contact kreeg met Rotterdam werd hem medegedeeld dat verschillende agenten
al een stempel op hun persoonsbewijs hadden gekregen, hetgeen betekende dat zij dan niet
opgepakt werden. Gelijkertijd werd hem medegedeeld dat een collega van Groep 10, Van
Huis, reeds meerdere malen naar hem gevraagd had, omdat hij ervoor kon zorgen dat ook
Van Leeuwe een stempel op zijn persoonsbewijs zou krijgen. Een collega van Van Leeuwe
heeft toen het persoonsbewijs opgehaald en Van Huis heeft vervolgens gezorgd dat het
persoonsbewijs gestempeld werd, zodat Van Leeuwe weer terug naar Rotterdam kon. 
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Van Huis probeerde door meerdere van deze acties bij zijn collega’s in het gevlei te komen,
om eventueel na de bevrijding zijn hachje te redden.66

Beide dagen ontwrichtte het dagelijkse leven in de getroffen gebieden. In het dag- en
nachtrapport van het bureau Oostervantstraat werd op de dag van de razzia geen enkele
mutatie geschreven. De volgende dagen nam het aantal ingeschreven meldingen langzaam
toe, waaruit bleek dat het ‘normale’ politiewerk voorzichtig hervat werd.67 Hulpagent
B. Beindorff, dienstdoende aan de eerste afdeling (Centrum)68 en opperwachtmeester 
B.J. Oorebeek69 van de Staatsbrandweerpolitie behoorden tot degenen die een dagboek
hadden bijgehouden. Hieruit blijkt hoe het hen en andere Rotterdammers tijdens het
transport en verblijf in Duitsland verging.

De verzamelplaatsen

Op beide dagen werden de mannen in colonne en onder begeleiding van bewapende
Duitsers afgevoerd naar over de stad verspreide verzamelplaatsen. Op het Nenijtoterrein
vond in de middag van 11 november een incident plaats, waarbij leden van de sd betrokken
waren. Wölk had voor aanvang van de razzia’s opdracht gekregen om personeel beschikbaar
te stellen voor de verzamelplaatsen, teneinde de bewijzen van vrijstelling, persoonsbewijzen

en dergelijke papieren op echtheid te controleren en tevens uit te zien naar
gesignaleerde personen.70 Die middag gingen de medewerkers van de
Aussenstelle Engelshoven, Hoffmann, Sieber en Röschmann naar het Nenijto-
terrein, om met hulp van de verrader Bitter te kijken of zich onder de

Bernhard Heinrich Sieber, 
geb. 1 juni 1909 in Dordmund
(ss-Oberscharführer).

Legitimatiebewijs van opperwachtmeester der Staatsbrandweerpolitie,
Benjamin Jan Oorebeek.



verzamelde mannen illegale werkers
bevonden. Toen zij het terrein
betraden zag Sieber dat een Haupt-
mann van de Luftwaffe voor een grote
loods een gesprek voerde met een
man, die gekleed was in het uniform
van het voormalige Nederlandse
leger. Hoffmann ging naar de Haupt-
mann toe en mengde zich in het
gesprek. Sieber stond erbij, maar kon
zich na de bevrijding niet meer her-
inneren wat er besproken was, want
hij had zich enkele malen verwijderd
voor persoonsbewijscontrole. Toen
hij bij het groepje terugkwam, zei de
Hauptmann tegen hem dat de Nederlandse militair doodgeschoten moest worden en gaf
Sieber de opdracht hiervoor te zorgen. Samen met Engelshoven en de Nederlandse militair
begaf Sieber zich naar een zijkant van de loods. Toen ze ongeveer 25 meter hadden afgelegd trok
Sieber zijn pistool en schoot de man met één schot in het achterhoofd. Nadat hij geconstateerd
had dat de man dood was, begaf hij zich naar Hoffmann, die nog steeds met de Hauptmann in
gesprek was en meldde dat hij de opdracht had uitgevoerd.71

Omdat opperwachtmeester Oorebeek in de Walcherschestraat (Rotterdam-Zuid) woonde
was hij al op 10 november slachtoffer van de razzia. Toen hij ’s morgens omstreeks 07.00 uur
bezig was zich klaar te maken voor de dienst, werd er gebeld. Voor de deur stonden Duitse
militairen, die hem de bekende oproep in de hand stopten. ’s Middags omstreeks 13.00 uur
werd hij met een groep buurtgenoten onder strenge bewaking naar het Feyenoordstadion
gebracht, waarna ze in de buurt van het stadion als ‘stukgoed’ in rijnaken werden gestopt, die
omstreeks 23.00 uur vertrokken.72 

Hulpagent Beindorff werd op 11 november uit zijn huis gehaald. Samen met andere
mannen uit de buurt moest hij zich op de Noordsingel opstellen, waarna de groep te voet
naar restaurant Lommerrijk werd gebracht. In een grote zaal werden ze ingeschreven en
toegesproken door een Duitser. ’s Avonds werd Beindorff met een groep naar de remise
Hillegersberg gebracht, waar hij samen met ongeveer duizend mannen de nacht moest
doorbrengen. Beindorff kon nog net op tijd een plekje in tramwagon 539 bemachtigen.
Omdat sommige mannen geen tijd hadden gehad de hoognodige spullen te pakken, werden
de bruikbare goederen, zoals regenzeiltjes, rolgordijnen en beugeltouwen uit de wagons
gesloopt en meegenomen. De volgende morgen, zondag 12 november, had zich voor de
remise een menigte vrouwen en meisjes verzameld. De Duitsers wilden deze door schieten in
de lucht verjagen. Toen dit niet hielp werd de waterstraal erop gezet. Hierna begon voor de
mannen de reis naar een onbekende bestemming.73
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Legitimatiebewijs van hulpagent/bewaker Bastiaan Beindorff.
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13.4 het transport

Beindorff werd buiten de remise in colonne opgesteld en na lang wachten zette omstreeks
11.30 uur de groep zich in beweging. Na uren in de stromende regen gelopen te hebben
kwamen ze uiteindelijk in Woerden aan. Hier stonden honderden vrouwen en meisjes hen
op te wachten met allerlei eet- en drinkwaar. Voor de mannen, die niet meer verder konden,
werden boerenwagens beschikbaar gesteld. De rest moest na een korte onderbreking verder.
Omstreeks 17.00 uur liep de groep verkleumd, doorweekt en uitgeput Utrecht binnen en na
een half uur kwamen ze uiteindelijk op de plaats van bestemming. Dit bleek schouwburg
Tivoli te zijn, waar de mannen door het Rode Kruis verzorgd en gevoed werden. Daarvan-
daan werd op dinsdag 14 november de tocht te voet vervolgd naar Amersfoort. Omstreeks
14.00 uur kwamen ze bij het kamp. Daar zagen ze overal prikkeldraad en borden waarop in
het Hollands en Duits stond: ‘gevaren zone. Er wordt zonder aanroepen geschoten’.
Hierboven was een doodskop geschilderd. Door een lange laan dwars door het bos, die was
afgezet door hoog prikkeldraad, kwamen ze bij de ingang van het kamp. Daar werden ze in
rijen van vijf opgesteld en geteld, waarna ze door de poort het kamp in geleid werden. Hier
was de militaire afdeling gevestigd. Daarna moesten ze weer door een poort en kwamen zo in
het kamp van de gestraften. Achter prikkeldraad stonden deze gevangenen in oude militaire
tunieken, veldmutsen, lange broeken, voetlappen en klompen gekleed, opgesteld. Beindorff
werd samen met zijn groep in zogenaamde Blocken ondergebracht. Dit waren stenen
gebouwen vol kribben en twee kachels. Er waren twee en drie etagekribben. De Rotter-
dammers werden in Block vii ondergebracht. Zij bleven hier twee dagen en kregen brood,
bloedworst, gekookte worst en veel pap. Alles kwam van het Rode Kruis. De gevangenen die
het eten uitdeelden aten er behoorlijk van mee. Men moest soms meer dan anderhalf uur in
de kou in het gelid staan voordat met eten begonnen kon worden. Donderdag 16 november
kreeg de groep voor het eerst drie sigaretten. ’s Middags om 12.00 uur moesten ze plotseling
met bagage aantreden. Na anderhalf uur gepakt en gezakt te hebben gewacht kregen ze
allemaal anderhalf brood en een stuk worst, waarna ze via station Amersfoort per trein naar
Duitsland werden vervoerd.74

De groep van Oorebeek, die per rijnaak werd vervoerd, kwam op 11 november omstreeks
18.00 uur in Amsterdam aan. In Oorebeek’s groep zaten onder andere ook nog vijftig
mannen van de politie en brandweerpolitie. Omdat de meesten van hen in uniform gekleed
waren, verliep het uitladen van deze schuit zonder slaan en schoppen. Op de andere schuiten
pakten Duitse militairen de mannen veel harder aan. Volgens het dagboek van Oorebeek
werden ze nog minder behandeld dan vee. In Amsterdam werden de mannen in grote
loodsen ondergebracht, waar zij op stro de nacht door konden brengen. De volgende dag,
zondag 12 november, werd de groep na het middageten ingescheept, waarna het konvooi
omstreeks 17.00 uur over het IJsselmeer wegvoer. De reis duurde vijftien uur en eindigde in
Kampen, waar de mannen aan wal werden gezet. Politie en brandweer werden apart
opgesteld. Na twee uur in de stromende regen gestaan te hebben kreeg deze groep onderdak
in de Theologische Hogeschool. Op vrijdag 17 november werd Oorebeek’s groep vanuit de
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school overgebracht naar de Van Heutszkazerne. Daar kregen ze een kamer toegewezen die
meer weg had van een varkenskot. Maar na wat aanpassingen was het enigszins bewoonbaar.
Lang konden ze er niet van ‘genieten’, want een dag later werden ze verkast naar een zaal,
waar ze met tweehonderd mannen moesten verblijven. Op 19 november kwam een einde aan
het verblijf in Kampen. Die dag moesten de mannen naar het zestien kilometer verderop
gelegen Wezep lopen. Zoals Oorebeek in zijn dagboek beschreef werden de mannen in een
door Duitsers gebouwd dorp ondergebracht, dat kort daarvoor door de Orpo verlaten was.
Ook hier bleven ze niet lang, want in de middag van 20 november werd iedereen in gereed
staande treinen geladen. Zonder veel tussenstops, weinig voedsel en een slechte stemming
arriveerde de trein na 68 uur in Dresden.75

Voor een aantal politiefunctionarissen was het transport extra zwaar. Ze waren tijdens de
surveillance of in de bureaus opgepakt en hadden daarom geen extra goederen, zoals warme
kleding, schoeisel of dekens kunnen meenemen. Daarbij kwam nog dat ze in de stromende
regen naar de verzamelplaatsen moesten lopen. Onderluitenant J.F.T. de Winter, hoofd van
het magazijn der Staatspolitie Rotterdam, kreeg enkele dagen na de razzia van Boelstra
opdracht 65 kussenslopen, 35 kopkussens, 150 wollen dekens, 200 moltondekens, 50 emaillen
borden, 200 eetlepels, 200 vorken, 150 messen, 30 blanco enveloppen en 1000 vel schrijf-
papier te leveren. Dit materieel was bestemd voor het bij de razzia weggevoerde politie-
personeel.76 Daarnaast had het Rode Kruis ervoor gezorgd dat de in Rotterdam achter-
gebleven collega’s kledingstukken hadden ingezameld. Deze goederen werden onder
bescherming van het Rode Kruis per dienstauto van de politie naar de theologische school 
in Kampen vervoerd. De Duitsers stonden verdeling van de goederen niet toe en namen alles
inbeslag.77

Na de bevrijding bleek dat de bureaucratie niet onder de bezetting geleden had. De meeste
in bruikleen verstrekte goederen waren in Duitsland achtergebleven of elders verloren
gegaan. De betrokkenen werden hiervoor alsnog verantwoordelijk gesteld. In het archief zijn
diverse verantwoordingsrapporten aanwezig. Door de materieeldienst werden soms
bedragen van ƒ 33,- geclaimd. J. Vroegop had tijdens de razzia twee slopen, vier lakens, drie
dekens en een hoofdkussen meegenomen, die eigendom waren van de Rotterdamse politie.
In Utrecht was hij gevlucht, waardoor hij de goederen achter had moeten laten. Na de
bevrijding moest hij ƒ 1,- betalen voor het zoekgeraakte hoofdkussen. Zelfs in 1953 moest een
agent nog een rapport opmaken over vermissing van lakens en dekens.78

Voor agent P.J. Timmerman was het transport te zwaar. Op weg naar Duitsland kreeg hij
difterie, tengevolge waarvan hij op 18 november 1944 in Blankenheim (Dld.) overleed.79

Kort na de beide razzia’s was het nog niet duidelijk hoeveel Rotterdamse politiemensen
daadwerkelijk waren weggevoerd. Volgens het maandverslag van november 1944 zouden
circa acht tot negenhonderd politiemannen weggevoerd zijn.80 Indien deze gegevens
kloppen, was ongeveer vijftig procent van de totale sterkte naar Duitsland getransporteerd,
want vóór de razzia’s bestond het korps uit 111 officieren en 1764 onderofficieren en man-
schappen. Op een lijst van latere datum staan ‘nog maar’ 274 namen vermeld van weg-
gevoerde politieagenten, bewakers en hulpagenten.81 Vermoedelijk waren de teruggekeerden
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hiervan afgetrokken, want Wonink verklaarde dat hij kort na de razzia’s betrokken was bij
het terughalen van ruim driehonderdvijftig politieagenten en mannen van de brandweer-
politie.82 Uit de cijfers blijkt in ieder geval dat tijdens de razzia een groot aantal (hulp)-
agenten is opgepakt en weggevoerd.83

Terughalen van weggevoerde mannen

In de dagen na de razzia’s werden verscheidene pogingen ondernomen om zoveel mogelijk
gevorderde politiemannen boven de 35 jaar naar Rotterdam terug te halen. Wonink, die
enkele dagen voor de razzia zijn ontslag had ingediend, kreeg op 11 november bezoek van
agent J. van der Stelt. Namens de politiemannen, die opgepakt waren en zich in het stadion
bevonden, vroeg Van der Stelt of Wonink iets voor hen wilde doen. Wonink zei dat hij
ontslag genomen had, maar in dit geval wilde helpen. Hij trok zijn uniform weer aan en
begaf zich naar het stadion, waar door tussenkomst van hem ongeveer tien politiemannen
werden vrijgelaten. Hij probeerde daarna de rechter Maasoever te bereiken, hetgeen niet
mogelijk was, omdat de Maasbruggen waren afgesloten. Op zondag 12 november was
Wonink, na overleg met Hanegraaf en verkregen toestemming van Boelstra, op zijn motor
gestapt teneinde te trachten de weggevoerden te achterhalen. Op het spoorwegemplacement
van Haarlem stonden enkele treinen met weggevoerden. De betreffende commandant gaf
hem toestemming te kijken of zich daarin ook agenten of brandweerlieden bevonden. Deze
moesten door Wonink dan bij de commandant gebracht worden, waarna deze zou over-
wegen wat hiermee te doen. Toen Wonink deze mensen, een twintigtal, uit de treinen had
gehaald, bracht hij hen echter onmiddellijk buiten het emplacement met de opdracht zo
nodig onder te duiken. Ondertussen had Wonink hulp gekregen van politiearts Hage en
Müller van de Motorbrigade en gezamenlijk bezochten ze plaatsen waar weggevoerde
politiemannen konden zitten, zoals Amsterdam, Amersfoort en Kampen.84 Müller had
vooraf contact opgenomen met de in Kampen aanwezige Duitse commandant Baatz, die zei
dat hij niets met Müller te maken had. Müller kon zich na de bevrijding niet meer
herinneren of, toen hij bij Baatz weinig succes had, naar Utrecht gegaan was of dat hij dit al
daarvoor gedaan had. In elk geval had hij in Utrecht van een hoge Duitse militair een
bewijsje gekregen om in de kampen toegelaten te worden, teneinde de politiemannen boven
de 35 jaar eruit te halen. Met dat briefje had hij in Kampen wel succes. Wonink bezocht de
groep in de theologische school, terwijl Müller naar de kazerne ging en daar een aantal
agenten van zijn eigen Motorbrigade tegenkwam. Een ambtenaar van de politie Kampen was
bereid de geboortedatum van de persoonsbewijzen te veranderen. Van een aantal Rotter-
damse politiemannen werd  het persoonsbewijs meegenomen en naar de bewuste ambtenaar
gebracht. Die heeft ’s nachts de bewijzen zo gewijzigd, dat allen ouder waren dan 35 jaar,
tenminste voor de mensen, die dat op eigen risico wilden. De persoonsbewijzen werden weer
terugbezorgd en de volgende morgen zijn de mannen die klaarstonden en die volgens hun
persoonsbewijs ouder waren dan 35 jaar eruit gehaald. Zij mochten vertrekken. Door middel
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van deze persoonsbewijsverandering konden ongeveer 23 politiemannen aan de verdere
deportatie onttrokken worden.85

Boelstra ondernam eveneens pogingen om politiemensen vrij te krijgen. Op 13 november
1944 stuurde hij een telexbericht naar zijn collega in Utrecht waaruit bleek dat volgens een
Erlass van Rauter het politiepersoneel, dat uiterlijk op 9 november 1944 35 jaar werd, vrij van
arbeidsinzet was. Bij de razzia waren verschillende politiemensen weggevoerd die hieraan
voldeden en zich volgens Boelstra vermoedelijk bevonden bij het transport, dat op dat
moment in Utrecht was aangekomen. Boelstra verzocht zijn collega zeer dringend met grote
spoed bij de transportleider pogingen in het werk te stellen om te bereiken genoemd per-
soneel onmiddellijk vrij te laten.86

De politiepresident van Utrecht antwoordde dat door een van zijn officieren contact was
opgenomen met Major Weichert en Hauptmann Dempwolf van de Feldgendarmerie. Hem
werd medegedeeld dat deze kwestie zou worden voorgelegd aan Rauter en dat een beslissing
van deze afgewacht diende te worden. In Utrecht kon voor de in het telexbericht bedoelde
categorie van politieambtenaren niets worden bereikt, omdat alle groepen reeds naar ver-
schillende richtingen waren vertrokken. Twee dagen later ondernam Boelstra een nieuwe
poging. Nu niet voor een groep, maar voor een met name genoemde politieman. In een
telexbericht aan zijn collega’s in Utrecht, Groningen, Zwolle, Enschede en Leeuwarden
vermeldde hij dat de opperwachtmeester der Staatspolitie Ehrismann op 10 november met
een groep Rotterdammers door Duitse instanties was afgevoerd voor de arbeidsinzet. 
Hij verzocht zijn collega’s dringend, voor het geval deze groep door hun gemeente zou gaan,
te bewerkstelligen dat Ehrismann niet verder weggevoerd werd. Bij dit bericht was een
zogenaamde Bescheinigung van Wölk gevoegd, waarin deze in het Duits vroeg Ehrismann als
voormalige politiebeambte ongehinderd te laten passeren, omdat hij voor de arbeidsinzet
was vrijgesteld. Ehrismann was werkzaam bij het vertaalbureau en daarom waarschijnlijk
zowel voor de Nederlandse als Duitse instanties onmisbaar. Soms werden er vanuit het land
positieve berichten ontvangen over aangetroffen of teruggekeerde politieambtenaren. 
Op 19 november stuurde de politie van Utrecht bericht dat de onderluitenant De Jonge van
het Rotterdamse korps zich op dat moment met dertig manschappen in Putten op de Veluwe
bevond en wilde weten of hij kon worden afgehaald.87

Nadat de politiemannen vanuit Nederland naar Duitse kampen waren doorgestuurd,
werden nog steeds pogingen ondernomen om ze daarvandaan terug te halen. Vooral Wonink
heeft zich hiervoor persoonlijk ingezet. Op 24 november 1944 vroeg de Rotterdamse kapitein
M.W. van Zanten aan de politie van Enschede of zij Wonink wilde opvangen, want die was
vanuit Rotterdam per dienstauto naar het Duitse grensplaatsje Gronau vertrokken. 
Ze moesten hem dan verwijzen naar het Nederlandse Rode Kruis in Enschede waar door
iemand een lijst was afgedragen met circa vierhonderd namen van Rotterdamse burgers uit
het kamp Schutzenhof in Gronau. Hierna moest Wonink de lijst naar Rotterdam brengen.88

Müller was eveneens enkele malen in Duitsland geweest. In Coevorden had hij getracht
erdoor te komen, want daar hoorde hij, dat in Dalem ook een kamp was. Hij trachtte daar
over de grens te komen, maar door de Duitsers werd hij verwezen naar het bureau van de sd
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in Assen. Daar zou hij een bewijsje kunnen krijgen om over de grens te komen. In Assen
werd echter geen bewijsje afgegeven. In Groningen probeerde hij om bij Nieuwe Schans de
grens over te gaan, maar ook dat lukte niet. Tenslotte lukte het met een fles jenever. In
Dalem trof hij heel veel Rotterdammers aan. Politiemensen vrij krijgen lukte niet, maar
spullen zoals brieven en klompen werden verdeeld. Müller herhaalde deze reis meerdere
malen en nam dan schoenen, geneesmiddelen en andere medische spullen mee.89

Het gebeurde ook dat politiemensen op eigen gelegenheid uit Duitsland terugkwamen.
Op eerste kerstdag 1944 belde wachtmeester A. Boekenkruger naar Rotterdam met de mede-
deling dat hij met 28 anderen vanuit Duitsland in Ter Apel was aangekomen. Zij zouden
vervolgens doormarcheren naar Zwolle. Twee dagen later belde Boekenkruger nogmaals en
gaf door dat hij met achttien politieambtenaren, waaronder enkele bewakers van het
Gevangeniswezen en vijf brandweermannen in Zwolle was aangekomen. Boekenkruger
vroeg of hij voor verder transport naar Rotterdam de beschikking kon krijgen over een auto.
In overleg met Kruit werd hij verwezen naar Kampen, omdat daar de auto van de Bommen-
ploeg was. Begin januari 1945 berichtte de politie Zwolle dat zich aldaar vijf agenten in
uitgeputte toestand bevonden. Zij waren op terugreis vanuit Duitsland, omdat ze voor de
arbeidsinzet waren afgekeurd.90

In de eerste maanden van 1945 werden vanuit Rotterdam zeer regelmatig namen van
politieambtenaren, die om de een of andere reden niet gemist konden worden, aan Duitse
arbeidskampen doorgegeven, met het verzoek of ze teruggestuurd konden worden. Boelstra
schreef op 21 februari 1945 een briefje naar het ot-lager in Hiltrup bij Münster met het ver-
zoek om A.A. Swank en A.J. Klootwijk vrij te laten, omdat ze voor de dienst onmisbaar
waren. In het archief van de politie Rotterdam bevinden zich meer dan 75 van dergelijke
verzoeken voor politiemannen uit kampen in Hannover, Berlijn, Norddeich, Huntloze en
Emden.91

De berichten vanuit Duitsland waren niet altijd positief. Van het Arbeitsambt uit Osna-
brück ontving Boelstra half februari bericht, dat met name genoemde politiemensen, werk-
zaam bij de spoorwegen in Osnabrück, naar Nederland konden terugkeren indien men voor
hen andere arbeidskrachten naar Duitsland zond.92

13.5 het verblijf in duitsland

De weggevoerde Rotterdammers werden in Duitsland over 584 plaatsen verspreid. Vooral in
de steden van het Ruhrgebied, zoals Dortmund, Düsseldorf, Duisburg en Essen en Hannovers-
Westfaals grensgebied, waaronder de plaatsen Bentheim, Nordhorn Bocholt en Münster
vielen, werden veel mannen tewerkgesteld.93

De groep van Beindorff, die per trein vanuit Amersfoort naar Duitsland vervoerd was,
kwam in Essen terecht. Daar moesten ze bomkraters dichten en wegen herstellen. 
Ook knapten ze voor particulieren karweitjes op, waarmee broodbonnen verdiend konden
worden. Het meeste gevaar kwam vanuit de lucht. Vanaf hun aankomst op 17 november tot
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30 december had 95 maal
het luchtalarm geklonken,
waarna Essen ook daad-
werkelijk enkele malen
gebombardeerd was.94

De groep van Oore-
beek werd in Dresden
naar een kamp gebracht.
Na enkele dagen werd de
groep gesplitst. Alle
brandweermannen en
politieagenten werden
naar een museum
gebracht en in ploegen
verdeeld. Acht man
bleven daarna in het
museum. Van de overigen
gingen zeven man, waaronder Oorebeek, naar
Chemnitz, terwijl de rest naar Leipzig moest. 
Na een kort verblijf in de brandweerkazerne,
werd de groep twee aan twee verdeeld over een aantal posten van de Luftschutzpolizei.
Oorebeek kwam terecht in een post, die ondergebracht was in een bierbrouwerij. Wat hij het
ergste vond was, dat hij een ander (Duits) uniform moest aantrekken. Hij was bang dat ze
hierdoor voor vrijwilligers werden aangezien. De eerste maanden bestonden hoofdzakelijk
uit theorie en praktijkoefeningen. Politiescholing en exercitie met en zonder geweer stonden
eveneens op het programma. Verder bestond de dienst nog uit het vullen van de over de stad
verspreide blusputten, reparatie van materieel en het blussen van branden na bombarde-
menten. Dit werk was niet ongevaarlijk. Twee collega’s van Oorebeek werden begin februari
1945 getroffen door granaatsplinters. Een van hen overleed kort daarop aan zijn verwon-
dingen.95

Van de weggevoerde politiemannen kwamen tenminste twee niet meer uit Duitsland
terug. J.J. Bliek,96 schrijver bij de Rotterdamse politie, was op 10 november opgepakt. Hij
overleed op 4 januari 1945 tengevolge van de doorstane ontberingen in een ziekenhuis in
Neustadt-Sud. G.J. van Vliet, dienstdoende aan het bureau Oostervantstraat, werd eveneens
op 10 november opgepakt. Per rijnaak werd hij met een grote groep burgers en een aantal
collega’s via Amsterdam naar Kampen vervoerd. Daarvandaan vertrokken verschillende
treinen richting Duitsland, met bestemming Oldenburg. Intussen hadden de politiemannen,
waaronder Van Vliet, een list verzonnen. Op goed geluk gingen ze met een flinke ploeg terug
naar het grensstation. Daar vertelden de Rotterdamse politiemannen dat ze als escorte
gediend hadden en nu weer op weg waren naar Nederland. De Duitsers trapten er niet in,
want na zeven uur, die door deze mannen in angstige spanning werden doorgebracht, volgde

Tijdelijk identiteitsbewijs van Oorebeek als
medewerker van de Luftschutzpolizei Chemnitz.
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het bericht, dat ze de eerstvolgende trein naar Emden moesten nemen en zich daar weer aan
moesten sluiten bij de burgers.97

In Emden, waar ook de burgers uit Oldenburg waren aangekomen werd een week door-
gebracht met puin ruimen. Hierna ging de groep weer op reis, nu naar Osnabrück, waar ze
opdracht kregen het station van hout en oud ijzer te ontdoen. Door de aanhoudende regen
waren de schoenen, die de mannen droegen, nagenoeg bij iedereen van de voeten gerot. 
Op 11 december kwam het bericht, dat de mannen zich gereed moesten maken, om naar het
plaatsje Norddeich, aan de noordwestkust te vertrekken. Men zou daar voor de ot moeten
werken. Na een kort tochtje kwamen de mannen via Norden in het vissersplaatsje aan. Het
was intussen erg koud geworden. Vlak in de buurt van een houtopslagplaats werd een klein
kamp betrokken. Het was nog viezer en smeriger, dan de mannen tot dan toe gezien hadden.
En dat wilde wat zeggen. Met 45 man moest men slapen in een hokje, dat hoogstens bestemd
was voor 20 man. In smerig stro, dat stonk en niet hoger lag dan tien centimeter, moest de
nacht worden doorgebracht. Het werk was zelfs nog zwaarder dan in Osnabrück. Men moest
bunkers bouwen voor de ot, prikkeldraadversperringen aanleggen en kipkarretjes, gevuld
met zand en cement, over de hoge zeedijk over een afstand van enige kilometers voort-
duwen. Bij tien graden vorst moest soms 24 uur aan één stuk gewerkt worden. Nadat de
mannen wederom waren overgeplaatst, kwam op 19 februari 1945 het bericht dat ze zich
gereed moesten maken voor transport naar Heidmühle, een klein plaatsje in de buurt van
Wilhelmshaven. Het werk, dat hier verricht moest worden, bestond uit het aanleggen van
een pantsergracht. Dit alles geschiedde in moerassige grond, zodat dit voor de mannen, die
bijna geen schoenen meer aan hun voeten hadden, zeer onprettig was. Door al deze koude en
nattigheid ontstonden verscheidene ziektegevallen. Van Vliet liep een longontsteking op, die
door de behandelende arts zo schandalig slecht verzorgd werd, dat hij na weken lijden over-
gebracht werd naar het Heil und Plege Ambt in Wehner bij Oldenburg. Daar overleed hij op 8
mei 1945.98 Zijn echtgenote was hiervan niet op de hoogte. Zij verzocht op 19 augustus 1945

de Rotterdamse politieleiding of zij konden meewerken haar ernstig zieke man uit Duitsland
terug te halen, omdat het Rode Kruis haar maar liet wachten. Op het verzoek was de aan-
tekening aangebracht dat volgens een mededeling van het Rode Kruis Van Vliet reeds op 
8 mei overleden was. Deze mededeling werd telefonisch aan Lagendaal doorgegeven, die
waarschijnlijk op zijn beurt de echtgenote moest inlichten.99

Het grootste gedeelte van de weggevoerde mannen zou successievelijk kort na de
bevrijding uit Duitsland terugkeren. Een groep van negen Rotterdamse politiemannen lukte
het echter om voor de bevrijding al uit Duitsland te vluchten. C. Vlietstra maakte deel uit
van deze groep. Hij was tijdens de razzia opgepakt en overgebracht naar de ret-garage aan de
Sluisjesdijk. Deze groep werd eveneens met rijnaken naar Kampen vervoerd, waar vandaan
ze met de trein naar Duitsland gebracht werden. Na wat omzwervingen kwam Vlietstra met
nog ongeveer dertig politiemannen in Norddeich terecht, waar ze bunkers moesten bouwen.
Op een gegeven moment werd de groep met paard en wagen naar Emden gebracht. Toen de
Canadezen naderden kreeg Vlietstra met acht andere politiemannen opdracht een grote
groep dwangarbeiders van Emden naar de Duitse politie in Groningen te brengen. Zowel
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bewakers als dwangarbeiders doken, zodra zij
de Duitse grens bij Nieuweschans achter zich
gelaten hadden, in de omgeving van
Winschoten onder.100 Dit duurde niet lang,
want Winschoten werd op 15 april 1945 bevrijd.
Twee dagen later meldden de negen
Rotterdamse politiemannen zich in haveloze,

gescheurde uniformen, met nauwelijks schoeisel aan de voeten bij het stafbureau van de bs

en stelden zich beschikbaar. Aangezien de commandant van de bs, chirurg dr. J. Hommes,
van de districtschef van het Militair Gezag de opdracht had gekregen om een eenheid te
vormen, die ingezet kon worden bij het arresteren van nsb’ers, landwachters en Duitsers,
formeerde hij met de groep Rotterdamse politiemannen een aparte eenheid militaire politie,
die onder de naam ‘Military Police Home Forces, ging optreden. Naast Vlietstra bestond de
groep uit J. Stuij, J.J. van Leersum, H. van Gent, C. Moerland, P.A.C. Lindhout, P. Wiegel, 
J. Huber en G.M. Klomp. De laatste werd aangewezen als plaatsvervangend commandant,
terwijl het groepje onder commando stond van eerste luitenant Nienhuis van het Militair
Gezag.101

Dat Klomp als plaatsvervangend commandant werd aangewezen, was niet vreemd. In
Rotterdam had hij namelijk al deel uitgemaakt van het verzet. Op zijn personeelskaart stond
vermeld dat er na de bevrijding een schrijven was binnengekomen van het centrale bureau

Military Police Home Forces voor het raadhuis 
van Winschoten. Achteraan v.l.n.r.: J. Hommes, 
H. van Gent, P. Lindhout, J. van Leersum, 
C. Moerland, C. Vlietstra en J. Huber. Vooraan
zittend op bumper: G. Klomp, P. Wiegel en J. Stuij.
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lo ⁄kp in Amersfoort, waarin gevraagd werd om bij bevordering met zijn prestaties als kp’er
rekening te houden. De groep werd in Winschoten en omstreken, vanwege hun paraatheid,
correctheid en snelle verplaatsing naar punten waar wat te doen was, door het districts-
commando van de bs in Oost-Groningen ook wel aangeduid als de ‘Vliegende Brigade’. 
Half juni 1945 stuurde  bs-commandant Hommes, die op dat moment tevens inspecteur
Interneringskampen en algemeen adviseur van de Militaire Commissaris was, een bericht
naar hoofdcommissaris Staal, waarin hij schreef dat de groep Rotterdamse politiemannen 
op een buitengewoon prettige wijze had opgetreden en bij de bevolking grote populariteit 
en ontzag genoot. Met buitengewone tevredenheid had hij de groep onder zijn bevel gehad.
Daarom vroeg hij aan Staal of hij ze weer kon afstaan voor bewaking van de internerings-
kampen, want zulke jongens hadden ze hard nodig. Staal schreef terug dat het hem speet,
maar dat hij ze in Rotterdam zelf nodig had.102

Het Rotterdamse korps na de razzia’s

Na de razzia’s kwam het dagelijkse leven in Rotterdam langzaam op gang. Hoewel enkele
afdelingen sterk onderbezet waren, ging het politiewerk gewoon door. Een klein gedeelte
van de inbeslaggenomen vuurwapens werd door de Duitsers na verloop van tijd terug-
gegeven, omdat de politie door ongure elementen niet meer gerespecteerd werd. Vooral de
nationaalsocialistische politieagenten werden herbewapend. De andere politiemannen
kregen het wapen mee als ze de straat op gingen en moesten het daarna weer inleveren.103

Waar Boelstra bang voor was gebeurde. Verschillende afdelingen kregen te maken met
een onderbezetting. Zo was het gehele personeel van de afdeling Comptabiliteit naar
Duitsland gesleept, waardoor ongeschoolde hulpkrachten de werkzaamheden moesten
overnemen. Het grote aantal weggevoerde politiemannen was echter niet de enige oorzaak
van de krappe personeelsbezetting, want naast onderduiken was ziekmelden een andere
manier waardoor politiemensen zich aan de politiedienst probeerden te ontrekken. Het was
de bezetter niet ontgaan dat het aantal ziektemeldingen in 1944 ontoelaatbare vormen begon
aan te nemen. Half december werd politiearts Hage bij Scholz geroepen, die direct begon te
dreigen met rigoureuze maatregelen. Uiteindelijk kreeg dokter Hage gelegenheid zijn zegje
te doen en legde uit dat slechte voeding en psychische problemen voor de slechte gezondheids-
toestand van het politiepersoneel zorgden. Scholz negeerde de opmerkingen van Hage
volkomen en eiste binnen enkele dagen verbetering in de situatie. Voor Kerstmis moesten
alle bedlegerige zieken in het Bergwegziekenhuis worden opgenomen en iedere dag moesten
twintig politiemensen, die wegens ziekte buiten dienst waren, door de Duitse Oberstabarzt,
dr. Begemann, onderzocht worden. Met deze boodschap kon Hage weer gaan. De mee-
gekregen opdracht was niet eenvoudig, want het aantal zieken bedroeg ongeveer vijf-
honderd, waarvan velen al bij de eerste keuring door de mand zouden vallen. Hage ging
direct aan het werk. Naar de zieken werden dagorders gestuurd, waarbij er op aangedrongen
werd in hun eigen belang zich direct in dienst te begeven, met het oog op de Duitse controle
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en de te verwachten moeilijkheden, zoals via
Schalkhaar op transport naar Duitsland en
indeling bij het Duitse Luftschutzkommando.104

Op 1 januari 1945 was bepaald dat de leden van
de Nederlandse politie, wiens verblijf in

Nederland ongewenst was, naar Duitsland gestuurd zouden worden. Waarschijnlijk ver-
wachtte men veel politiemensen, want in dezelfde bepaling stond vermeld dat de politie-
ambtenaren in Schalkhaar verzameld werden en in groepen van honderd man naar Duits-
land afgevoerd zouden worden. Voor hen golden dezelfde regels als voor de leden van het
Polizei-Freiwilligen-Bataillon ‘Niederlande’. Dit hield in dat ze konden rekenen op zogenaamd
Wehrsold, terwijl de achtergebleven gezinsleden recht hadden op een uitkering. In Schalkhaar
moesten de politiebeambten bewaakt worden en de bewakers kregen opdracht om bij vlucht-
pogingen gericht te schieten.105

Dat het uitzenden naar Duitsland als straf geen loos dreigement was, blijkt uit de
gegevens op de personeelskaarten. C. van der Burg werd op 10 maart 1945 door de Orpo
gearresteerd. Vijf dagen later werd hij ter beschikking gesteld van de luchtbeschermings-
politie in Duitsland. Ruim één maand later kon hij zijn werkzaamheden aan het bureau
Boezemsingel weer hervatten. De periode van uitzending naar Duitsland was willekeurig,
want een andere agent werd voor twee maanden naar Duitsland gezonden.106

Politiefunctionarissen die wel onder de gevaarlijke
leeftijdscategorie vielen, maar tijdens de razzia’s
niet waren opgepakt, konden met een schriftelijke
vrijstelling veilig over straat.
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Op een verzamellijst van 19 maart 1945 stonden de namen van 85 Nederlandse politie-
ambtenaren die naar Duitsland moesten. Hieronder bevonden zich 21 politiefunctionarissen
van het Rotterdamse korps.107

Degenen die ziek waren, werden verplicht zich na de eerste oproep door de dokterskamer
onmiddellijk te melden bij een Duitse arts in het Diaconessenziekenhuis voor een medisch
onderzoek. Wie hier niet aan voldeed of te ziek was, werd soms met grof geweld door de
Duitse politie van huis gehaald en ter verpleging c.q. medisch onderzoek overgebracht naar
het ziekenhuis. Inmiddels had Hage degenen, die daar enigszins toe in staat waren, in dienst
geroepen. Dit aantal bedroeg ongeveer honderdvijftig man, terwijl daarnaast vijftig ‘zieke’
politiemannen uit eigen beweging weer in dienst waren gekomen. In verband met het
naderende einde van de bevrijding luwde de medische belangstelling van Duitse zijde voor
de Rotterdamse politie. De controle werd langzamerhand weer overgenomen door de
politiearts, die ten koste van veel sterke drank een betere verstandhouding met de bezetter
had weten op te bouwen. Tijdens de hongerwinter verspreidde zich hongeroedeem onder het
personeel. Vanwege gezwollen ledematen, lusteloosheid en andere symptomen bleven toch
weer veel politiemannen ziek thuis.108

Volgens publicaties in de illegale pers bleef het gevaar van wegvoering voor de arbeids-
inzet naar Duitsland bestaan. In het Oranje-bulletin van 3 januari 1945 werd het personeel in
overheidsdienst gewaarschuwd. In de kerstnacht van 1944 waren woonadressen overvallen
van sinds de razzia’s ondergedoken politieagenten. Enkele tientallen agenten waren hierbij
gevangen genomen. Personen in overheidsdienst dienden dus met de mogelijkheid van
oppakken aan het woonadres rekening te houden.109

In ‘De Vrije Pers’ van 28 maart 1945 stond weer een andere waarschuwing. Personen die bij
razzia’s waren gepakt en later hadden weten te ontsnappen, doch van wie het persoonsbewijs
in Duitse handen was gebleven, dienden extra op hun hoede te zijn. Zij ontvingen een
oproep om op kamer 18 van het bureau van politie te komen, teneinde daar inlichtingen te
verschaffen. Hen werd in de illegale pers aangeraden niet te gaan, aangezien daar mensen
van de Organisation Todt zaten, die hen direct weer zouden inschakelen voor de arbeidsinzet.
Op donderdag 22 maart waren op deze wijze al zestien mensen gepakt. Twee weken later
verviel deze waarschuwing.110

Overal in het land werden razzia’s gehouden, waarvoor ook de bevolking van Hoek van
Holland niet gespaard bleef. Zaterdag 18 november 1944 omstreeks 09.00 uur werd door een
groot aantal militairen een razzia gehouden met als doel alle mannelijke personen tussen 17

en 41 weg te voeren. Hieronder bevonden zich ook vier agenten en drie hulpagenten. Vanaf
dat moment bestond het politiekorps Hoek van Holland nog maar uit twee agenten en drie
hulpagenten. De groep die achterbleef hield zich vooral bezig met het beperken van de
schade, die aangebracht werd door Duitslands geheime wapen; de v2. Een v2 lanceerplaats
bevond zich op een terrein nabij het station, tussen de spoorlijn en de Prins Hendrikstraat.
Omdat er bij de lancering nogal eens wat mis ging, kwamen veel projectielen niet op de
plaats van bestemming terecht, maar dicht bij de lanceerplaats. Daarnaast was de Feld-
gendarmerie zeer actief en leverde geregeld arrestanten, zoals voedselzoekers, over aan de



602

politie. Op 4 april 1945 werd het korps nogmaals ingekrompen. In opdracht van Rauter
moest elke politieambtenaar beneden 40 jaar de frontzone, waaronder ook Hoek van
Holland viel, verlaten. De politiepresident antwoordde pas op 3 mei 1945 dat opperwacht-
meester J.A. van Duin, geboren op 11 mei 1905 en wachtmeester Sander A. Hoestra, geboren
op 1 mei 1916 aan deze maatregel voldeden. Na overleg moest Hoestra buiten het ‘verboden
gebied’ dienst gaan doen, terwijl Van Duin kon blijven.111

De razzia van november 1944 had ook consequenties voor de voedselvoorziening. Een
groot aantal huisvaders, die voorheen veel vrije tijd en energie gespendeerd hadden om het
steeds schaarser wordende voedsel te bemachtigen, werden weggevoerd en lieten vrouw en
kinderen achter. Het gevolg was dat in veel gezinnen honger geleden werd. Daarnaast ging
de bevolking in het westen een zeer strenge winter tegemoet. De achtergebleven politie-
agenten moesten er voor zorgen dat de schaarse goederen op een eerlijke manier en tegen 
de vastgestelde prijzen verdeeld werden.




