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hoofdstuk  15

zuivering

‘Onze overheids- en semi- overheidsorganen, -diensten, -instellingen
en -lichamen moeten worden gezuiverd van die elementen, die naar
de bewoording van het Zuiveringsbesluit ofwel tijdens de bezetting
hebben doen blijken van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk 
of aan onze Koningin, ofwel door gedragingen of uitlatingen blijk
hebben gegeven van een nationaal-socialistischen geestesgesteldheid
ofwel voor of tijdens de bezetting een houding hebben aangenomen,
welke gegronde reden geeft voor de verwachting, dat zij niet de
getrouwe medewerking aan het herstel van het vaderland zullen
verleenen, dan wel op eenigerlei andere wijze in ernstige mate te kort
zijn geschoten in het betrachten van de juiste houding in verband met
de bezetting. Voor hen, die onder dezen vier gronden vallen is
uiteraard geen plaats meer in ons bestuurlijk bestel. Het ontslag
krachtens het Zuiveringsbesluit draagt mitsdien een onteerend
karakter.’

(Gedeelte uit een rede van minister L.J.M. Beel voor de radio uitgesproken in de
serie ‘Op de brug’, vermeld in ‘De Nieuwe Nederlander’ van 22 september 1945)1



15.1 het aanhouden en opsluiten van politieke delinquenten

Al in 1941 was de Nederlandse regering in Londen begonnen met het treffen van maatregelen
ingeval Nederland bevrijd zou worden. Men was namelijk bang dat er door gebrek aan auto-
riteit direct een ongeorganiseerde afrekening zou plaatsvinden. Deze vorm van eigenrichting,
ook wel ‘bijltjesdag’ genoemd, moest voorkomen worden. Daarom werd in januari 1943

het mg ingesteld, dat als voorpost van de regering een machtsvacuüm moest voorkomen. 
Een belangrijk vraagstuk waarmee het mg te maken zou gaan krijgen was het beleid met
betrekking tot de arrestatiebevoegdheid. Omdat het mg zelf niet over troepen beschikte lag
het voor de hand om hiervoor de politie te gebruiken. Bij de bevrijding van het zuiden gaf de
chef van de Staf mg, H.J. Kruls, in een Algemene Lastgeving aan alle opsporingsambtenaren
bevel om de personen te arresteren, die verdacht werden van het plegen van een misdrijf als
bedoeld in het Besluit Buitengewoon Strafrecht.2 Dit bevel leidde spoedig tot problemen,
omdat men geen rekening gehouden had met de aanwezigheid van het verzet. In veel
plaatsen waar de bezetter verdwenen was gingen leden van de bs en zelfs burgers over tot
arrestatie. De politie kwam daarbij nagenoeg niet aan bod, omdat zij nog niet gezuiverd was
en door haar werkzaamheden tijdens de bezetting het vertrouwen bij de burgers verloren
had. Kruls kon niet anders dan het maken van een nieuwe lastgeving. Nadat hij in oktober
1944 eerst een Tweede Lastgeving had uitgegeven, waarin alleen een wijziging in de aan te
houden categorieën personen was aangebracht, verscheen op 10 februari 1945 de Algemene
Lastgeving, die tot de opheffing van het mg van kracht bleef. Deze lastgeving was de basis
voor de arrestaties in de nog te bevrijden gebieden. In de voorgaande lastgevingen was de
politie nog belast met de arrestaties, nu kon het mg ook andere personen of groepen aan-
wijzen. Van deze bevoegdheid werd direct gebruik gemaakt. In het zuiden veranderde er
niets. Daar bleef de gezuiverde politie zich bezighouden met arrestaties. Voor de nog te
bevrijden gedeelten werden de arrestatieploegen van de bs aangewezen voor deze taak en 
zij bleven dit doen totdat de politie ook daar gezuiverd was.3

Arrestatieploegen

Bij de bevrijding van Rotterdam lagen de instructies voor de manschappen van de arrestatie-
ploegen dus klaar. De aanhouding geschiedde onder verantwoordelijkheid van de com-
mandant arrestatieploegen (cap). Rotterdam werd verdeeld in afdelingen. Iedere afdeling
had de beschikking over tien arrestatieploegen van elk drie man. Bij elke arrestatieploeg
werd één rechercheur van politie ingedeeld, die tevens de leiding had. Leden van de
arrestatieploegen (ook rechercheurs van politie) behoorden tot de bs en waren herkenbaar
aan een armband. De arrestatieploegen mochten alleen via arrestatiekaartjes aanhoudingen
verrichten. Zodra de ondercommandanten de arrestatieploegen gealarmeerd hadden, moest
men zich onmiddellijk naar de afgesproken verzamelplaats begeven met medeneming van
een mes, lepel en bord. Daar werden de wapens, legitimatiebewijs en banden, alsmede
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arrestatiekaartjes uitgereikt. Aanhoudingen moesten op de volgende wijze plaatsvinden:

- ordelijk naar adres marcheren Uw wapen in de aanslag;
- pand van twee kanten benaderen (ontsnapping);
- verschaf toegang, voorbereid op verzet;
- streng doch correct optreden;
- controleer personalia en aanhouden;
- aanhouden op naam Militair Gezag niet op naam bevelhebber Binnenlandse 

Strijdkrachten;
- wapens aangetroffen, inbeslagnemen o.l.v. rechercheur huiszoeking, bezwarende 

papieren, foto’s e.d. persoonsbewijs, paspoort, inpakken en waarmerken;
- op achterzijde arrestatiekaartjes vermelden, personalia en tijdstip, plaats, no. 

persoonsbewijs en bijzonderheden, indien ziek doktersverklaring (geen nsb arts);
- vermelden indien familie onverzorgd achter blijft;
- vermelden voor welke commandant;
- arrestanten nemen mee: één á twee dekens, koffer/rugzak, werkkleren, twee paar 

sokken enz.
- z.s.m. met arrestant naar plaats voorlopige vasthouding en aan ondercommandant 

afleveren.

Voor het overbrengen van de arrestanten waren eveneens regels vastgesteld.

- houdt midden rijweg;
- flankeer arrestant;
- één lid tien meter achter met wapen in aanslag;
- niemand mag vergezellen (familie) o.i.d.;
- bescherm arrestant tegen bevolking (eventueel schoten in lucht);
- poging ontvluchting met wapengeweld tegengaan;
- vrouwen/kinderen alleen als er een arrestatiekaartje is;
- verzet versterking erbij.

Aan de manschappen van de arrestatieploegen werden hoge eisen gesteld. Hierbij werd
zowel naar de houding van betrokkene in de afgelopen jaren als naar de lichamelijke
gesteldheid gekeken. Iedereen moest zich strikt aan de voorschriften houden.4

Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om geen eigen rechter te spelen trokken
op 6 en 7 mei 1945 vooral in Rotterdam-Zuid grote groepen mensen met open wagens door de
straten op zoek naar meisjes en vrouwen, die tijdens de bezetting omgang hadden gehad met
Duitse militairen of hun handlangers. Deze zogenaamde ‘moffenmeiden’ hadden het
aanzien van de Nederlandse vrouw ernstig geschaad en moesten gestraft worden. Het Vrije
Volk van 8 mei 1945 meldde:
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Nu vertrok het volk het vonnis, dat het
reeds vijf jaren tevoren over dit wan-
gedrag had geveld ‘kop kaal knippen!’
Telkens wanneer een der wagens voor een huis stilhield en een nieuw slachtoffer naar
buiten werd geleid, stroomde een opgewonden menigte tezamen. Dan, voor de deur
van de woning haalde de kapper zijn schaar of tondeuse te voorschijn en onder een
donderend hoerageroep vielen de lokken op de grond. Vervolgens verfde een
gedienstige geest met een kwast rode menie de plaats, waar eens zulke fraaie lokken
prijkten, een beetje bij en ‘Fräulein’ kon haar plaats naast haar lotgenoten op de wagen
innemen. En voort ging het weer naar een volgend adres.5

Volgens de berichten was in een aantal gevallen zo ruw opgetreden, dat leden van de bs zich
ermee moesten bemoeien. Ondanks enig begrip voor de situatie werd de bevolking
opgeroepen de bestraffing over te laten aan de bevoegde autoriteiten. Of de bevolking zich
hierna rustiger gedragen heeft valt te betwijfelen. Het kaalknippen van vrouwen ging in
ieder geval door. Op 23 mei 1945 rapporteerde agent H. Steenbeek dat de bs in Overschie
georganiseerd meiden naar het bureau bracht, waar zij in bijzijn van een Engelse kapitein
werden kaalgeknipt. De bevelvoerende bs-officier had in het bureau een uit acht bs’ers
bestaande ‘rechtbank’ opgericht, die de meiden tot kaalknippen veroordeeld had. Men ging
hier mee door, omdat men nog maar eenvijfde deel van de Overschiesche meiden had gehad.6

Op 10 mei 1945 waren in Rotterdam al zevenhonderd nsb’ers en collaborateurs
gearresteerd.7 De politie had opdracht alleen te assisteren bij de arrestatieploegen van de bs

en was daarom niet verantwoordelijk voor de arrestaties. Voor de sterk groeiende groep

Arrestatieploegen trokken de wijken in en haalden de
‘foute’ Rotterdammers uit hun woningen.
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politieke delinquenten, zoals de arrestanten genoemd werden, moest een onderkomen
gezocht worden. Op 22 mei zaten aan het hoofdbureau en bureau Sandelingplein respec-
tievelijk 1663 en 727 politieke arrestanten. Na verhoor werden respectievelijk 198 en 54 op
vrije voeten gesteld. De hoofdcommissaris mocht de arrestanten niet zelf in bewaringstellen
of vrijlaten. Deze bevoegdheid berustte alleen bij de Militaire Commissaris voor inbewaring-
stelling en vrijlating, mr. H.W. van Doorn.8

De beide bewaarplaatsen waren niet voldoende om alle arrestanten op te bergen.
Daarom werden grote gebouwen, zoals scholen provisorisch ingericht als gevangenis. 
Naar aanleiding van een bezoek aan het doofstommeninstituut, zijnde een bewaarplaats,
verscheen op 16 juni een artikel in Het Vrije Volk. ‘Door een lokaal van het instituut waren
Lijntjes met wat armzalig wasgoed gespannen. De vloer was geheel bedekt met stro en enkele
koffers stonden verspreid en daar tussen, langs de wanden lagen, zaten of stonden lusteloos
een stuk of wat mannen met bleke, ingevallen gezichten, dof en onderdanig. In andere zalen
vertoefden er meer, 101 in totaal’. Volgens het artikel was dit het politieke uitschot van de

maatschappij. Het waren de
onvaderlandslievende lieden, die
heulden met de Duitsers, die

Terwijl politieagenten toekijken worden twee kaalgeknipte
‘moffenmeiden’ staande op een wagen door Vreewijk gereden.
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spionnendiensten verrichtten, die hun
buren, kennissen en familieleden, die
prachtig illegaal werk deden, verraadden,

die beulswerk van de Gestapo steunden, de joden achtervolgden en zich bij de sd beijverden
om hun landgenoten in de mensonterende concentratiekampen opgesloten te krijgen. Het
waren de mannen, die in wa-uniform stram door de straten marcheerden, toen zij het niet te
breken Nederlandse volk dachten te redden door hun nationalisme en het een toekomst
meenden te kunnen verschaffen door hun socialisme. Deze mannen liepen in uniform van
de Duitse soldaat of in het pak van de Landwacht. Nu stonden zij buiten elke gemeenschap.
Zij hadden zich gedeclasseerd en wachten geduldig en lijdzaam op hun berechting. Van hun
trots en fierheid hielden deze provocateurs niets over. Als bewakers een kamer binnen
kwamen sprongen zij overeind en stonden zwijgend in de houding. Zij toonden geen
karakter meer, geen levensstijl, geen zelfrespect.9

In het najaar van 1945 zaten in honderd Nederlandse kampen honderdduizend mensen
geïnterneerd. De Politieke Opsporingsdienst van het mg en de politieke Recherche van de
politie werkten met man en macht aan sanering van dit aantal, waardoor regelmatig nsb’ers
werden vrijgelaten. Op sommige plaatsen stelde de buurt, de wijk of het dorp deze spoedige
invrijheidstelling niet op prijs. De ontslagenen werden opnieuw uit hun huizen gehaald en
joelend naar het kamp teruggevoerd. Het Algemeen Politieblad kondigde aan dat dit soort van
eigenrichting niet kon worden geduld. Er was politieassistentie voorhanden ‘om desnoods
uiterst gestreng op te treden.’

Onder begeleiding van politiemannen worden nsb’ers
via de Kruiskade overgebracht naar bewaarplaatsen.
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De bewaking van politieke gevangenen in de kampen en hulpgevangenissen, door
ongeschoold en ondeskundig personeel, leverde nogal wat problemen op. Op 22 mei 1945

werden in de hulpgevangenis aan de Tamboerstraat twee politieke gevangenen door leden
van de bs doodgeschoten. Twee maanden later zagen zestien gevangenen kans om uit
diezelfde gevangenis te ontsnappen.10

Prominente gevangenen werden vooral in het begin van hun gevangenschap vernederd.
De voormalige burgemeester Müller moest lachende bewakers op een kruiwagen door het
kamp rijden, terwijl hij met anderen in de stad onkruid moest wieden. Het aantal strafbare
feiten, gepleegd door bs’ers van de stoottroepen en bewakingstroepen, was half juni gestegen.
Personen die zelf niet zuiver waren, werden uit de gelederen verwijderd. Hoofdcommissaris
Staal vond het zeer bedenkelijk dat deze infiltratie had kunnen plaatsvinden.11

Enkele weken later wezen kapitein Bals van het mg en Staal in een persconferentie op de
goede samenwerking tussen de bs en de politie. Men moest ze niet zien als twee concurrerende
instanties. Bij de interne zuivering van de bs, waaraan de laatste hand werd gelegd, waren
bijvoorbeeld ook politiedeskundigen behulpzaam. Zuivering was noodzakelijk, omdat er
onder andere nog geregeld aangifte werd gedaan van door bs’ers verrichte huiszoekingen.
Later bleek dan dat de huiszoekers namaak bs’ers waren geweest. Voor de handhaving van 
de discipline onder de bs was een afdeling militaire politie van de bs opgericht. Het was de
bedoeling dat deze dienst na verloop van tijd een onderdeel van het leger zou worden.12

Degenen die waren toegetreden tot de bs moesten zich tot drie maanden na de dag van
de algehele bevrijding beschikbaar stellen. Deze dag was achteraf officieel vastgesteld op 8
mei. Dat hield dus in dat de bs op 8 augustus zou verdwijnen. Enkele dagen voor de officiële
liquidatiedatum bestond de bs nog uit zestigduizend manschappen. Omdat veel bs’ers werk-
zaam waren bij opsporings-, arrestatie- en bewakingswerk was het niet de bedoelding dat zij
deze werkzaamheden direct moesten staken, want dan zou er een vacuüm ontstaan. Men was
bezig met de opbouw van een korps gezagstroepen. Alle bs’ers die dit wensten en hiervoor
geschikt waren, konden overgaan naar dit nieuwe korps.13

Politieke Opsporingsdienst neemt taak van arrestatieploegen over

Voordat de tribunalen en bijzondere gerechtshoven konden beginnen met het berechten van
de politieke delinquenten moest er eerst onderzocht worden of iemand alleen fouten had
gemaakt of echt fout was geweest. Aanvankelijk was men van plan om het politieke
opsporingswerk na het opheffen van de arrestatieploegen door de gewone politie te laten
doen, maar omdat de zuivering van het politieapparaat nog niet voltooid was, werd besloten
hiervoor bij het mg een zelfstandig politieorgaan op te richten, in de vorm van de Politieke
Opsporingsdienst (pod). Na enkele weken van voorbereiding kon de pod half juni 1945

vanuit het noodgebouw van Vroom&Dreesmann, nabij de Oude Binnenweg, met haar werk-
zaamheden beginnen.14 Tot dan toe waren door de arrestatieploegen in Rotterdam ruim
drieduizend vijfhonderd verdachten aangehouden, die na een kort verhoor op het Haagseveer
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naar de tijdelijke gevangenissen waren vervoerd. Het eigenlijke recherchewerk moest dus nog
beginnen. Hiervoor werden slechts dertig ervaren politiemensen bij de pod gedetacheerd. 
Zij werden bij hun werkzaamheden geassisteerd door de ijverige, doch onvoldoende geschoolde
leden van de opgeheven arrestatieploegen.15

Op het moment dat de pod met haar taak begon, verscheen op 14 juni 1945 een artikel in 
Het Vrije Volk, waaruit bleek dat kapitein Bals van het mg tijdens een persconferentie had aan-
gegeven dat in Rotterdam ongeveer zevenduizend personen wegens hun lidmaatschap van de
nsb en haar nevenorganisaties voor arrestatie in aanmerking kwamen. Deze taak werd door de
pod van de arrestatieploegen overgenomen. De leiding van de Rotterdamse pod bestond uit 
T. Elsinga (hoofd), B. Melles (waarnemend hoofd) en mr. J.A. Loeff (chef de bureau).16

Alleen de pod had voortaan de bevoegdheid uit te maken wie gearresteerd zou worden. 
In het eerste stadium, toen het ging om de arrestatie van nsb’ers, wa- mannen en landwachters,
was de zaak vrij eenvoudig, omdat tegen deze lieden een collectief arrestatiebevel was uit-
gevaardigd. Tegen de anderen moest echter een lastgeving op naam worden uitgeschreven.
Het was duidelijk waarom hier met twee maten gemeten moest worden. Of iemand al dan
niet tot de nsb behoorde viel vrij gemakkelijk na te gaan. De vraag of iemand als collaborateur
moest worden beschouwd, was niet zo eenvoudig te beantwoorden. Collaborateurs waren
degenen die hun energie en hun bekwaamheden in dienst van de vijand hadden gesteld. 
Er was door het mg een commissie ingesteld, die na moest gaan op welke personen deze
definitie betrekking had. Ook wanneer deze mensen wel eens ‘goede’ dingen hadden gedaan,
zoals huisvesting van joden, mochten zij hun gerechte straf niet ontgaan. Of in sommige
gevallen daarmee in de bepaling van de strafmaat rekening gehouden werd, bleef aan de
rechter.17

De pod ging direct voortvarend aan het werk. Op 2 juli 1945 hield zij in samenwerking
met de politie en enkele groepen van de bs in de West Kruiskade en zijstraten een grote
razzia op ondergedoken landverraders. De actie was in alle stilte voorbereid en werd geheel
volgens een tevoren opgesteld plan uitgevoerd. Meer dan honderd rechercheurs begonnen
omstreeks 00.30 uur en doorzochten de woningen in het blok tussen de Kruiskade en de
Diergaardesingel van de zolder tot de kelder. Geen enkel verborgen plekje was aan hun
speurende blikken ontsnapt. Grote groepen bs’ers trokken naar het opgegeven huizenblok en
zetten alle uitgangen af. ’s Morgens om vier uur kregen zij assistentie van speciale afdelingen
van de politie, die de bezetting aan de uitgangen versterkten en met stenguns postvatten op
de daken van de huizen en in de tuinen. Om half vijf begon de eigenlijke razzia. De bewoners
werden uit hun bed gebeld en in elk huis gingen drie rechercheurs naar binnen. Iedereen
moest zich legitimeren. Wie dit niet kon, werd meegenomen en moest later nadere ver-
klaringen over zijn persoon geven. De vangst was groot. Tientallen nsb’ers, nskk-mannen en
frontarbeiders werden volkomen verrast. Zij kregen geen gelegenheid om zich te verbergen
of verzet te bieden en werden zonder pardon ingerekend en in speciale auto’s weggevoerd.
Ook de Economische Recherche was van de partij. Zij legde beslag op voorraden van zwart-
handelaren en op verborgen motorfietsen. Om halfnegen was de rust weergekeerd en
konden de bewoners zich naar hun werk begeven.18
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Voor de nationaalsocialistisch geïnfecteerde jeugd was de zogenaamde ‘kinder-pod’
opgericht, want voor een goede toekomst van Nederland was een geestelijk en moreel
gezonde jeugd heel belangrijk. Daarvoor moest in de eerste plaats de denkrichting van
kinderen uit nsb-gezinnen of Jeugdstorm omgebogen worden tot een humanere lijn. Volgens
Dijkstal, die belast was met de leiding van de afdeling jeugdzaken van de pod, bleek net als
met de volwassen nsb’ers bij ondervraging, dat de kinderen voor het merendeel niet geweten
hadden wat zij deden, volkomen misleid waren, of op gezag van de ouders in de beweging
waren getreden. Al deze werkzaamheden zorgden voor een grote werkdruk bij de pod,
omdat ook het binnenbrengen van nieuwe politieke delinquenten bleef doorgaan. Het was
voorgekomen dat binnen één week meer dan achthonderd gevangenen waren binnen-
gebracht. De pod had het druk! Teneinde de overstelpende werkzaamheden van de recherche-
afdeling iets te verlichten, was een speciale afdeling ingesteld, die de economische collaboratie-
gevallen moest gaan aanpakken. Bij deze afdeling, waarnaar enkele rechercheurs van het
hoofdbureau van politie waren overgegaan, werden tevens belastingambtenaren en
accountants gedetacheerd.19

Politieke Recherche Afdeling maakt werk van pod af

Met het opheffen van de Staat van Beleg had het mg haar taak volbracht en werd daarom in
maart 1946 ontbonden. Een aantal taken werd overgedragen aan het onder het ministerie
van Justitie ressorterende directoraat-generaal van de Bijzondere Rechtspleging (dgbr).
De pod’s hadden hun opsporings- en onderzoeksactiviteiten nog niet afgerond. Omdat de
gewone politie niet voldoende op orde was om deze taken over te nemen, ging de op 1 maart
1946 opgerichte Politieke Recherche Afdeling (pra), gevestigd aan de Crispijnlaan 104, hier-
mee verder. De inlichtingen van de pra waren eveneens van grote waarde voor de Ont-
vijandingscommissie. Deze commissie, waarin de chef van de Vreemdelingendienst zitting
had, hield zich bezig met de onderdanen van een vreemde mogendheid, die tijdens de
bezetting blijk hadden gegeven van hun verknochtheid aan het Nederlandse volk.20

Het werk van de pod en pra was door gebrek aan vervoermiddelen niet eenvoudig.
Degenen die verhoord moesten worden verbleven vaak in de over het hele land verspreide
gevangenkampen. De ambtenaren waren meestal aangewezen op het openbaar vervoer,
waardoor het verhoren van de politieke delinquenten en het onderzoeken van de feiten een
tijdrovende aangelegenheid was.21

Met ingang van 10 december 1947 werd de pra Rotterdam als zelfstandig orgaan
opgeheven. In totaal behandelde de pra in de twee en een half jaar van haar bestaan zestig-
duizend zaken. Hiervan werden er tienduizend terzijde gelegd omdat zij niet bij de pra

thuishoorden of omdat niet de minste bewijzen aanwezig waren. Dertigduizend zaken
werden gerangschikt onder de buitengewoon lichte gevallen. Hiervan werden wel dossiers
aangelegd, doch deze werden niet doorgezonden naar het parket van de Bijzondere Rechts-
pleging. Hierna bleven twintigduizend min of meer ernstige zaken over, waarvan de
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gegevens ter beschikking werden gesteld
van de procureur-fiscaal van het Bijzonder
Gerechtshof. Voor en door de Rotterdamse

pra werden in totaal 13.423 arrestaties verricht. Hoewel enkele personeelsleden wegens
knoeierijen voorgeleid moesten worden bij Justitie en vervolgd werden, stond het pra-
personeel in het algemeen sterk in haar schoenen. Door de verdachten werden talloze
pogingen ondernomen om door middel van pra-personeel in het bezit te komen van
bezwarende documenten. De afdeling Interne Controle maakte het plegen van onregel-
matigheden trouwens vrijwel onmogelijk.22

Sondermeijer was in augustus 1945 bij de pod geplaatst en nadat deze dienst werd
opgeheven ging hij mee naar de pra. Daar bleef hij tot 1 september 1947. Volgens de
beoordeling van het hoofd van de pra, Van Doorn, werd hij als rechercheur op grond van
zijn rustige en correcte wijze van optreden veelal belast met het instellen van belangrijke
onderzoeken. Sondermeijer werd onder andere belast met de verhoren van de Nederlandse
leden van de Orpo, die bij de vele executies betrokken waren geweest.23 Sondermeijer was als
politieman tijdens de bezetting zelf getuige geweest van zo’n terechtstelling. Maar ook Wölk
was verschillende keren door Sondermeijer verhoord. Hierdoor kreeg hij een goed beeld van
hetgeen zich tijdens de bezetting in Rotterdam had afgespeeld en was daarom na zijn vertrek
bij de pra een geschikte kandidaat voor de id van de Rotterdamse politie. Deze gedegen

Juli 1946. Bewakers in dienst van de Politieke Recherche
Afdeling voor de vestiging aan de Crispijnlaan.
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kennis zal waarschijnlijk een aantal
politieofficieren zenuwachtig gemaakt
hebben, omdat Sondermeijer
misschien bij de id verder zou gaan
met zijn speurwerk. Het was daarom
niet verwonderlijk dat hij een minder
gunstige beoordeling kreeg en werd
overgeplaatst.24

De taken van de pra werden na
de opheffing geheel door de politie
overgenomen en kwamen onder Staal
te ressorteren. Met de dagelijkse
leiding werd Melles belast.25 De pra-
Collaboratie (prac) bleef als afdeling
van het dgbr voortbestaan.26

Naast de pod en pra waren nog
andere organisaties belast met het
opsporen van oorlogsmisdadigers. 
In 1942 was onder andere door de
Geallieerden de United Nations War
Crimes Commission opgericht. Deze
commissie, waarin ook Nederland
vertegenwoordigd was, had tot taak
het registreren van oorlogsmisdaden
en het organiseren van de berechting.
Voor de dossiervorming moest elk
land, dat bij de commissie was aan-
gesloten een nationale commissie
vormen, die de benodigde gegevens
kon aanleveren. In Nederland werd hiervoor de Commissie Oorlogsmisdrijven ingesteld, met
als uitvoerend orgaan het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (boom). In de steden Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en de provinciehoofdsteden was een subcommissie van dit
bureau actief.27

15.2 voorbereidende (politie)zuivering

De overheid had na de bevrijding weer snel een betrouwbaar ambtenarenkorps nodig.
Daarom was de zuivering één van de belangrijkste taken van het mg. Er dient hierbij onder-
scheid gemaakt te worden tussen de voorbereidende zuivering en de formele zuivering. 
De voorbereidende zuivering was bedoeld om zoveel mogelijk gegevens te vergaren over de

Legitimatiebewijs van J. Sondermeijer, werkzaam bij de
pod Rotterdam.
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betrouwbaarheid van de ambtenaren. Hiervoor werd op 15 mei 1945 door de Militaire
Commissaris van Rotterdam in overleg met de burgemeester de Algemene Zuiveringscommissie
district Rotterdam benoemd. Daarin hadden de volgende personen zitting:

- mr. H.M.B. der Haar Romeny (voorzitter)
- mr. F.J. Kranenburg (secretaris)
- R.W. Wentges
- ir. M.J. Römer
- P. Kapinga
- J.P. Sijpesteyn

Plaatsvervangers waren:
- G.J.M. Schoenmaeckers
- A.M. van Mill
- Th. Smeding
- A. Vermey28

De commissie moest de Militaire Commissaris adviseren bij het nemen van zuiverings-
maatregelen. De gegevens die hiervoor nodig waren, kreeg de commissie van subcommissies,
die samengesteld waren uit leden van de verschillende ambtenarenkorpsen.

Politiezuiveringscommissie

De Zuiveringscommissie voor de politie was een van de dertig Rotterdamse subcommissies
en was als volgt samengesteld:

- Hoofdinspecteur W. Bontenbal (voorzitter)
- Inspecteur 1e klas J.L. Krans
- Inspecteur 2e klas H. Knape
- Inspecteur 2e klas E.A. van den Broek
- brigadier J. Noteboom
- majoor H.J. Hilders
- agent A. Landman
- afdeling administratie R. den Held

Plaatsvervangers waren:
- Inspecteur 1e klas J. van Dop
- Inspecteur 1e klas W.M. Derks
- Inspecteur 2e klas D.M. Verkerke
- Inspecteur 2e klas C.D.E. van Leeuwen
- brigadier G.M. Zwemstra
- brigadier C. Matthijssen
- brigadier J.L. Ivangean
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De Politiezuiveringscommissie onderzocht de binnengekomen klachten en maakte
gebruik van de tijdens de bezetting samengestelde lijsten van onbetrouwbare personen,
terwijl ook de Algemene Zuiveringscommissie bevoegd was om inlichtingen te verzamelen
en getuigen te horen.29 Door dit systeem zuiverde de politie zichzelf. Buitenstaanders
hadden hier weinig begrip voor en leverden regelmatig kritiek. De Politiezuiverings-
commissie bracht dit probleem al tijdens de eerste bijeenkomst met de Algemene Zuiverings-
commissie naar voren. Volgens de commissie ging de politie gebukt onder een collectief
schuldgevoel. Naar aanleiding van deze opmerking werd besloten de beoordeling van de
politie aan de Algemene Zuiveringscommissie over te laten.30 Ondanks deze wijziging werd
de Politiezuiveringscommissie niet buitenspel gezet, want de leden van de commissie bleven
zich bezighouden met het verzamelen van informatie en het verhoren van betrokken politie-
ambtenaren. De Algemene Zuiveringscommissie bleef overigens ook na de verandering last
houden van het collectief schuldgevoel, waardoor veel onderzoeken stilgelegd moesten
worden. Bij het samenstellen van een dossier over een bepaalde politieman hadden zich
namelijk meer politiemannen als schuldige gemeld, zodat het opleggen van een
zuiveringsmaatregel voor de totale groep de sterkte van het politiekorps te veel zou hebben
aangetast.31

Over het algemeen kon de Algemene Zuiveringscommissie met de gegevens, die door 
de Politiezuiveringscommissie verzameld waren, aan de Militaire Commissaris advies uit-
brengen over de te nemen zuiveringsmaatregelen. Deze maatregelen konden bestaan uit
staking, schorsing en geheel of gedeeltelijke vrijheidsberoving. Indien de Militaire Com-
missaris het eens was met het advies, dan kon door hem uit naam van het mg het des-
betreffende besluit gemaakt worden. Schorsing betekende dat de betrokkene alle aan zijn
functie verbonden inkomsten verloor en slechts een bedrag ontving voor zijn noodzakelijke
levensonderhoud. Degenen die gestaakt werden, werden tijdelijk buitenspel gezet, maar
behielden hun salaris.32 Staking en schorsing waren voorlopige maatregelen, want de
formele zuivering moest nog plaatsvinden.

Niet alleen de Politiezuiveringscommissie had bezwaar tegen de manier waarop er in
eerste aanleg gezuiverd werd, ook binnen het korps werd hierover geklaagd. Van hoog tot
laag was men het oneens over de samenstelling van de commissie, terwijl daarnaast de
zogenaamde Zuiveringsnota niet zou deugen. In deze nota werd het lagere personeel
opgeroepen klachten tegen hun superieuren in te dienen. De schriftelijke klachten moesten
wel persoonlijk ondertekend worden, wat volgens Kwast velen ervan zou weerhouden om
naar de pen te grijpen. Onder de dekmantel der anonimiteit kon men nu eenmaal
gemakkelijker met modder gooien.33

In de Zuiveringscommissie zelf stelde men weinig vertrouwen. De algemene indruk was,
dat de keuze van de politieleden geen gelukkige was geweest. Vooral het geüniformeerde
personeel was daarin op onvoldoende wijze vertegenwoordigd. Op verzoek van Staal schreef
Kwast een rapport en noemde daarin de knelpunten. De geüniformeerde politie, die in de
bezettingsjaren de zwaarste druk van de bezetter had moeten doorstaan en die dag in dag uit
had moeten vechten om de beoogde nationaalsocialistische infiltratie te weren, hadden het
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recht te eisen dat in de Zuiveringscommissie mensen zaten die uit eigen ervaring en inzicht
wisten wat zich in die moeilijke tijd had afgespeeld en welk beleid er was gevoerd. Dit was
geenszins het geval. Immers naast Bontenbal, die geen vertrouwen genoot, stonden als
inspecteursleden, Krans en Knape, respectievelijk vertegenwoordigers van de Recherche en
administratie. Hoewel zij wel vertrouwen genoten, konden zij, door gebrek aan ervaring,
toch niet het juiste inzicht bezitten om met kracht en uit eigen wetenschap voor de belangen
van de Ordepolitie op te komen. De Ordepolitie had als het ware vijf jaar lang vechtend de
achterhoede moeten dekken en alleen in de branding gestaan, aldus Kwast. Volgens hem
werd terecht de vraag gesteld waar nu in de commissie de mensen waren die dit hadden
begrepen en op grond van hun eigen praktijk recht van spreken hadden. Als enige inspecteur
van de geüniformeerde politie was de nog zeer jonge inspecteur E.A. van den Broek aan-
gewezen. Hij had weliswaar verdienstelijk werk voor de kp verricht, doch door zijn leeftijd
en weinige dienstjaren miste hij voldoende inzicht, praktijk en slagvaardigheid om met de
nodige autoriteit voor de geüniformeerde politie te kunnen spreken. Met de vertegen-
woordigers van het lagere personeel was het al net zo gesteld. Er waren één brigadier van de
straatpolitie, twee rechercheurs en een administratieve kracht. Een en ander maakte het
noodzakelijk dat in de samenstelling van de commissie alsnog ten spoedigste verandering
kwam. De gemeentelijke politiedienst moest beter vertegenwoordigd worden, vooral uit de
hogere rangen. Kwast bracht inspecteur Van der Weijden naar voren, die volgens hem
ongetwijfeld op grond van zijn zeer principiële houding tijdens de bezetting, ieders ver-
trouwen genoot en die ook bij de illegaliteit goed stond aangeschreven.34

Staal had aan het eind van het rapport van Kwast met pen zijn antwoord geschreven. 
De plaatsing van Van der Weijden in de Zuiveringscommissie had een punt van bespreking
gevormd. Hij was inderdaad een goed vaderlander, die tijdens de bezetting een flinke
houding had aangenomen. Hij en met hem nog enige andere op de voorgrond getreden
inspecteurs zouden in genoemde commissie gekozen zijn, doch de omstandigheid dat zij bij
de uitvoering van hun dienst nagenoeg niet gemist konden worden, was voor Staal een reden
om de anderen te kiezen. In de tijd dat de commissie werd vastgesteld was een krachtige
leiding in de verschillende afdelingen een belangrijkere factor dan het lid zijn van de
Zuiveringscommissie. Bovendien moest de aanwijzing op zeer korte termijn plaatsvinden. 
Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met onder andere godsdienstige gezindheid,
plaats van tewerkstelling, tak van dienst en rang. Verwacht werd dat er klachten over de
samenstelling zouden binnenkomen, maar er was geen tijd voor een referendum. Volgens
Staal was het uiterst moeilijk en welhaast onmogelijk een commissie te vinden, welke geheel
door het korps vertrouwd werd.35

Bontenbal verweerde zich door middel van een veertig punten tellend verweerschrift.
Hem werd immers verweten dat hij tijdens de bezetting een slappe houding had aan-
genomen. Deze beschuldiging was volgens Bontenbal niet correct. Door zijn vriend, de
commissaris van Hengelo, was hij in 1942 in het verzet gekomen. Daarnaast zou hij tijdens 
de bevrijding van de Nederlandse regering in Londen het verzoek gekregen hebben om
inlichtingen te verschaffen over alle sinds 9 mei 1940 in Rotterdam in dienst zijnde hoge
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politieambtenaren. Na de bevrijding werd hij niet, zoals beloofd, benoemd tot korpschef van
het Rotterdamse korps, maar tot voorzitter van de Politiezuiveringscommissie. De door hem
tijdens de bezetting opgemaakte rapporten diende hij ondertekend in bij de commissie om
eerlijk en zuiver tegenover zijn superieuren, collega’s en ondergeschikten te staan. Tot zijn
spijt had hij ook bezwaren moeten indienen tegen zijn beste vrienden, doch hij had dit
gedaan, omdat de regering daar recht op had en daarvoor zijn persoonlijke vriendschap
moest wijken. Het gevolg hiervan was dat hij de jarenlange vriendschap met enkele collega’s
verspeelde, terwijl superieuren hem hoogst kwalijk namen dat hij bezwaren tegen hen had
ingediend. Volgens Bontenbal was zijn optreden voor een bepaalde categorie van inspecteurs
aanleiding geweest hem zwart te maken, waarbij niet geschroomd werd om de meest onware
verdachtmakingen te uiten. Dit was nu precies die categorie inspecteurs van de Ordepolitie
die zich verzette tegen elk ingrijpen van het mg of een andere zuiveringsinstantie en één lijn
trok door te dreigen collectief ontslag te nemen, als op een van hen een zuiveringsmaatregel
zou worden toegepast. Na drie maanden vroeg Bontenbal samen met zes andere leden van 
de Politiezuiveringscommissie aan de Militaire Commissaris om ontheven te worden uit 
hun functie, omdat zij zich niet konden verenigingen met de gang van zaken bij de politie-
zuivering.36

Onderzoek naar aanleiding van klachten

Sommige Rotterdamse politieambtenaren hadden het toch aangedurfd om een klacht in te
dienen. Een brigadier had naar aanleiding van een gesprek met agent De H. van de Speciale
Diensten op 12 augustus 1945 schriftelijk geklaagd bij de Zuiveringscommissie van de
Rotterdamse politie. De klacht ging over een vaandrig B. die onder andere gedurende de
laatste oorlogsmaanden, toen de rookartikelen schaars waren, nog volop goede shag had, die
vermoedelijk van op het Noordplein inbeslaggenomen goed afkomstig was. De brigadier
achtte het in het belang van de burgerij en van de goede naam van het Rotterdamse politie-
korps nodig, dat de gedragingen van de vaandrig gedurende die tijd, dat hij bij de Rotter-
damse politie dienst deed, eens grondig onderzocht werden. Op de klacht had men met
potlood in de kantlijn geschreven: ‘ondergrondse werkers hadden extra toewijzing van tabak
en sigaretten van de zou p.’ B. was van 12 juni 1945 tot 3 augustus 1945 gestaakt. Onderzoek
had uitgewezen dat B., die op 1 juli 1944 van Amsterdam naar het Rotterdamse bureau
Boezemsingel was overgeplaatst, in staat was geweest tot het samenwerken met het verzet.
Sinds zijn komst naar Rotterdam was hij tweemaal door de Duitsers gearresteerd. Eenmaal
door de Orpo als verdacht van sabotage, door als officier van dienst te laat door te geven, 
dat er een overval aan de gang was in de Kamer van Koophandel en eenmaal door de sd als
verdacht van terrorisme. Uiteindelijk werd B. ingevolge het Zuiveringsbesluit door de
minister van Justitie toch nog gestraft met een schriftelijke berisping.37

Naar aanleiding van een ingekomen rapport stelde de Zuiveringscommissie een onder-
zoek in naar de politieke gedragingen van H. Hartman, chef van de politie Hoek van
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Holland. Opmerkelijk is dat dit rapport al op 6 oktober 1944 was opgemaakt door een van
zijn ondergeschikten. Hartman wordt hierin afgespiegeld als een man, die voor de Duitsers
een heilig ontzag had en soms zelfs op een kruiperige manier met hen omging. Hij was zeer
gesteld op zijn rang en bijbehorend uniform en duldde geen tegenspraak, aldus het rapport.
Tijdens het verhoor van rapporteur J.A. van Duin kwam een lid van de Zuiveringscommissie
tot de conclusie dat Van Duin zich enigszins had laten leiden door persoonlijke gevoelens,
want toen een collega bevorderd werd tot brigadier meende Van Duin dat hij gepasseerd was
en dacht dat hij dit aan Hartman te danken had. Van Duin had met zijn rapportage
geprobeerd via de Zuiveringscommissie zijn gram te halen.38 De frustratie van Van Duin was
enigszins verklaarbaar, want volgens zijn personeelskaart was hij lid geweest van de kp,
waardoor hij gevaarlijke opdrachten had uitgevoerd, terwijl hij van mening was dat zijn chef
de vijand welwillend tegemoet was getreden.39 Uit andere verklaringen van ondergeschikten
blijkt dat de goede verstandhouding met de bezetter in Hoek van Holland juist uitermate
belangrijk was. De politie kwam vooral in aanraking met de Feldgendarmerie. Door de
bezetter werden veelvuldig arbeiders gearresteerd, omdat die volgens hun opvatting niet hard
genoeg werkten. Deze mensen werden dan aan het politiebureau van Hoek van Holland
gebracht en moesten daar in bewaring gesteld worden. Door bemiddeling van Hartman
lukte het geregeld om deze mensen weer vrij te krijgen. In opdracht van Hartman moest het
politiepersoneel zo soepel mogelijk zijn voor de mensen die vanuit Hoek van Holland
groenten en fruit meenamen, hetgeen door de bezetter verboden was. In de gevallen waarin
mensen teveel mee wilden nemen, was politieoptreden soms toch noodzakelijk. Door de
ligging, het grote aantal aanwezige Duitse militairen en arbeiders was de taak van Hartman
niet eenvoudig en zelfs voor het eigen personeel niet duidelijk.40 Foutieve verdachtmakingen
en geruchten hadden invloed op het wederzijds vertrouwen en waren niet bevorderlijk voor
een goede stemming binnen het Rotterdamse korps.

In de dagbladen verschenen oproepen waarin de burgers gevraagd werd klachten in te
dienen over het optreden van zowel de Duitse als Nederlandse politie. Soms werden klachten
ingediend uit wraakneming. Een door een boer uit Pernis op 16 oktober 1945 ingediende
klacht tegen de aldaar dienstdoende agent J. Honkoop is hier een goed voorbeeld van. 
Op een dag in oktober 1944 was Honkoop bij de boer gekomen met de aanzegging dat hij met
paard en wagen palen voor de Wehrmacht moest gaan rijden. De boer weigerde dit, omdat
zijn paard te oud was. Hierop zou Honkoop gedreigd hebben dat, indien de boer de volgende
morgen niet om 09.00 uur aan de haven van Pernis verschenen was, de boerderij inbeslag-
genomen zou worden. De boer eindigde de klacht met de woorden: ‘Ergerlijk vind ik het dat
zo’n moffenknecht nu nog in zijn pakje rondloopt.’ Agent Honkoop legde ten overstaan van het
lid van de Politiezuiveringscommissie, brigadier J. Noteboom, een verklaring af. Honkoop
gaf toe dat de politie van Pernis geregeld opdracht had gekregen om mensen aan te wijzen,
die voor de Duitsers palen moesten rijden. Hoewel de politiemannen tegen deze opdrachten
bezwaar hadden gemaakt, kregen ze via de afdelingscommandant te horen dat ze het zonder
bezwaar konden doen. Honkoop ontkende bedreigingen geuit te hebben. Hij had zich er
nooit om bekommerd als men niet voldeed aan de aanzegging. Honkoop sloot zich in 1944
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aan bij het georganiseerde verzet. Nadat bekend was geworden dat de bedoelde boer bij de
Duitsers een kalf geruild had voor een vrachtauto op luchtbanden, had Honkoop de
commandant van het verzet hiervan in kennis gesteld. Na de bevrijding werd deze vracht-
auto op last van de toenmalige commandant inbeslaggenomen. De boer had hier sterk tegen
geageerd. Noteboom kwam tot de conclusie dat de boer bij het indienen van de klacht
inderdaad uit wraak gehandeld had, zodat tegen agent Honkoop geen zuiveringsmaatregelen
genomen werden.41 Dit voorbeeld en de cijfers tonen aan dat het Rotterdamse korps
probeerde de zuivering zo professioneel mogelijk aan te pakken. Agent Klaas M. kon hier-
over meepraten. Op 7 mei 1945 verscheen aan zijn woning een collega die vroeg of hij met
hem mee wilde gaan naar het politiebureau Charlois, aangezien inspecteur Arbeider hem
dringend moest spreken. M. ging mee en werd in het bureau als arrestant behandeld en
daarvandaan overgebracht naar het bureau Sandelingplein en nog dezelfde dag met een
groep jonge politiemannen naar het hoofdbureau geleid. Daar werd aan hem door inspecteur
Hendriksen gevraagd of hij (sympathiserend) lid van de nsb of lid van het Rechtsfront was
geweest. M. had alles met nee beantwoord. Hij werd echter door zijn collega’s gewantrouwd,
omdat hij niet meeschold, wanneer er door hen gescholden werd. Bijvoorbeeld tegen
onzinnige redeneringen als: ‘ze moeten al de Duitsers castreren, of ze moeten ze in de wieg
dooddrukken’, ging hij in. Enkele collega’s van andere bureaus meenden zich verdienstelijk
te moeten maken door hem verdacht te maken, want als er een nieuwe collega aan het
bureau Sandelingplein kwam, was hem al in het oor gefluisterd: ‘Denk erom, M. is niet te
vertrouwen.’ Uit het rapport van de Zuiveringscommissie bleek dat M. verdacht werd van
onvaderlandslievend gedrag. Volgens het rapport was M. een enigszins zonderlinge man. 
Hij was doof en wellicht mede tengevolge daarvan zwijgzaam in gezelschap. Door zijn
orthodox godsdienstige opvattingen had hij wellicht de haat van enige collega’s opgewekt.
Tijdens het verhoor had M. nog verklaard dat hij zich uitsluitend op principiële gronden 
niet had aangesloten bij collega’s die dapper op de Duitsers scholden en met weinig steek-
houdende argumenten hadden beweerd, dat de oorlog van korte duur zou zijn en dat de
Duitsers spoedig zouden zijn verslagen. Het eerste oorlogsjaar ging hij daarom tegen collega’s
in, die het bovenstaande propageerden aan de hand van uitspraken van waarzegsters.
Naderhand had hij zich aan het bureau beperkt tot zwijgen, aangezien hij zijn collega’s niet
kon over-tuigen. Hij kon ook niet ronduit zijn anti-Duitse gevoelens op waardige wijze
uiten, omdat hij dan in conflict zou zijn gekomen met eventuele spionerende confraters of 
met superieuren. Wat zijn hulp aan illegale werkers betreft, deze dateerde niet alleen van de
laatste tijd. Zijn zoon had met medeweten van M. reeds van het begin af illegaal werk ver-
richt, waarbij deze de steun van zijn vader had. De Zuiveringscommissie kwam tot de con-
clusie dat de zaak M. niet eens voor de Algemene Commissie behoorde te worden gebracht
en de hoofd-commissaris moest worden aangeraden hem weer in dienst te stellen.42
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Collectieve zuivering

Het toepassen van de zuiveringsmaatregelen op politiepersoneel dat lid geweest was van de
nsb zou eenvoudig moeten zijn. Toch moest eerst onderzocht worden in hoeverre iemand 
op politiek gebied onbetrouwbaar was geweest. Deze informatie werd onder andere ver-
kregen uit verklaringen en documenten. In de personeelsadministratie kwam ten aanzien
van W. Bliek, bewaker bij de Staatspolitie, een aantekening voor dat hij sympathiek tegen-
over de nieuwe wereldorde zou hebben gestaan. Bliek kon niet begrijpen dat hij was aan-
gezien voor sympathiserend lid van de nsb. Hij was nimmer lid, noch sympathiserend lid
geweest, terwijl hij ook nimmer sympathieën voor een en ander had gekoesterd. Hij had op
de normale wijze bij de politie gesolliciteerd, waarna door rechercheur De Bruin van Groep
10 een politiek onderzoek was ingesteld. De aantekening in de personeelsadministratie was
volgens Knape een vastgestelde clausule van Groep 10, waarop de afdeling personeel toe-
stemming kreeg om een sollicitant aan te nemen.43

Andere politiefunctionarissen werden onder dwang lid van de nsb. P. Klok had in 1941

een geldelijke bijdrage gestort in de kas van de nsb, afdeling Schiebroek. Hoe groot dit
bedrag was, wist hij na de bevrijding niet meer. Klok deed dit op aandringen van de nsb-
blokleider De Bie, die dreigde dat wanneer Klok niet op de een of andere manier blijk gaf te
sympathiseren met hun beweging, hij dan uit de politiedienst ontslagen zou worden. Klok
had zich echter nimmer als lid of sympathiserend lid van de nsb laten inschrijven. Klok wist
niet dat hij in de administratie van de nsb onder stamboeknummer 134630 als lid was
ingeschreven, omdat hij nimmer een lidmaatschapskaart had ontvangen. Dat hij daarnaast
in 1942 had bijgedragen aan het verjaardagsgeschenk van Mussert, was hem eveneens niet
bekend. In maart 1942 had Klok alle bijdragen ten behoeve van de nsb geweigerd, omdat hij
zich niet meer kon verenigen met de verschillende handelingen van de nsb, vooral ten
opzichte van joden. Na de bevrijding had onderzoek uitgewezen dat de verklaring van Klok
aannemelijk was. Volgens getuigen moest een en ander inderdaad onder pressie geschied
zijn. Klok was een slap figuur, maar was inmiddels bij de politie in ere hersteld en had bij het
korps een goede naam.44

Voor degenen die zich hadden aangesloten bij het nationaalsocialistische Rechtsfront of
de opleiding in Schalkhaar hadden gevolgd, was het toepassen van zuiveringsmaatregelen
nog moeilijker. De minister van Justitie wilde dat het lidmaatschap van het Rechtsfront per
definitie niet direct tot ontslag zou leiden. De omstandigheden en tijdsduur van het lid-
maatschap waren van belang. In de gevallen, waarin de betrokkene in een dwangpositie was
geplaatst, waartegen normaliter geen weerstand kon worden geboden of wanneer werkelijk
vaststond dat de betrokkene ter bereiking van een doel lid was geworden, zonder daarin op
een actieve wijze te zijn opgetreden, viel de beslissing gunstiger uit dan wanneer iemand
geheel uit vrije wil tot het Rechtsfront was toegetreden. Dit bericht verscheen pas in
december 1946 in het mededelingenblad van de ‘Groote Adviescommissie der Illegaliteit’
(gac). Aangenomen kan worden dat deze richtlijnen reeds vanaf de bevrijding zijn toegepast.
Waarschijnlijk had de gac gevraagd om een eenduidig beleid bij het zuiveren van politie-
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ambtenaren, want de minister antwoordde dat hij geen toezegging kon doen voor een
algemene maatregel bij de politiezuivering. Elk geval moest op zichzelf beoordeeld worden.
Volgens de minister waren de normen voor de handhaving van politiepersoneel uiterst
streng gesteld, ondanks het feit dat bijna geen orgaan het in de bezettingstijd moeilijker had
gehad dan de politie.45

In Rotterdam was ten aanzien van de zogenaamde Schalkhaarders een uniforme regeling
vastgesteld. Degenen die bij het politiebataljon gediend hadden of bij het pob in Schalkhaar
waren opgeleid, werden op last van de hoofdcommissaris met ingang van 7 mei 1945 buiten
dienst gesteld. Bij het Rotterdamse korps waren in mei 1945 nog 198 Schalkhaarders werk-
zaam. Hiervan werden er 35 wegens politieke onbetrouwbaarheid ontslagen, zodat er nog 163

overbleven.46 Hiervan namen er 21 op eigen verzoek ontslag. Nog eens 11 Schalkhaarders
gingen weg omdat ze werden overgeplaatst. Van de overgebleven groep werden 62 man niet
gehandhaafd, omdat ze niet voldeden aan de eisen. Uiteindelijk bleven 69 politieagenten
over die hun politieopleiding in Schalkhaar gevolgd hadden. Van bedoelde mannen werd een
verantwoordingsrapport gevraagd over de reden waarom zij deze op Duitse leest geschoeide
instelling hadden bezocht. Alle voormalige Schalkhaarders werden bij besluit van de militair
commissaris voor Rotterdam e.o. in juni 1945 geschorst.47

Thuis lijdzaam afwachten wat er verder ging gebeuren was niet eenvoudig. Christiaan B.
had begin februari 1944 zijn opleiding in Schalkhaar voltooid. Uit zijn lichting werd de 1e

Politiecompagnie Rotterdam samengesteld en hoewel hij gevraagd had daarbij ingedeeld te
worden, werd hij naar Eindhoven gestuurd. Enkele maanden later kwam hij door ruiling
toch nog bij de Rotterdamse politie terecht. Evenals de andere Schalkhaarders werd B. na de
capitulatie geschorst, maar hield desondanks contact met zijn collega’s van het bureau
Oostervantstraat. Half juni 1945 was B. in de agentenwacht van het bureau aanwezig om de
door hem vanuit Brabant meegebrachte tabak te verdelen. Daar zag hij agent K., die vertelde
dat hij bij de politieke dienst werkzaam was. B. geloofde dit omdat K. tijdens de bezetting al
een keer had laten doorschemeren dat hij voor de ondergrondse werkzaam was. Dit was
achteraf gezien nogal naïef, omdat K. eveneens zijn opleiding in Schalkhaar had genoten en
daarom ook geschorst was. B. ging op de uitnodiging in om die avond bij K. thuis een pakje
sigaretten in ontvangst te nemen. Daar vertoonde K. vol trots een stengun met munitie en
een pistool en vertelde dat hij met enkele anderen van de commandant en leden van de bs

opdracht kreeg om ondergedoken nsb’ers en zwarthandelaren op te sporen. K. nodigde B. uit
om met enkele andere leden van zijn groep mee te gaan naar een feestje in Amersfoort. Zij
zouden gebracht worden met een Canadese auto. Omdat de auto stuk was ging het hele feest
niet door. K. vroeg toen of B. mee wilde gaan naar de Dordtsestraatweg, omdat hij daar nog
even een ‘boodschap’ moest doen. Onderweg werden nog enkele mannen opgehaald en met
z’n vijven fietsten ze naar Rotterdam-Zuid. Omdat B. voorop reed merkte hij te laat dat de
anderen al waren afgestapt. Toen hij terugfietste zag hij de vier mannen voor pandnummer
800 aan de Dordtsestraatweg staan. Ze droegen inmiddels een helm, oranje das en een arm-
band met daarop de letters od. K. was bewapend met de stengun en een van de andere
mannen had een pistool in zijn hand. Aan B. werd gevraagd of hij op de fietsen kon passen.
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Nadat de mannen waren binnengelaten vertrok B. en liet de fietsen achter. Drie dagen later
werd hij door de politie gearresteerd, omdat hij ervan verdacht werd als medepleger bij een
overval betrokken te zijn geweest. De bewoonster van het pand aan de Dordtsestraatweg had
namelijk een dag na het bezoek van de vier mannen aangifte gedaan van diefstal door
bedreiging met geweld. Uit deze aangifte bleek dat haar man, die tijdens de bezetting lid
geweest was van de nsb, na de bevrijding met onbekende bestemming was vertrokken om zo
aan arrestatie te ontkomen. Op 10 mei hadden een aantal leden van de bs, onder begeleiding
van een rechercheur van politie, een onderzoek in haar woning ingesteld, waarbij een radio
en enkele levensmiddelen inbeslaggenomen werden. Hoewel de rechercheur tegen haar
gezegd had dat ze niemand meer in de woning behoefde toe te laten waren een dag later toch
weer drie mannen bij haar gekomen en hadden wederom huiszoeking verricht. Na afloop
bleek dat er een behoorlijke hoeveelheid levensmiddelen en goederen verdwenen was. 
Toen de groep van K. in juni aan haar woning verscheen wekte dit geen argwaan, omdat de
vrouw gezien de kleding veronderstelde met echte bs’ers te maken te hebben. Opnieuw werd
haar woning doorzocht en een hoeveelheid levensmiddelen, goederen en geld meegenomen.
Voordat de mannen haar woning verlieten werd haar onder bedreiging van de stengun
medegedeeld dat ze de volgende dag het erf niet mocht verlaten en dat er een post voor haar
woning geplaatst zou worden. Een getuige had B. herkend en zo werd de zaak aan het rollen
gebracht. Onderzoek wees uit dat B. niet betrokken was geweest bij de overval, waarna zijn
schorsing begin augustus werd ingetrokken en hij weer in de politiedienst kon terugkeren.
Voor K. lag dat anders. Hij werd in december 1945 ontslagen. Enkele maanden later werd hij
door de minister van Justitie op grond van het Zuiveringsbesluit alsnog gestraft met de
maatregel ‘uitsluiting bevordering voor vijf jaar’, terwijl hij dus al ontslagen was voor zijn
aandeel bij de overval.48

De schorsing van de overige Schalkhaarders werd in augustus 1945 opgeheven, omdat de
Militaire Commissaris inmiddels zijn standpunt had gewijzigd en het zonder meer vrijwillig
volgen van een opleiding in Schalkhaar niet meer als criterium voor schorsing deed gelden.
De Algemene Zuiveringscommissie had de minister van Justitie wel geadviseerd om die
leden van het Rotterdamse politiekorps, welke min of meer vrijwillig naar Schalkhaar waren
gegaan, doch van wie overigens niets ten nadele bekend was, te straffen met de disciplinaire
maatregel van veertien dagen schorsing. De minister nam het advies niet over. De meeste
Schalkhaarders kregen na lange tijd bericht dat er tegen hen, in gevolge van het Zuiverings-
besluit, geen maatregelen genomen werden.49 Opheffing van de schorsingsmaatregel betekende
niet dat hiermee de zaak gesloten was, omdat de formele zuivering nog moest plaatsvinden.

In oktober 1946 deed het ambtenarengerecht in Den Haag uitspraak in de zaak van een
aantal politieagenten die hun opleiding in Schalkhaar hadden ontvangen en door de
burgemeester van Den Haag waren ontslagen. Het besluit van de burgemeester werd nietig
verklaard, zodat de Schalkhaaragenten in dienst konden blijven. Aan de Schalkhaaropleiding
kleefden weliswaar ernstige fouten en gebreken, doch er was niet gebleken dat een ieder die
deze opleiding ontvangen had ongeschikt was voor het bekleden van een ambt bij de
politie.50 Deze uitspraak was in Rotterdam bij het opmaken van het jaarverslag over het jaar
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1946 nog niet bekend, want volgens dit verslag zouden in het komende jaar (1947) ver-
moedelijk zestig Schalkhaarders aan de dienst ontvallen. Gezien hun mentaliteit was dit
eerder een aanwinst dan een verlies. Beter een klein korps met goede mensen, dan een
uitgebreid korps waarvan een gedeelte onbruikbaar was en het goede deel vergiftigde, aldus
het verslag.51 Degene die het jaarverslag geschreven had kreeg geen gelijk, want de voor-
malige Schalkhaarders bleven. Voor veel collega’s waren zij voor altijd Schalkhaarder, met
alle gevolgen van dien.

Op 28 juli 1945 werd nog een andere groep ingevolge het Zuiveringsbesluit collectief
gestaakt. Deze groep bestond uit de politieambtenaren die eind januari 1943 naar de Politie
Officierschool in Apeldoorn waren gestuurd voor het volgen van een verkorte opleiding.
Verzetsman R. de Vuyst, alias Ome Jan, was het met deze handelwijze niet eens en schreef
een brief. Volgens de verzetsman was N. van den Berg van het bureau Rochussenstraat in zijn
betrekking gestaakt, omdat sommige van zijn collega’s na hun terugkomst van de pos zich
zodanig hadden gedragen, dat kon worden aangenomen, dat de daar gevoerde Nazi-
propaganda op hun grote invloed zou hebben gehad. Een en ander zou zijn gebleken uit
ingekomen klachten van ondergeschikten en collega’s. Deze klachten hadden geen
betrekking op Van den Berg. De Militaire Commissaris had echter, hangende het onderzoek
de hele groep gestaakt, waardoor dus ook Van den Berg een stakingsbevel had ontvangen.
Tijdens een gesprek met de Militair Commissaris was toegezegd, dat voor hen, die al direct
bij het eerste onderzoek ‘schoon’ uit de bus kwamen, het stakingsbevel direct zou worden
ingetrokken en dat deze mensen dus niet zouden behoeven te wachten tot het gehele stel van
twintig berecht was. De verzetsman had tijdens een eerder gesprek te horen gekregen, dat
Van den Berg, die zoveel voor het verzet had gedaan, daar zijn beloning voor zou krijgen. 
Het tegendeel was waar, want door het toepassen van de zuiveringsmaatregel werd hij niet
alleen gedegradeerd tot brigadier maar bovendien ook nog gestaakt. Zonder de inlichtingen
van Van den Berg zou het verzet niet zoveel hebben kunnen klaarmaken. Hij had mensen
geholpen, auto’s voor de kp opgehaald en arrestanten, die voor grote groepen gevaar
opleverden, buiten de verhoren van de sd gehouden. Ook toen de verzetsman zelf in de
gevangenis zat, had Van den Berg hem geholpen en hij noemde nog een aantal verzetsdaden
op. De verzetsman vroeg zich af waarom velen bij de politie promotie maakten, terwijl Van
den Berg gestaakt werd en vroeg daarom of het stakingsbevel kon worden ingetrokken.52

Waarschijnlijk had de brief geholpen, want van de meesten werd enkele weken later de
staking ingetrokken. Van den Berg kwam, evenals de anderen van zijn groep, niet geheel
ongeschonden door de zuivering. Eind maart 1946 werd hij op grond van het Zuiveringsbesluit
door de minister van Justitie gestraft met een schriftelijke berisping, waarin de minister zijn
ernstige ontevredenheid kenbaar maakte over Van den Bergs onjuiste houding.53

Voor degenen die geschorst, dan wel gestaakt waren brak een zeer onzekere tijd aan. 
Zij moesten thuis lijdzaam afwachten wat er met hen ging gebeuren. Politiearts Hage werd
op 7 mei 1945 gestaakt vanwege pro-Duitse gezindheid, lidmaatschap van het Medisch Front
en aanstelling door een nsb-functionaris. Gezien de vele getuigenverklaringen en rapporten
van illegale werkers en collega’s bleef er van deze beschuldigingen weinig over. De pro-Duitse
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gezindheid van Hage werd door geen enkel bewijsstuk ondersteund en bij de aanstelling
door een nsb-functionaris ging Hage naar de mening van het centraal orgaan geheel vrijuit,
daar de politiek in deze aangelegenheid geen rol speelde, want Hage was reeds lang waar-
nemend politiearts, zodat zijn benoeming in diens plaats als normaal beschouwd kon
worden. Als misstap kon Hage worden aangerekend zijn toetreding tot het Medisch Front,
doch uit de verklaring van de betreffende illegale werkers was komen vast te staan, dat Hage
reeds spoedig na zijn toetreding tot het Medisch Front voor dit lidmaatschap had willen
bedanken, maar op uitdrukkelijk verlangen van de illegaliteit lid bleef ten einde daardoor 
te voorkomen dat een nsb’er in zijn plaats zou worden aangesteld. Het uitvoerige verweer-
schrift van Hage dat door kopstukken uit de illegaliteit als volkomen juist werd
gekwalificeerd, wierp een zeer gunstig licht op de handelingen van Hage tijdens de bezetting.
De staking van Hage was naar de mening van het centraal orgaan te wijten geweest aan een
onvoldoende onderzoek naar de gegrondheid van de ingekomen beschuldigingen. Het
centraal orgaan was van oordeel dat Hage, die elke dag opnieuw met inzet van zijn leven het
vaderland talrijke diensten had bewezen, volledig gerehabiliteerd diende te worden en dat de
opgelegde staking moest worden opgeheven. Het advies werd overgenomen, want het
stakingsbevel werd op 24 mei 1946 opgeheven en tegen Hage werden geen zuiverings-
maatregelen genomen.54

Door het staken en schorsen van politiefunctionarissen was de eerste scheiding tussen
‘goed’ en ‘fout’ aangebracht. Hierna kon begonnen worden met de berechting. 

15.3 bijzondere rechtspleging en formele zuivering

Tijdens de bezetting had Koningin Wilhelmina vanuit Londen laten weten dat er na de
bevrijding in Nederland geen plaats zou zijn voor landverraders. Omdat de vooroorlogse
rechtspraak niet toereikend was voor de berechting van de politieke delinquenten, waren
nieuwe regels nodig. De regering was in Londen reeds begonnen met de ontwikkeling van
een aantal nieuwe wetten en besluiten. Uiteindelijk waren drie nieuwe regelingen
verantwoordelijk voor de berechting. Het eerder genoemde Zuiveringsbesluit was er een van.
Degenen die zich onvaderlandslievend gedragen hadden, moesten zich voor de tribunalen
verantwoorden. De wettelijke basis was vastgelegd in het Tribunaalbesluit.55 In alle negen-
tien arrondissementen werd een tribunaal gevestigd, zo ook in Rotterdam. Elk tribunaal
bestond uit meerdere kamers en deze waren samengesteld uit drie leden, waarvan alleen de
voorzitter jurist was. In totaal zijn er honderdtwintig kamers geweest. De tribunalen
behandelden de lichtere gevallen en konden daarbij enkele maatregelen opleggen, zoals
internering tot maximaal tien jaar, verbeurdverklaring van het vermogen en ontzetting uit
rechten, functies en beroepen. De zwaardere gevallen kwamen terecht bij de Bijzondere
Gerechtshoven, waarvan er vijf waren. Elk Gerechtshof was eveneens onderverdeeld in
meerdere kamers.56

Volgens Het Vrije Volk van woensdag 15 augustus 1945 zou men spoedig met de berechting
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van landverraders beginnen. Hoewel nog geen definitief besluit was genomen, verwachtte
men half september de eerste zitting van het Rotterdamse Buitengewoon Gerechtshof te
kunnen houden. Op de eerste zitting zouden waarschijnlijk tot de eersten, die ter ver-
antwoording geroepen werden, een gevaarlijke landwachter en de man behoren, die inder-
tijd een kantoor van het Nationaal Steunfonds hadden verraden.

De berechting van politieke delinquenten was niet het enige doel, want door het voor-
bereidende werk van de Zuiveringscommissies, pod en pra kon de formele zuivering van de
politie voltooid worden.

Eind mei 1945 had het hoofd der Sectie Politie van het mg, majoor B.W. van Mourik
Broekman, verklaard dat ofschoon er tijdens de bezetting door de politie grote fouten waren
gemaakt, de kern absoluut goed was gebleven. Bij de Gemeentepolitie zou ongeveer twintig
procent en van de Marechaussee vijftien procent uit de dienst verwijderd worden.57 Of
iedereen het met hem eens geweest is, valt te betwijfelen. Vooral de oud-illegalen leverden
regelmatig kritiek op het algemene (zuiverings)beleid van de overheid. Op 29 augustus 1946

vond er in de Rivièrahal een protest plaats tegen de voorgenomen vrijlating van vijfentwintig-
duizend politieke gevangenen.58 Twee dagen later leverde de reünistenvereniging der oud-
illegaliteit in haar orgaan kritiek op de zuivering.
De vraag of de (politie)zuivering inderdaad gefaald heeft is moeilijk te beantwoorden. In veel
gevallen keken degenen die kritiek leverden teveel naar hun eigen omgeving en ervaringen,
of gebruikten de verkeerde cijfers.

Dr. L. de Jong besteedt in zijn standaardwerk uitgebreid aandacht aan de problemen bij
de zuivering van de Rotterdamse politie en geeft daarbij een aantal cijfers, die volgens hem
duidelijk zijn. Uit deze cijfers blijkt dat met betrekking tot 447 politieambtenaren zuiverings-
maatregelen overwogen waren. Van hen werden er 161 geschorst. Begin 1946 zouden van de
overgebleven groep negen functionarissen gestaakt worden, één ontslagen en 31 van hen
kregen een disciplinaire straf opgelegd.59 Het jaarverslag van 1946 geeft weer andere cijfers.

Tabel 15.1: ingevolge
het Zuiveringsbesluit
van 1945 werden de
volgende aantallen
politiefunctionarissen
gestraft met (voor
onderverdeling in
rangen zie bijlage 10):
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Volgens deze opgave waren 428 Rotterdamse politiemensen bij de zuivering betrokken.
Van deze groep werden er 130 ontslagen, terwijl tegen 201 geen maatregelen genomen
werden.60

Uit het personeelsarchief van de Rotterdamse politie blijkt dat omstreeks september 1947

op grond van de Wet Rechtsherstel nog eens 35 politiemensen ontslagen werden. In het,
overigens incomplete, personeelsarchief zijn duizenden personeelskaarten aanwezig van
degenen die voor, tijdens en na de bezetting bij de Rotterdamse politie gediend hebben. 
Na het sorteren bleven 2050 kaarten over van politiemensen die tijdens de bezetting daad-
werkelijk dienst hebben gedaan. Toch was dit aantal niet representatief, omdat ongeveer 320

ambtenaren tijdens de bezetting ontslag hebben genomen, zijn afgekeurd of zijn over-
geplaatst en het merendeel daarvan was niet bij de zuivering betrokken. De 1730 over-
gebleven politieambtenaren kwamen hier wel voor in aanmerking. Van hen waren er 414

betrokken bij de zuivering. De onderzoeken hadden uitgewezen dat van deze groep 142

politieambtenaren (inclusief arbeidscontractanten en hulpagenten) niet meer gehandhaafd
konden worden en ingevolge het Zuiveringsbesluit ontslagen werden.61

Na raadpleging van de inventaris van het Archief Politiezuivering bleek dat daarin de
namen vermeld stonden van ongeveer zeshonderd personen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog bij de Rotterdamse politie werkzaam waren geweest en nadien bij de zuivering
betrokken waren. Het verschil met de gegevens van de personeelskaarten, het jaarverslag en
dr. L. de Jong bedraagt respectievelijk 186, 172 en 153 personen. Dit verschil is verklaarbaar,
omdat bij de meeste berekeningen niet of nauwelijks rekening gehouden is met de ongeveer
zeventienhonderd arbeidscontractanten. Meestal ging het hier om hulpagenten/bewakers.62

De sterktestaat van 1 januari 1945 laat zien hoeveel arbeidscontractanten op dat moment
naast het reguliere politiepersoneel in dienst waren. Het ging hier om 631 ambtenaren,
terwijl dit aantal op 6 mei 1945 was teruggelopen tot 583. Van de arbeidscontractanten was
een apart kaartsysteem bewaard gebleven, zodat alsnog de balans kon worden opgemaakt.
Tijdens de bezetting was een grote groep arbeidscontractanten overgegaan naar een nationaal-
socialistische instelling, zoals de nskk. Zij werden na de bevrijding wel in de telling van de
politiezuivering meegenomen. Van degenen die tot de bevrijding bij de politie bleven waren
er een aantal lid van de nsb, zodat uiteindelijk in totaal 168 arbeidscontractanten voor
zuiveringsmaatregelen in aanmerking kwamen.63 Hiermee komt men in de buurt van de
zeshonderd zuiveringsdossiers, die volgens de inventaris in de depots van het Nationaal
Archief in Den Haag liggen en betrekking hebben op functionarissen van het Rotterdamse
politiekorps.

Hoe de Rotterdamse cijfers zich verhouden tot de rest van de Nederlandse politie is een
moeilijk vraagstuk. Volgens De Jong ging het in Rotterdam zoals het elders ook ging.64

Diverse onderzoekers hebben zich met het zuiveringsvraagstuk beziggehouden en hebben
geprobeerd om met gegevens uit verschillende archieven de zuivering te analyseren. Of de
gevonden cijfers betrouwbaar zijn is nog maar de vraag, want men moet zich hierbij steeds
weer afvragen; waar komen ze vandaan, door wie zijn ze verstrekt en wanneer zijn ze verstrekt?

B. Huizing en K. Aartsma schrijven in hun publicatie ‘De zwarte politie’ dat uiteindelijk
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vier jaar na de bevrijding de balans kon worden opgemaakt, omdat toen de laatste zaken
waren afgewikkeld. Volgens hun gegevens waren van de 18.059 Nederlandse politiemensen
6100 (= 33,8 procent) betrokken bij de zuivering. In 2478 (=13,7 procent) gevallen waren de
feiten dusdanig dat de betrokkenen door staking en schorsing tijdelijk buiten spel gezet
werden.65 Bij het eerste cijfer kan de vraag gesteld worden of dit de politiemensen zijn, die
tijdens de bezetting bij de Nederlandse politie gediend hebben of was dit de sterkte van mei
1945?

M. Croes en P. Tammes hebben hun cijfers gebaseerd op een kaartenbestand van het
Zuiveringsarchief. Volgens hen werden tegen ten hoogste 6669 Nederlandse agenten en
ondersteunend personeel zuiveringsonderzoeken gestart. Van 5801 functionarissen was
bekend bij welk korps ze tijdens de bezetting gediend hadden, waardoor volgens hen 35,1
procent van het totale aantal politiefunctionarissen bij de zuivering betrokken was. Bij deze
berekening gingen ze uit van de sterkte die de Nederlandse politie op 1 februari 1944 bereikt
had, zijnde 16.511 functionarissen.66

C.J.C.F. Fijnaut en zijn onderzoeksgroep verwijzen eveneens naar het onderzoeksresultaat
van Croes en Tammes. Hun uitgangspunt is niet het kaartenbestand van de politiezuivering,
maar het aantal persoonsdossiers van executief en administratief politiepersoneel. Deze 7500

dossiers worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag67 en aangezien er met
zekerheid vanuit gegaan kan worden dat het kaartenbestand van de politiezuivering niet
compleet is, is het juist om bij de berekening rekening te houden met het aantal persoons-
dossiers in plaats van het kaartenbestand. Evenals Croes en Tammes projecteren Fijnaut en 
J. Smeets het aantal dossiers op de personeelssterkte van 1 februari 1944, waardoor volgens
hen iets meer dan 45 procent bij de zuivering betrokken is geweest. Door het op deze manier
berekenen van het aantal gezuiverde politiefunctionarissen ontstaat er mijns inziens een
verkeerd beeld over de politiezuivering, want zoals onder andere uit tabel 15.2 blijkt, is de
personeelssterkte op 1 februari 1944 niet het juiste uitgangspunt. Voor deze datum werd
namelijk nog politiepersoneel ontslagen of nam zelf ontslag, terwijl daarna nog personeel in
dienst genomen is. Hierdoor moet het totale aantal politiefunctionarissen, dat tijdens de
bezetting bij de Nederlandse politie gediend heeft, hoger liggen dan de door Croes, Tammes
en Fijnaut genoemde aantal functionarissen dat op 1 februari 1944 in dienst was.

Aan de hand van gegevens uit tabel 15.2 kan met enige zekerheid geconcludeerd worden
dat uiteindelijk tegen 16,4 procent van de Rotterdamse politieambtenaren een onderzoek
gestart is.72 Indien de berekening gedaan zou zijn met dezelfde uitgangspunten als de andere
onderzoekers, dan zouden op 1 februari 1944 600 (= totaal aantal zuiveringsdossiers) van de
2200 politiefunctionarissen en arbeidscontractanten, die op dat moment bij het Rotterdamse
korps dienden, bij de zuivering betrokken zijn geweest. Het resultaat van deze berekening is
dat het percentage van 16,4 oploopt naar 27,3. Aangezien uitgegaan moet worden van het
totale aantal politiefunctionarissen dat tijdens de bezetting bij de politie gediend heeft, blijkt
dat in de Rotterdamse situatie het verschil tussen de sterkte van 1 februari 1944 en het aantal
gevonden kaarten van politiefunctionarissen en arbeidscontractanten 1450 (= 40%) personeels-
leden bedraagt. Indien deze laatste berekening geprojecteerd zou worden op de sterkte van de



gehele Nederlandse politie, dan zouden er niet 16.511 politiefunctionarissen bij de zuivering
betrokken zijn geweest, maar 23.115. Gelet op de 7500 persoonsdossiers is het dan ook
legitiem om vast te stellen dat niet tegen 45 procent van alle politiefunctionarissen, die
tijdens de bezetting bij de Nederlandse politie gediend hebben een zuiveringonderzoek
gestart is, zoals Fijnaut en zijn onderzoeksgroep berekend heeft, maar tegen 32,5 procent.
Wordt hetzelfde meegenomen in de berekening van Croes en Tammes, dan zou hun uit-
komst gewijzigd moeten worden van 35,1 in 25,1 procent.

Indien alle gegevens met elkaar vergeleken worden, dan maakt het voor het Rotterdamse
korps nauwelijks uit op wat voor moment en met welke cijfers rekening gehouden wordt,
aangezien de uitkomst te allen tijde onder het landelijke gemiddelde blijft.

Met al het cijfermateriaal wordt echter de vraag of de (Rotterdamse) politiezuivering
gefaald heeft nog steeds niet beantwoord en kan mijns inziens ook nooit beantwoord
worden, omdat deze aantallen niets zeggen over ‘goed’ of ‘fout’. In sommige dossiers werden
klachten aangetroffen, die na onderzoek totaal ongegrond bleken. Tegen de betrokken
politieambtenaar werden dan ook geen strafmaatregelen genomen, maar het dossier is wel
opgeslagen en in de telling meegenomen.

Na de voltooiing van de formele zuivering en nadat de lichtere gevallen weer aan het
maatschappelijke leven konden deelnemen, was het tijd om de zwaardere gevallen voor het
Bijzonder Gerechtshof te slepen. De Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof hield
op 24 september 1945 voor de eerste keer zitting aan de Noordsingel en behandelde vijf
ernstige zaken. In vier gevallen werd de doodstraf geëist.
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Tabel 15.2: diverse cijfers met betrekking tot de sterkte en zuivering van het Rotterdamse politiekorps.68
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De zaak Boelstra

Tijdens de bezetting was Boelstra als gewestelijke politiepresident de hoogste politie-
functionaris in het Staatspolitiegewest Zuid-Holland en Zeeland. Indien de persoon Boelstra
buiten beschouwing gelaten wordt, was deze hoge positie en zijn lidmaatschap van de nsb en
ss voldoende voor een strenge straf. Boelstra werd na de bevrijding dan ook meteen aan-
gehouden en vastgezet. Na enkele maanden werd bij Staal geklaagd over de goede verzorging
van de ex-kolonel. Hij mocht volgens de klager een dame ontvangen die eten voor hem
meebracht.73 Hieruit kan geconcludeerd worden dat Boelstra beter behandeld werd dan de
meeste andere politieke delinquenten. Het onderzoek van de pod moest uitwijzen wat
Boelstra tijdens de bezetting verkeerd gedaan had.

Inspecteur Harp, werkzaam bij de pod, was kort na de bevrijding belast met het verhoor
van Boelstra. Aan het slot van zijn verklaring merkte Boelstra op dat hij steeds gemeend had
naar beste geweten gehandeld te hebben. Doordat hij voor de bezetting langdurig in het
buitenland was geweest had hij zijn vaderland leren waarderen. Met een ruimere blik
teruggekomen, was hij niet blind voor de gebreken van de samenleving. Om daarin ver-
betering te brengen was zijn doel geweest, waarbij ook zijn altruïstisch karakter een rol
speelde. Gebleken was dat hij zich in de weg, welke gevolgd moest worden, vergist had.
Volgens Boelstra had hij misschien minder risico en minder gevaar gelopen, wanneer hij
tijdens zijn ambtsperiode was verdwenen. Maar hij had eenmaal de belangen van het
politiekorps op zich genomen en had steeds met groot fanatisme voor het welzijn van dit korps
gestreden, ook om het te bewaren voor Duitse agressie. Hij meende daarmee te hebben
voldaan aan zijn belofte in zijn openingsrede, waarin hij had geappelleerd aan het wederzijds
vertrouwen en één te zullen zijn met zijn korps. Hij had slechts de Nederlandse belangen
willen behartigen en de Duitsers, voor zover zij niet blind waren, dit wel te verstaan gegeven.
Steeds had hij het verzoek van de Duitsers om opgave te doen van hen, die politiek
onbetrouwbaar geacht moesten worden, genegeerd. Meerderen bewaarde hij voor een zekere
dood, zeer velen voor het concentratiekamp en honderden voor de deportatie-ellende. 
Zelf waagde hij zijn leven zodra de Nederlandse belangen op het spel stonden. Boelstra hoopte
dat men bij de beoordeling van zijn gedragingen niet in de eerste plaats zou letten op zijn
woorden, maar toch ook op zijn daden. Hij was bang dat men hem zou verwijten dat hij
buigingen naar Duitse zijde had gemaakt, maar men moest niet vergeten, dat wanneer hij zich
in alle opzichten tegen de Duitsers verzet had en niet nu en dan ‘Aap, wat heb je mooie jongen’
had gespeeld, hij voor het Rotterdamse korps nooit had kunnen bereiken wat hij bereikt had.74

Harp sloot het proces-verbaal af met de opmerking dat verdachte lid was van de nsb en
de Germaansche-ss en dus een vijandig regiem had gesteund. Hij had daardoor verkeerd
gehandeld en moest dus ook gestraft worden. Werd de mens Boelstra bekeken dan viel niet te
ontkennen dat hij veel op zijn krediet had. Men zag een eerlijk, soms wat kinderlijke man,
die met de beste voornemens bezield en met een groot gevoel voor rechtvaardigheid zijn taak
aanvaard had. Juist dit laatste moest hem in conflict gebracht hebben met zijn partijgenoten,
die de weelde van de hen door de bezetter geschonken macht niet konden verdragen en deze
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macht moesten misbruiken en botvieren. Het zonderlinge verschijnsel deed zich voor, dat
Boelstra van zijn partijgenoten vervreemdde en dat juist zij, die zijn tegenstanders zouden
moeten zijn, zijn beste medewerkers werden. Zijn opzet de politie met zo weinig mogelijk
ongelukken door de moeilijke oorlogstijd te ‘loodsen’, kon als geslaagd worden beschouwd.
Was zijn voorganger Roszbach gebleven, of was hij opgevolgd door de overste Hofman, dan
zouden de gevolgen voor de Rotterdamse politie rampzalig geweest zijn. Hoe deze man
gereageerd zou hebben bij een eventuele Duitse overwinning, bleef een vraag, waarop het
antwoord niet bij enige benadering was te geven, aldus het commentaar van Harp.75

Op 8 april 1946 stond Boelstra terecht voor de Rotterdamse Kamer. In de dagvaarding
was opgenomen dat hij in of omstreeks het tijdvak tussen 10 september 1942 en maart 1944 in
Rotterdam, opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in oorlog was, de vijand hulp had
verleend, althans de staat tegenover de vijand had benadeeld, door opzettelijk in zijn hoe-
danigheid van hoofdcommissaris van politie, later politiepresident, in Rotterdam, na bij nota
No. 298 van 10 september 1942 aan het onder hem staande politiepersoneel bekend had
gemaakt, dat met ingang van 13 september 1942 de id werd opgeheven en het personeel van
die dienst als bijzondere groep, Groep 10 genaamd, werd ingedeeld bij de Recherche, recht-
streeks onder zijn bevelen stond en alleen aan hem verantwoording schuldig was. Hij had
daarbij geen doeltreffende maatregelen genomen om te verhinderen dat leden van die groep,
die werkte voor en met de sd, in strijd met de belangen van het Nederlandse volk en in strijd
met de ook toen nog van kracht zijnde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering,
personen, die de vijand onwelgevallig waren, arresteerden, van hun vrijheid beroofd hielden
en mishandelden en goederen, die ten name van die politieke arrestanten inbeslaggenomen
waren, ten eigen bate aanwendden. Dat hij in of omstreeks het tijdvak tussen 11 juni 1942 en
5 mei 1945 in Rotterdam, opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in oorlog was,
vijandelijke propaganda bevorderde en verspreidde ten voordele van de vijand. Boelstra zou
het politiepersoneel verplicht hebben filmvoorstellingen en kameraadschapsdagen bij te
wonen en hij had het personeel opgeroepen tot het bezoeken van een nsb-tentoonstelling.76

Boelstra had toegegeven dat er tijdens zijn ambtsperiode enkele films en lezingen
gehouden waren, die als propaganda voor het nationaalsocialisme opgevat zouden kunnen
worden. Hij merkte daarbij echter op, dat het bijwonen hiervan over het algemeen niet
verplicht was. Voor zover verplicht, was dit op last van hogerhand. Boelstra kon zich één
geval herinneren waarin hij zelf het bijwonen van een filmvoorstelling voor het gehele
personeel verplicht stelde, namelijk de mislukte landing in Dieppe, welke overigens reeds 
in de bioscopen was vertoond. Volgens Boelstra moest hij af en toe wel eens iets dergelijks
organiseren, omdat hem meermalen door de Duitsers of nsb’ers verweten werd, dat hij te
weinig bereikte. Hij gaf tevens toe dat het in acht nemen van een ogenblik stilte om de
gevallenen bij Stalingrad te herdenken, een gebaar van hemzelf was geweest. Hij meende 
dit te kunnen doen, omdat reeds voor de oorlog van alle kanten stemmen tegen het
communisme te horen waren. Men wilde in Nederland het communisme niet. Met het
herdenken van de gevallenen bij Stalingrad had Boelstra dan ook niet alleen de Duitsers op
het oog, hoewel deze het volgens hem waarschijnlijk wel als zodanig hadden opgevat, maar
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allen, die in de strijd bij Stalingrad tegen het
communisme waren gevallen.77

Voor de behandeling van de zaak bestond
grote belangstelling. Volgens de procureur-fiscaal was Boelstra politiek absoluut fout, maar
hij had daarnaast heel veel goeds gedaan. De enige getuige à charge, Harp, bevestigde deze
feiten. Volgens hem had verdachte wel getracht de verkeerde handelingen van Groep 10

tegen te gaan. Op de vraag van de raadsman of verdachte als hoofdcommissaris en later als
politiepresident zijn plicht als goed Nederlander had gedaan, antwoordde Harp dat hij dit in
elk geval ten opzichte van het politiepersoneel had gedaan. Na de verklaringen van Harp
kreeg de zitting volgens de nrc welhaast het karakter van een huldiging. Bijna twee uur lang
waren zes getuigen à décharge aan het woord, die het karakter en optreden van verdachte
prezen.78

Daarna verhoorde de president Boelstra. Over de filmvoorstellingen en andere propa-
ganda zei hij, dat enkele voorstellingen verplicht waren gesteld door het DGvP en dat hij
degenen die wegbleven nimmer gestraft had. De tentoonstelling over de nsb was door
niemand bezocht, ook niet door hemzelf. Ophaalacties van joden waren alleen op last van de
bezetter gehouden. Volgens de president had Boelstra moeten begrijpen, dat deze lasten in
strijd met het Volkenrecht waren gegeven. Wat betreft Groep 10 zei Boelstra dat deze alles
met de sd deed en hem er buiten hield. De president zei hierop dat als Boelstra die groep
slecht vond en er niets aan kon doen, hij maar had moeten aftreden. Boelstra verklaarde

Onder grote publieke belangstelling wordt de zaak
van Boelstra in de rechtszaal behandeld.
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hierna dat hij lid van de Germaansche-ss was geworden om zijn positie te handhaven en het
politiekorps daardoor te redden. In het requisitoir gaf de advocaat-fiscaal, mr. J.C. Donker,
toe dat verdachte een eind aan Groep 10 had willen maken, maar daarbij gefaald had. 
De verdachte moest beschouwd worden als een volbloed nsb’er. De tenlastelegging raakte
eigenlijk de kern van de zaak niet en had tot doel de verdachte voor het Hof te brengen,
anders had hij voor een tribunaal moeten verschijnen. Verdachte, zo vervolgde Donker, had
veel goed gedaan, geen enkele positief slechte daad was van hem bekend.79

De eis was vijf jaar gevangenisstraf plus ontzetting uit de kiesrechten. Volgens de raads-
man van Boelstra, mr. Hoek, diende Boelstra vrijgesproken te worden. Het eerste deel van
de dagvaarding achtte hij onjuist, omdat daarin verweten werd, dat Boelstra geen doel-
treffende maatregelen tegen Groep 10 genomen had. Omdat Boelstra nagenoeg geen
zeggenschap had over Groep 10 kon men hem in deze dus geen opzettelijke hulp aan de
vijand verwijten, waardoor alleen de propaganda overbleef. Dat was bedoeld als camouflage.
Er was niet bewezen dat Boelstra opzettelijk de vijand hielp door die propaganda. Dat hij op
zijn post wilde blijven moest als billijk, redelijk en juist worden gezien, omdat hij immers
zijn plicht zo goed mogelijk wilde vervullen. Wanneer hij voor de keuze werd gesteld af te
treden, liet hij hogere belangen gelden en dus, als hij verkeerd deed door te blijven, was er
reden tot beroep op noodtoestand. De verdediger meende dat Boelstra op de dagvaarding
niet kon worden veroordeeld. Dat hij nsb’er werd, was het gevolg van een karakterfout,
namelijk zijn primitieve, kinderlijke geestesgesteldheid, waardoor hij ineens gegrepen werd
door het boekje van Colijn. De uitspraak zou op 15 april 1946 zijn, maar omdat er ander
bewijsmateriaal gevonden was, werd de zaak aangehouden.80

Begin oktober 1946 stond Boelstra opnieuw voor de rechter. Het nieuwe materiaal
bestond uit de door hem uitgevaardigde circulaires, betrekking hebbende op het optreden
van het politiepersoneel in geval van parachutistenlandingen, misdrijven met politieke
inslag en bewaking van distributielokalen tegen overvallen. Boelstra verklaarde deze
circulaires te hebben uitgevaardigd op order van Duitse instanties. Hijzelf was er van over-
tuigd dat het politiepersoneel dat goed was, zijn taak zou begrijpen, hetgeen ook was
gebleken. Donker, zei dat deze zaak veel stof had doen opwaaien, maar dat er termen voor
‘grote’ clementie niet aanwezig waren. Het nader ingestelde onderzoek had geen nieuwe
feiten opgeleverd, zodat hij niet voor strafverzwaring zou pleiten. Hij bleef bij zijn reeds in
april gestelde eis.81

Op 18 oktober 1946 diende de zaak ‘Boelstra’ voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag.
De tenlastelegging luidde hulpverlening aan de vijand. Het beroep op overmacht werd ver-
worpen. De vraag of de verleende hulp effectief was geweest, was zonder belang voor de
vraag of de verrichte handelingen hulpverlening opleverden. Het niet nemen van doeltreffende
maatregelen tegen Groep 10 en het verspreiden en bevorderen van propaganda ten voordele
van de vijand werd Boelstra kwalijk genomen. Het Hof ging in op hetgeen de raadsman had
aangevoerd. Volgens deze raadsman was van de opzet om hulp te verlenen geen sprake.
Boelstra had namelijk niet de bedoeling gehad hulp te verlenen. Daarbij had hij in een zekere
noodtoestand gehandeld, omdat hij de bescherming van de Rotterdamse politie tegen de
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maatregelen van de vijand moest stellen boven het nalaten van het maken van propaganda,
dat niet veel kwaad deed en hij de bescherming niet had kunnen verlenen zonder
propaganda te maken, omdat hij dan door de vijand ontslagen zou zijn. Het Hof was van
mening dat wat het eerste punt betreft de raadsman oogmerk en opzet verwarde. Gebleken
was dat Boelstra welbewust willens en wetens propaganda had gevoerd en de opzet had
gehad dit te doen juist om als hoofd van de politie te kunnen aanblijven. Van noodtoestand
of overmacht zou geen sprake geweest zijn, omdat Boelstra geheel vrijwillig de keuze, waar-
voor hij zich gesteld meende te zien, had gedaan en hij, desnoods door ontslag te nemen of te
aanvaarden, de gevoerde propaganda had kunnen nalaten. In haar overweging hield het Hof
rekening met de verklaringen van de getuigen à décharge en Boelstra’s positieve inzet voor
het Rotterdamse korps. Na afweging van alle feiten was het Hof van oordeel dat de op te
leggen straf in overeenstemming was met de aard van de gepleegde feiten en de ter terecht-
zitting gebleken omstandigheden waaronder zij begaan waren. Het Hof verklaarde Boelstra
schuldig en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van de tijd
welke hij in bewaring had doorgebracht.82 Het recht had gesproken.83

Dat Boelstra werd gestraft voor het verspreiden en bevorderen van propaganda ten
voordele van de vijand is begrijpelijk. Dat hij dit deed om de bezetter tevreden te stellen om
zodoende op zijn post te blijven is ook nog verdedigbaar, maar of de bedoeling van de nota’s,
die betrekking hadden op de vormingsbijeenkomsten of Winterhulpcollecte, voor iedereen
duidelijk waren geweest, valt te betwijfelen. Vooral voor de plichtsgetrouwe politiefunctio-
narissen zal het moeilijk geweest zijn te begrijpen dat zij niet behoefden te voldoen aan de in
de nota’s aangegeven verplichtingen. Tijdens zijn verhoor verklaarde Boelstra dat niemand
van het personeel aan de oproep om een tentoonstelling te bezoeken voldaan had en dat hij
er zelf ook niet geweest was. Hij had ook nooit iemand gestraft die niet aan de oproepen
voldaan had. De vraag kan gesteld worden of zijn ondergeschikten van deze milde
opvattingen op de hoogte waren, de nota’s laten immers een ander beeld zien. Tijdens de
behandeling van de zaak voor de Rotterdamse Kamer werd kort ingegaan op Boelstra’s
lidmaatschap van de nsb en ss. Het lid worden van de nsb zou het gevolg zijn geweest van
een karakterfout, aldus zijn verdediger. Over zijn lidmaatschap van de ss zei Boelstra dat hij
dit had gedaan om zijn positie te kunnen handhaven. In de behandeling van de zaak voor het
Hof had men nog laten meewegen dat Boelstra erkend had dat hij als officier zijn eed van
trouw, afgelegd aan de Koningin, had geschonden door als lid van de Germaansche-ss een eed
op Hitler af te leggen. Niemand had zich echter afgevraagd of Boelstra inderdaad onder druk
lid van de ss geworden was. Deze vraag zou zeker legitiem geweest zijn, want volgens de
officiële stukken was hij al op 25 november 1942 lid van de ss, terwijl hij vanaf juni 1942 als
hoofdcommissaris in functie was. Groep 10 diende half november 1943 een rapport in over 
de slechte verhouding met Boelstra. Daarom kan de vraag gesteld worden of de positie van
Boelstra eind november al zodanig ter discussie stond, dat het lidmaatschap van de ss de
enige mogelijkheid was om zich te kunnen handhaven.84

Door de berechting en de daarop volgende gevangenisstraf was aan de zaak ‘Boelstra’ nog
geen einde gekomen. Het geheel zou nog een staartje krijgen. Op 11 november 1947 mocht
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Boelstra wegens goed gedrag de gevangenis aan de Noordsingel verlaten. De directeur van de
strafgevangenis had de bevoegdheid gevangenen vrij te laten indien zij tweederde van hun
straf hadden uitgezeten. Boelstra was na zijn vrijlating tot 14 mei 1949 onder toezicht gesteld
van de Stichting Politieke Delinquenten. Indien hij zich eventueel zou misdragen, kon de
straf van zes maanden, die hij nog had moeten ondergaan, tot één jaar gevangenisstraf
worden verhoogd.85

Boelstra vond na zijn vrijlating tijdelijk onderdak bij zijn voormalige secretaresse. Hier
was niets op tegen, maar de secretaresse zou wel aan de basis gestaan hebben van de problemen
die daarop volgden. Na Boelstra’s vrijlating had zij een aantal afdelingen telefonisch
benaderd en daarbij ook enkele inspecteurs gesproken. Zij had hen verzocht enige aandacht
te besteden aan de vrijlating van hun gewezen chef. Een aantal van hen had aan het verzoek
voldaan of had zelf actie ondernomen. In het Algemeen Handelsblad van 27 november 1947

verscheen een artikel met de kop: ‘zeven agenten geschorst. Mannen van de Rotterdamse
Motorbrigade hadden ex-politiepresident gehuldigd.’ Volgens het artikel, dat geschreven was
naar aanleiding van een door Staal die ochtend in het hoofdbureau gehouden
persconferentie, hadden de zeven agenten Boelstra na diens vrijlating in de woning van 
de secretaresse bezocht. Zij zouden hem naast felicitaties ook een bloemstuk hebben aan-
geboden, waaraan een kaartje bevestigd was, waarop een motorfiets stond afgebeeld. 
Wat hier gebeurd was achtte Staal zeer ernstig. Men moest echter de zaak zien zoals zij was.
Deze politiefunctionarissen waren geen nsb’ers en hadden ook geen nsb-sympathieën.
Integendeel, het waren stuk voor stuk goede politiemannen. Enkelen van hen waren zelfs
tijdens de bezetting belast geweest met transporten van wapens van het zuiden naar Amster-
dam. Het was dom te achten en onbegrijpelijk, aldus Staal dat deze mensen op het voorstel
van de secretaresse waren ingegaan. Twintig leden van de Motorbrigade zouden daarnaast
nog een kwartje hebben bijgedragen voor het bloemstuk. Onderzoek had uitgewezen dat
superieuren niet aan de huldiging hadden deelgenomen. Wel had Boelstra na zijn vrijlating
met enkele hogere politieambtenaren getelefoneerd. Zij hadden hem tevens een bezoek
gebracht, maar uit het onderzoek was gebleken, dat men had gesproken over zakelijke aan-
gelegenheden, namelijk over de inbeslagneming van het meubilair van Boelstra.86

Volgens de toenmalige hoofdagent J. Pijper klopten de meeste verhalen rond de vrijlating
van Boelstra niet. Toen Boelstra vrij kwam, was hij alleen naar de gevangenis gegaan en had
Boelstra gelukgewenst met zijn vrijlating. De volgende dag stond in Het Parool: ‘ss Kolonel
Boelstra is door een escorte van de Motorbrigade afgehaald met een mand vol bloemen.’ 
Dit klopte niet. Agent D. Wijmer was met de pet rondgegaan om voor Boelstra een bosje
bloemen te kopen. Het geld werd bij Pijper gebracht, waarna P. Oudehand het verzoek kreeg
een bosje bloemen te kopen en dit dan naar Boelstra te brengen. Aan de bos bloemen werd
alleen een kaartje gedaan met een motortje erop. De Motorbrigade had namelijk stempeltjes
van voertuigen om verkeerssituaties na te bootsen en daar zat ook een stempel van een motor
bij. De volgende dag moest Pijper bij de Centrale Controle komen. Een jonge inspecteur van
deze dienst had opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen. Pijper gaf alles toe. 
Hij moest daarna zijn wapen inleveren en werd naar huis gestuurd. Met ongeveer zeven
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andere collega’s moest hij voor de strafcommissie ver-
schijnen. Kort daarop verscheen er een stuk in de krant met
de kop: ‘Zes agenten op hol geslagen en de laan uit.’ Daar
stond ook in dat Pijper overgeplaatst en gestraft was, zonder
dat hij het zelf wist. Pijper belde Müller op en zei wat er in
de krant stond. Hij wist echter ook nog van niets. Müller
kocht een krant en ging direct naar Staal, die zei dat het
onmogelijk was, omdat alles alleen tussen hem en de
burgemeester besproken was. Later bleek dat de secretaris,
die tevens bij de gesprekken aanwezig was geweest, alles aan
de krant had doorgegeven. Pijper was, evenals een paar
andere collega’s, voor een half jaar overgeplaatst en moest
een aantal vrije dagen inleveren. Na drie maanden had
Müller getracht om Pijper terug te halen. Staal gaf toe-
stemming voor de terugplaatsing. Pijper wist dat Boelstra 
na zijn vrijlating bij zijn secretaresse was ingetrokken. 
Daar had hij ’s avonds regelmatig bezoek gehad van een
aantal Rotterdamse inspecteurs, maar daar was nooit gewag
van gemaakt.87

De opmerking van Pijper dat de inspecteurs buiten schot
gebleven waren is niet juist. De inspecteurs Knape en Ardon
werden, evenals de meeste agenten van de Motorbrigade,
bestraft met een schriftelijke berisping. Knape kreeg deze
straf omdat hij misplaatste belangstelling had getoond bij
het ontslag uit de gevangenis van de gewezen nsb-politie-
president Boelstra en daardoor blijk had gegeven van gemis
aan inzicht in het bepalen van zijn houding. Ardon had
weliswaar niet meegedaan met de andere inspecteurs, maar
hij had een telegram naar Boelstra gezonden, waarin hij
blijk had gegeven van bijzondere waardering. Hanegraaf en
Harp, notabene de enige getuige à charge in het proces tegen Boelstra, werden eveneens
bestraft met een schriftelijke berisping. Zij hadden als leidinggevende functionarissen niet
ingezien dat zij een zakelijk onderhoud met een uit bewaring ontslagen nsb’er niet in diens
woning, doch op het bureau hadden moeten houden en zij hadden verzuimd van dit contact
direct kennis te geven. Pijper kreeg de zwaarste straf. Hem werd verweten dat hij initiatief
genomen had tot het houden van een geldinzameling onder het personeel van de Motor-
brigade voor het zenden van bloemen bij het ontslag uit de gevangenis van Boelstra en deze
actie na aanzegging van zijn inspecteurchef uit onnadenkendheid niet had beëindigd,
benevens zeer af te keuren belangstelling had getoond door hem aan de gevangenispoort te
complimenteren.88

De voorganger van Boelstra, Roszbach, kwam er bij de zuivering minder goed vanaf. 

J.P. Roszbach tijdens de behandeling
van zijn zaak door het Bijzonder
Gerechtshof.
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Na de bevrijding kreeg een inspecteur eerste klas opdracht een onderzoek in te stellen naar
de gedragingen van Roszbach. In het proces-verbaal werd Roszbach gekarakteriseerd als een
impulsieve man, die dikwijls onbesuisd en onbekookt in zijn oordeel was. Hij gold als
onbetrouwbaar en de inspecteur was ervan overtuigd dat Roszbach bij zijn verhoor niet 
meer toegaf dan bewezen kon worden. Voor alle tenlasteleggingen had hij een uitvlucht. 
De inspecteur, die hem vanuit de bezetting kende, was van mening dat, Roszbach hoewel hij
dit ontkende, er alles aan deed de Duitsers van dienst te zijn.89 Roszbach werd vooral het
verspreiden van de nationaalsocialistische gedachte onder het politiepersoneel ten laste
gelegd. De eis luidde tien jaar, maar werd uiteindelijk omgezet in vijf jaar gevangenisstraf.90

Onderzoek naar de rol van de Rotterdamse politie bij de jodenvervolging

Zowel Roszbach als Boelstra werden na de bevrijding gehoord over hun rol bij het ophalen
en wegvoeren van de Rotterdamse joden. Onderzoek had uitgewezen dat de arrestaties en 
het wegvoeren van de joden buiten de ambtsperiode van Roszbach vielen. Hij had wel
straten en plantsoenen aangewezen die voor joden verboden waren. Volgens Roszbach waren
er tijdens zijn ambtsperiode inderdaad nog maar weinig verstrekkende maatregelen genomen.
De lastgeving tot het aanwijzen van de verboden plaatsen waren niet van hem uitgegaan,
maar van de Duitse autoriteiten.91

De ophaalacties hadden plaatsgevonden tijdens de periode waarin Boelstra verantwoordelijk
was voor het korps. Volgens zijn verklaring had de jodenvervolging niet zijn sympathie en
stond hij hier afkerig tegenover. Wanneer op last van de sd joden bij ophaalacties moesten
worden aangehouden, had Boelstra tegen het personeel gezegd, dat zij een opdracht hadden,
welke hen niet sympathiek was, althans hij gebruikte woorden van gelijke strekking.
Boelstra had het personeel tevens opgedragen de joden, zoveel als maar in hun vermogen
was, menselijk te behandelen. Boelstra had de bezetter er in een gesprek nog wel op gewezen
dat, hoewel de Nederlanders over het algemeen geen bijzondere jodenvrienden waren, deze
behandeling hen toch tegen de borst stuitte. Te ontkomen aan de Duitse opdrachten viel er
niet. Boelstra verklaarde dat hij natuurlijk had kunnen onderduiken, zoals ook wel sommige
korpsleden hadden gedaan, maar het lot van de jood zou er geenszins door verzacht zijn.
Voor hem was er zeer zeker, zoals ook in de andere gevallen, een ander gekomen, die zich er
wel voor geleend had en misschien zouden de joden dan nog veel hardhandiger behandeld
zijn geweest. De Duitsers hielden daarbij nog voor, dat de behandeling van de joden in Polen
en Duitsland heel goed zou zijn. Volgens Boelstra had niemand (kunnen) voorzien, dat de
joden op een zo intens gemene wijze behandeld of beter gezegd, mishandeld, zouden
worden. Alle maatregelen, welke tegen de joden werden voorgeschreven, kwamen van Duitse
zijde. Geen enkele maatregel was door Boelstra op eigen initiatief genomen. Overigens werd
hem van Duitse zijde tot tweemaal toe een te vriendelijke houding tegenover de joden ver-
weten. Uit een na de bevrijding ingesteld onderzoek kon niet vastgesteld worden of er op
initiatief van Boelstra maatregelen tegen de joden genomen waren.92
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Naast de korpsleiding werden na de bevrijding ook een aantal topambtenaren van de
bezettingsautoriteiten gehoord over hun rol bij de vervolging van de joden. Siemon was, in
zijn hoedanigheid als leider van het Referat iv-b4 bij de Aussenstelle Rotterdam, degene die alle
joodse aangelegenheden moest behandelen. Hij verklaarde dat de grote ophaalacties van
joden in Rotterdam georganiseerd waren door de Zentralle für jüdische Auswanderung uit
Amsterdam en dat hij alleen voor administratieve aangelegenheden in Loods 24 aanwezig
was geweest. Zijn bijnaam ‘Juden Siemon’ had hij volgens eigen zeggen te danken aan het feit
dat het algemeen bekend was, dat hij alles wat in zijn macht lag, deed om de joden te helpen
en onder andere altijd bereid was om toestemming te geven tot bezoek door familieleden.
Buiten de grote ophaalacties had volgens hem de Rotterdamse politie en dan vooral Groep 10

een prominente rol gespeeld bij het oppakken en wegvoeren van de (‘straffällige’) joden.
Wölk bevestigde het verhaal van Siemon, maar moest één week later zijn verklaring weer
intrekken, omdat hij pas eind 1942 in Rotterdam werd aangesteld en de meeste grote ophaal-
acties toen al hadden plaatsgevonden. Hij gaf toe zijn verhaal gebaseerd te hebben op ver-
klaringen en rapporten. Via oproepen in de dagbladen werden getuigen verzocht inlich-
tingen te verschaffen over de handelwijze van bepaalde sd’ers. Over Siemon kwam slechts
één klacht binnen. Een andere manier om informatie te vergaren was het verhoren van
direct betrokkenen. In de zaak ‘Siemon’ legde de secretaris van de Joodse Raad, J. Slijper, een
verklaring af. Tot zijn spijt kon hij niets bezwarends over Siemon verklaren. Siemon had zich
tegenover hem steeds correct gedragen. Reis- en verblijfsvergunningen, die de Joodse Raad
nodig had, zouden door Siemon op ruime schaal verleend zijn, ook in gevallen waar
dringende noodzaak niet aanwezig was.93

Volgens de Duitse autoriteiten was dus hoofdzakelijk de Rotterdamse politie betrokken
bij het ophalen en wegvoeren van de joden. Hoewel de Duitse autoriteiten de regie hadden
bij de ophaalacties, blijkt uit de verklaringen van Moerman dat een groot gedeelte van het
Rotterdamse politiekorps tijdens de grote ophaalacties mee moest doen met het ophalen van
de joden. Groep 10 had vervolgens de meeste ‘straffällige’ joden opgespoord en gearresteerd,
terwijl de Transportendienst voor het vervoer verantwoordelijk was.94

Aan de medewerking van de Rotterdamse politie bij de jodenvervolging werd door de
Algemene Zuiveringscommissie in het eindverslag extra aandacht besteed. Het argument van
de korpsleiding dat zij het niet had aangedurfd om het personeel op te dragen de mede-
werking te weigeren, uit angst voor terreur, werd verworpen. Volgens Van der Pauw was de
commissie wel van mening dat het gehele Nederlandse volk zich tegen de jodenvervolging
teweer had moeten stellen en dat men die verantwoordelijkheid niet uitsluitend op de politie
mocht afwentelen. Deze mening was als volgt in het verslag verwoord:

De Algemeene Zuiveringscommissie (…) overwoog, dat het Nederlandsche volk zich
met een zwaren blaam beladen heeft, doordat een groep uit zijn midden met medewer-
king van eigen landgenooten is opgehaald en aan de vernietiging prijsgegeven. Zij meent
dat op het Rotterdamsche politiecorps niet de verantwoording drukte om de joden
zoo mogelijk voor erger te sparen en de burgerij voor een directe terreur te behoeden.
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Mede hierdoor was er binnen de Algemene Zuiveringscommissie verdeeldheid ontstaan over
de te nemen zuiveringsmaatregelen tegen politiefunctionarissen die aan de ophaalacties
hadden meegewerkt. De ene helft was voor het nemen van disciplinaire maatregelen tegen
de leidinggevenden, terwijl de andere helft voor schorsing had gestemd. Deze verdeeldheid
had tot gevolg dat er in verband met de jodenvervolging aanvankelijk tegen geen enkele
leidinggevende zuiveringsmaatregelen genomen werden.95

Uiteindelijk werd er toch nog een ‘slachtoffer’ gevonden, want hoewel tegen Moerman
in eerste instantie geen maatregelen genomen werden, werd zijn rol bij de ophaalacties hem
in toenemende mate kwalijk genomen. Inspecteur Juch dreigde zelfs, dat als de zaak niet
opnieuw zou worden bezien, de minister van Justitie en H.M. de Koningin door hem van
een en ander in kennis zouden worden gesteld. Mede hierdoor stelde de Algemene Zuiverings-
commissie van Rotterdam een onderzoek in. Samen met Kwast en Hanegraaf, respectievelijk
plaatsvervangend commandeur van de Ordepolitie en commandant van de derde afdeling
kreeg Moerman van de Zuiveringscommissie bericht dat zij alsnog verantwoordelijk
gehouden werden voor het ophalen en wegvoeren van de joden en dat men ten aanzien van
hen een maatregel van zeer verstrekkende aard (schorsing) aan de Provinciale Militaire
Commissaris voor Zuid-Holland geadviseerd had. De drie (hoofd)inspecteurs stelden hierna
gezamenlijk een achttien pagina tellend verweerschrift op, waaruit duidelijk blijkt op welke
manier zij betrokken waren geweest bij de ophaalacties van joden. (Zie bijlage 11) In het
verweerschrift brachten ze naar voren dat de uitvoering van de maatregelen als een loden
last, niet alleen op hen, doch op het gehele Rotterdamse politieapparaat had gedrukt. Niet
alleen zij, maar iedere politieman had de meest ernstige gewetensconflicten uit moeten
vechten. Uiteraard had niemand destijds kunnen voorzien aan welk een ontzettend lot de
joden zouden worden blootgesteld. Hierna brachten ze nog naar voren wat er had kunnen
gebeuren als het korps en bloc had geweigerd.96

Of de drie zich door middel van dit verweerschrift op alle punten konden indekken, valt
te betwijfelen. Natuurlijk was niet alleen de politie betrokken bij het ophalen en op transport
stellen van de joden. In een door Moerman na de bevrijding afgelegde verklaring geeft hij
aan dat de politie niet klakkeloos alle door de bezetter opgelegde maatregelen uitvoerde. 
Om afbrokkeling van het korps te voorkomen moest er voor sommige maatregelen gezwicht
worden. Dit betekende niet dat de leiding van de geüniformeerde politie van plan was
geweest aan iedere maatregel haar medewerking te verlenen. Aan de hand van de dagelijkse
gebeurtenissen moest voortdurend onderzocht worden wanneer het moment was aan-
gebroken om opdrachten te weigeren. Moerman achtte dit tijdstip aangebroken toen in 1943

Nederlandse militairen werden opgeroepen om in krijgsgevangenschap te worden weg-
gevoerd. Zonder dat de bezetter de politie op dit gebied opdracht had gegeven, was Moerman
naar Boelstra gegaan met de mededeling dat de bezetter van de politie geen enkele mede-
werking had te verwachten en dat zij desnoods en bloc hun functie zouden neerleggen,
indien de politie opdracht zou krijgen niet opgekomen militairen te arresteren.97

Volgens Moerman zou men zich terecht kunnen afvragen waarom toen wel een dergelijk
standpunt werd ingenomen en waarom niet bij de wegvoering van de joden. Hij gaf zelf het



680

antwoord. In de eerste plaats was er sinds de wegvoering van de joden tot aan het tijdstip van
de oproeping van de krijgsgevangenen ongeveer een jaar verlopen. De bezetter had zeer
scherp zijn ware karakter aan de dag gelegd, waardoor het Nederlandse volk en dus ook de
politie, het nodige van zijn methodes geleerd had. Hierna noemde Moerman een zestal
redenen waarom het niet wenselijk was geweest dat de leiding van de Rotterdamse politie
zou onderduiken. De bevolking en de politie zouden onder andere overgeleverd zijn aan de
nationaalsocialisten en de Duitse politie. Daarnaast zouden alleen landelijke acties effect
sorteren. In dit verband noemde Moerman de spoorwegstaking van 1944. Deze staking was
een succes geworden, omdat hij landelijk was opgezet en de regering in Londen duidelijke
instructies had gegeven. De roem die de spoorwegmannen hiervoor geoogst hadden, gunde
Moerman hen van harte. Hij vond het alleen merkwaardig dat iedereen vergeten scheen te
zijn dat diezelfde spoorwegmannen tot september 1944 een zeer belangrijke schakel waren in
het oorlogsbedrijf van de Duitsers. Zij vervoerden troepen, munitie, oorlogstuig en andere
voor de oorlogsvoering belangrijke zaken. Zij voerden uit het gehele land Nederlandse
groente, voedsel en geroofde eigendommen van Nederlanders naar Duitsland en verzorgden
het gehele transport van de joden. De spoorwegmannen was niets te verwijten, omdat zij
eveneens onder pressie hadden gehandeld.98

Moerman’s opmerking was begrijpelijk, want het ophalen en wegvoeren van de joden
was immers een samenspel tussen verschillende organisaties en beroepsgroepen. Volgens het
door de drie (hoofd)inspecteurs opgemaakte verweerschrift had de Rotterdamse politie
alleen bemoeienis met het transport naar de verzamelplaats aan de linker Maasoever.
Daarnaast waren vele andere overheidsdiensten bij de wegvoering van de joden betrokken.
Ze noemden de bevolkingsambtenaren, die onder dwang gegevens voor de registratie aan de
Duitsers hadden verstrekt en persoonsbewijzen met een ‘J’ hadden afgegeven. Verder waren
er nog de ambtenaren van de gg en gd, die met ziekenauto’s zieke of zwakke joden naar de
verzamelplaats brachten, taxi- en trambedrijven, die hun vervoermiddelen beschikbaar
stelden, het gemeentelijk entrepot, dat zijn loodsen afstond en als laatste de spoorwegen. 
Ze vroegen zich af waarom nu juist de politie na de bezetting werd aangevallen en andere
partijen buiten schot bleven. Ondanks het feit dat de leden van de Rotterdamse afdeling van
de Joodse Raad niet anders konden, waren ze in de ogen van de drie misschien wel een van
de beste medewerkers van de bezetter. Hoewel uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken
dat de politie meer gedaan heeft dan alleen het transport van de joden naar de verzamel-
plaats, hebben de drie heren gelijk als ze schrijven dat niet alleen de politie verantwoordelijk
gesteld kan worden voor het ophalen en wegvoeren van de joden.99

Op het moment dat het verweerschrift door de drie (hoofd)inspecteurs werd opgemaakt
ondertekenden achttien Rotterdamse inspecteurs een verklaring, waarin zij aan de orde
stelden dat zij zich collectief verantwoordelijk voelden voor hetgeen destijds geschied was.
Tevens brachten zij naar voren dat zij dezelfde zuiveringsmaatregel verdienden als Moerman,
Kwast en Hanegraaf en het bovendien niet meer dan billijk was dat ook de Recherche, die
eveneens met haar leiding en inspecteurs bij de jodenmaatregelen waren ingeschakeld, het-
zelfde lot moest treffen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er bij de Rotter-
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damse politie eenheid bestond voor wat betreft de rol bij de vervolging van de joden. Toch is
dat niet zo. Juch was van mening dat er bij de eerste keer van een overrompeling geen sprake
was. Hij had daarom bezwaar tegen enkele passages uit het verweerschrift. Toen de eerste
ophaalactie in Rotterdam werd aangekondigd was Juch commandant van het bureau Boezem-
singel. Hij merkte nadrukkelijk op dat op 2 oktober 1942, dus bij de eerste jodenarrestaties
door de Rotterdamse politie, Moerman, Kwast, Hanegraaf en Stroomberg in de middag bij
de sd aan de Heemraadssingel waren ontboden en daar opdracht hadden gekregen om 
’s avonds tot arrestatie van jodenfamilies over te gaan. Toen Juch die avond om 20.00 uur op
zijn bureau moest terugkomen wist hij en het personeel van zijn afdeling daar nog niets van,
doch Hanegraaf kwam met de aanhoudingsbevelen gelijktijdig met hem aan het bureau
Boezemsingel. Volgens Juch wisten het commando en de afdelingscommandeurs wat er ging
gebeuren. Hanegraaf, aan wie Juch zijn bezwaren te kennen gaf en die hij nog waarschuwde
dat hij dat niet mocht doen zei, dat hij het met Moerman had besproken en dat zij er geen
bezwaar in zagen.100 Samen met Inspecteur De Jong weigerde Juch de opdracht uit te voeren
en beiden moesten enkele dagen na de eerste ophaalactie onderduiken. 

Nadat het hoofd van de Afdeling Politie van het ministerie van Justitie alle dossiers
bestudeerd had, trok hij dezelfde conclusie als Juch. Moerman had namelijk verklaard dat de
Rotterdamse politie in totaal vier maal bij een ophaalactie betrokken was. De eerste maal was
hij, naar zijn zeggen, door de gang van zaken volkomen overrompeld, doch hij erkende, dat
hij de daarop volgende keren had kunnen begrijpen, waarover het ging. Moerman had dus in
elk geval de laatste drie keren bewust en weloverwogen zijn medewerking verleend en het
hem ondergeschikte personeel ingeschakeld. De motieven, weergegeven in het verweer-
schrift, waren naar de mening van het hoofd van de Afdeling Politie vrij zwak en weinig
overtuigend. Zij kwamen in het kort hierop neer, dat het aanblijven van de ‘goede’ politie-
ambtenaren onder de gegeven tijdsomstandigheden in het algemeen belang zou zijn geweest.
Het hoofd wilde er de aandacht op vestigen dat de belangrijkste beweegreden, welke vóór
een gevolggeven aan de opdracht zou kunnen pleiten, namelijk de mogelijkheid tot
saboteren, hier door de wijze waarop de ophaalacties werden uitgevoerd, niet kon gelden. 
De door de politie te verlenen medewerking kon dus onmogelijk in enigerlei opzicht in het
belang van de joden zijn geweest. Tevens wilde hij nog vermelden dat de verklaring van
Moerman, dat hij de eerste keer volkomen overrompeld werd, daar hij van tevoren niet wist,
waarover het ging, hem niet aannemelijk voorkwam. In het dossier Hanegraaf bevond zich
namelijk een door deze in de bezettingstijd opgemaakt rapport van 7 oktober 1942, waarin hij
onder meer verklaarde, dat hij op 2 oktober 1942 als commandeur van de derde afdeling
opdracht had gekregen om te 18.00 uur die dag aanwezig te zijn in het kantoor van de sd aan
de Heemraadssingel. Daar werd hem, na overhandiging van een dossier, opgedragen om een
aantal in de door hem beheerde afdeling wonende joodse gezinnen, waarvan de man reeds in
een arbeidskamp was tewerkgesteld, op te halen en naar Loods 24 over te brengen. Hieruit
bleek dus dat de onder Moerman dienende afdelingscommandanten ook de eerste maal wel
degelijk van tevoren wisten, waarover het ging en zelfs enige uren voordat de ophaalactie
begon, in het bezit werden gesteld van de namen en adressen van de te arresteren joden. 
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Op grond hiervan achtte het hoofd het absoluut onaannemelijk dat Moerman hiervan
tevoren niets afgeweten zou hebben.101

Hoewel het overgrote deel van Moerman’s dossier te maken had met zijn rol bij het
ophalen en wegvoeren van de Rotterdamse joden, had een andere bezwarende omstandig-
heid betrekking op de orders van het commando Ordepolitie, die door Moerman onder-
tekend waren. De orders waren door Moerman zelf of door Kwast gemaakt. Er waren
bepaalde orders, die op last van de bezetter moesten worden doorgegeven. Wanneer er,
volgens Moerman, in een order stond, dat ernstige gevallen aan de sd moesten worden door-
gegeven, was dit voor zijn mensen een vingerwijzing er voor te zorgen, dat zulke ernstige
gevallen niet geconstateerd werden. Juist door de orders overdreven en aan de bezetter
ontleende terminologie op te stellen, meende Moerman dat men voldoende zou begrijpen,
dat hij er zelf niet achterstond. Hij dacht dat hij hiermee misschien het intellect van een deel
van het personeel overschat had, waardoor dit deel de orders voor ernst opgevat had. Of deze
veronderstelling juist is valt te betwijfelen. Waarschijnlijk had Moerman geen rekening
gehouden met bepaalde factoren. In het begin van de bezetting waren de orders nog zodanig
dat ze zonder gewetensbezwaren door het merendeels plichtsgetrouwe personeel konden
worden uitgevoerd. Later veranderde dit, waardoor het uitvoeren van bepaalde orders, met
de wijsheid achteraf, als collaboratie beschouwd kan worden. Moerman maakte kort na zijn
benoeming tot commandeur van de Ordepolitie via zijn eerste achttien punten tellend
bericht bekend wat hij van zijn ondergeschikten verlangde. Hierna spoorde hij zijn personeel
geregeld aan tot het plichtsgetrouw uitvoeren van de orders. Op de vraag aan Moerman
waarom het korps niet en bloc was ondergedoken, antwoordde hij dat men dit enkele malen
serieus overwogen had, maar om bepaalde redenen en in het belang van de bevolking dit niet
uitvoerbaar was. De burgerij zou dan overgeleverd zijn aan de willekeur van de bezetter en
hun handlangers. Er zou een periode van terreur en onderdrukking begonnen zijn, in een
stadium van de oorlog, waarin naar de mening van de bezetter de kans op een overwinning
nog aan hun zijde stond. Na verloop van tijd vertrouwde de bezetter Moerman niet meer. 
Dit leidde uiteindelijk tot zijn overplaatsing naar de Amsterdamse politie. Hoewel Moerman
door zijn positie onder streng toezicht stond van de bezetter, had hij toch contact met het
verzet.102

De Nationale Documentatiedienst der Illegaliteit, gevestigd Burgemeester Meineszlaan
110 in Rotterdam, mengde zich in de zaak door het sturen van brieven aan de daarvoor
bestemde instanties, zoals het Centraal Orgaan voor de Zuivering van Overheidspersoneel
in Den Haag. Eén van de brieven begon met de zin: ‘Dit is zijn schuld: dat hij het vaandel

zakken liet toen hij het heffen moest.’ Door deze druk kon de minister van Justitie niet
anders dan zijn eerder genomen maatregel te herzien en strafte Moerman eind april 1949 met
de maatregel: ‘uitsluiting bevordering voor de duur van vijf jaar’.103
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Handlangers voor de rechter

De berechting van deze groep ‘oorlogsmisdadigers’ had een sterk individueel karakter. 
Geen enkele zaak was hetzelfde. Daarom is hier een onderverdeling gemaakt in drie groepen.
Allereerst worden de zaken bekeken van degenen die wegens hulpverlening aan de vijand
voor het Bijzonder Gerechtshof moesten verschijnen. Hieronder vielen de meeste rechercheurs
en hulpagenten, van de politieke dienst (id, Groep 10 en/of het Fahndungskommando).
Daarna volgen de Nederlanders, die tijdens de bezetting in Duitse staatsdienst waren getreden
en als laatsten de Duitsers zelf.

Een groot aantal leden van Groep 10 kon niet meer voor het Bijzonder Gerechtshof
gedaagd worden, omdat zij tijdens de bezetting door het verzet ‘berecht’ waren. De geëiste
doodstraf was meestal direct na het vonnis voltrokken. Tijdens de behandeling van de zaak
van degenen die de bezetting hadden overleefd, werd gekeken in hoeverre zij hulp verleend
hadden aan de vijand. Dit was belangrijk voor de strafmaat, die varieerde van de doodstraf
tot enkele jaren gevangenisstraf. Hoewel een enkele keer de doodstraf werd geëist, is slechts
één voormalig lid van Groep 10 tot deze straf veroordeeld en is later ook daadwerkelijk
terechtgesteld. Dit betrof M. Jansen. Na een aanslag was Jansen half juni 1944 naar Arnhem
overgeplaatst. In september 1944 vluchtte Jansen met een groep Duitsers naar Lunteren. In
een gebouw met de naam Wormshoef werd een groot aantal tegenstanders van het Duitse
regime gemarteld en doodgeschoten. Jansen was bedreven in het doden en kreeg daarom de
bijnaam ‘nekschotspecialist’. Hij kreeg de doodstraf dan ook niet voor zijn werkzaamheden
bij Groep 10, maar voor zijn misdaden in Lunteren.104

Op 18 februari 1946 stond J.C. van Wijk terecht voor de Rotterdamse Kamer van het
Bijzonder Gerechthof. Van Wijk was begin december 1941 bij de id geplaatst en had na de
aanslag op Breugem tijdelijk de leiding van hem overgenomen. Na één jaar werd Van Wijk
naar een andere politiedienst overgeplaatst. Het Hof was van oordeel dat het reeds enkel
dienst doen bij de id handelen ten voordele van de vijand was, omdat de bij deze dienst
dienstdoende beambten uitsluitend of vrijwel uitsluitend in het belang van de Duitse
bezetter en tegen de vaderlandse belangen optraden. Van Wijk werd daarom schuldig ver-
klaard en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, met verlof tot cassatie.105 Dit laatste hield
in dat de verdachte bij de Bijzondere Raad van Cassatie (brc) in beroep kon gaan. De brc

kon sententies van de Bijzondere Gerechtshoven vernietigen die in strijd waren met de wet,
of indien zij van mening was dat de opgelegde straf niet juist was. De brc was dan bevoegd
zelf een straf op te leggen en de sententie van het Bijzonder Gerechtshof te vernietigen, of
kon de zaak naar een ander Bijzonder Gerechtshof verwijzen.106

Van Wijk maakte gebruik van zijn rechten en ging bij de brc in cassatie tegen de sententie
van het Bijzonder Gerechtshof. De Raad kwam tot de conclusie dat zij in deze zaak alleen
mocht oordelen op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bestreden
sententie, en het bewijs van een werkzaamheid van de id, die praktisch tot de belangen van
de vijand beperkt was gebleven, daaruit niet kon worden afgeleid. Hoewel uit de feiten kon
worden afgeleid dat het personeel van de id in vele gevallen hulp aan de vijand had verleend,
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was de Raad van mening dat hiermee niet bewezen was dat deze dienst van de Rotterdamse
politie uitsluitend of vrijwel uitsluitend in het belang van de vijand werkzaam was geweest.
De raad vernietigde de bestreden sententie en verwees de zaak naar het Bijzonder Gerechtshof
in Amsterdam, ten einde haar op de bestaande dagvaarding te berechten en af te doen.107

Het gevolg hiervan was dat het Hof tijdens de behandeling van de overige zaken
rekening moest houden met ieders individuele gedragingen, omdat alleen het werkzaam zijn
bij de id, Groep 10 en/of het Fahndungskommando niet voldoende was. Toen hoofdrechercheur
J.H. van Kampen op 4 november 1946 terechtstond, had het Hof aan deze voorwaarde vol-
daan. In de tenlasteleggingen stonden voortaan de strafbare feiten opgesomd. In de dag-
vaarding van Van Kampen stond dat hij opzettelijk, terwijl Nederland met Duitsland in
oorlog was, ten voordele en ten behoeve van de vijand, als lid van Groep 10, later Fahndungs-
kommando, zijnde een afdeling van de Rotterdamse politie, die werkte voor en met de sd,
althans voor en met het vijandig militair en burgerlijk gezag, in of omstreeks de maand mei
1944 tezamen en in vereniging met enige collega’s een overval, althans een inval had gedaan
in perceel Oostzeedijk 130, alwaar zij enige illegale werkers hadden gearresteerd; te IJssel-
monde in of omstreeks de maand juni 1944 tezamen en in vereniging met enige collega’s en
enige Duitsers een inval had gedaan in perceel Bovenstraat 132, waar bij huiszoeking radio-
toestellen en wapens waren aangetroffen; te Rotterdam in of omstreeks de maand april 1943

tezamen en in vereniging met enige collega’s joden had gearresteerd, althans bij ophaalacties
van joden behulpzaam was geweest en dat hij tezamen en in vereniging met zijn collega 
J. van Velzen op of omstreeks 1 mei 1942 in Rotterdam een zekere De Haan, die
communistische, althans anti-Duitse pamfletten bij zich droeg en op straat aanplakte, had
gearresteerd en vervolgens had overgeleverd aan Breugem, hetgeen tot gevolg had gehad, dat
De Haan door of vanwege het vijandig burgerlijk of militair gezag ter dood was gebracht.
Hoewel Van Kampen erkende door zijn handelingen hulp aan de vijand te hebben verleend,
voerde zijn raadsman aan dat de verdachte desondanks niet strafbaar was, omdat hij
gehandeld zou hebben ter uitvoering van een wettelijk voorschrift en een ambtelijk bevel,
dat verdachte te goeder trouw als bevoegd gegeven mocht beschouwen. De door Van Kampen
ondernomen handelingen tegen joden had hij op bevel van zijn superieuren verricht.
Volgens de raadsman mocht hij deze bevelen onder de toen bestaande omstandigheden als
bevoegd gegeven beschouwen. Het Bijzonder Gerechtshof verwierp het verweer en was van
mening dat niet het wettelijk voorschrift noch het ambtelijk bevel de oorzaak van de
handelingen van verdachte waren geweest, doch het feit, dat hij zich vrijwillig in een positie
had geplaatst en daarin was gebleven, waarin hij wist dat hij dergelijke handelingen moest
verrichten. Ofschoon verdachte als politieambtenaar wel belast was geweest met het
opsporen van strafbare feiten, had geen enkel wettelijk voorschrift hem verplicht om tot
arrestatie over te gaan, huizen binnen te dringen en voorwerpen in beslag te nemen. 
Het Hof oordeelde dat de verdachte deswege strafbaar was en dat er geen omstandigheden
aanwezig waren die de strafbaarheid van de verdachte zouden opheffen of uitsluiten. Vooral
het feit dat verdachte meer dan drie jaar bij Groep 10, later Fahndungskommando, dienst had
gedaan en in die tijd herhaaldelijk actief was opgetreden bij het arresteren van illegale
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werkers en joden, het doen van invallen in woningen, het inbeslagnemen van radio’s en
wapens en daardoor de vijand langdurig en krachtdadig had geholpen bij zijn terreurdaden
tegen de Nederlandse bevolking, terwijl mede tengevolge van zijn optreden in ieder geval
één slachtoffer het leven had verloren, woog voor het Hof het zwaarst en veroordeelde hem
tot tien jaar gevangenisstraf en verlof tot cassatie.108

Bij de behandeling van de zaak tegen G. van Huis, ruim één week later, werd tevens
rekening gehouden met zijn positieve daden. Van Huis werd ten laste gelegd dat hij in of
omstreeks het tijdvak van augustus 1941 tot maart 1944, illegale werkers en gijzelaars had
gearresteerd en huiszoekingen had verricht. De raadsman van verdachte had eveneens
betoogd dat de verdachte in bepaalde gevallen gehandeld had ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift en krachtens bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Het Hof deelde de mening van de
raadsman niet, omdat bij de beoordeling van deze middelen voorop gesteld moest worden,
dat volgens de regels van het Volkenrecht een bezettende macht geen wettelijk doch slechts
een tijdelijk en feitelijk gezag uitoefende en dat derhalve de wetgevende maatregelen van een
bezettende macht als zodanig in het algemeen voor de bewoners van het bezette gebied geen
rechtsplichten opleverden en in geweten niet bindend waren. Gezien de feiten verwierp het
Hof het beroep op wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel. Het Hof had wel speciaal
rekening gehouden met de gunstige informatie, waaruit bleek dat verdachte meerdere malen
mensen had geholpen om uit de klauwen van de bezetter te komen en veroordeelde hem tot
drie jaar gevangenisstraf met aftrek en verlof tot cassatie.109

Over het algemeen werd er in de dagbladen uitgebreid aandacht besteed aan de straf-
zaken. Zowel feit, hoogte van de straf als de naam van de verdachte werden in het artikel
genoemd. Hieronder volgen enkele typerende voorbeelden.

- Wegens hulpverlening aan de vijand en wederrechtelijk optreden tegen leden van de 
Rotterdamse burgerij. H. Bulten, hulpagent -15 jaar; P. Erwich, rechercheur - 8 jaar;
C.C. de Geus, wachtmeester - 4 jaar; F.R. Groen, hulpagent - 3 jaar.110

- ‘Satellieten van sd veroordeeld’. Rotterdamse kamer van Bijzonder Gerechtshof heeft 
uitspraak gedaan tegen J.G. Pot, 32 jaar en J. van Kassen, 24 jaar twee Nederlanders die
behorende tot groep 10 der Rotterdamse politie, handlangers in dienst van de vijand.
Op 3 mei 1944 schoten zij arrestant Kesselaar, wegens poging tot ontvluchten, van
enkele meters afstand neer. Kesselaar overleed. Van Kassen arresteerde o.a. Aäron
Cijfer, een jood uit een gemengd huwelijk, omdat hij Hitler en Mussert beledigd zou
hebben. Cijfer overleed in een concentratiekamp in Duitsland. Pot 20 jaar, Van Kassen
levenslang, eis was doodstraf.111

- Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof veroordeelt hoofdrechercheur van 
politie C. Belder tot 15 jaar. Hij had als lid van groep 10 verschillende joden en vrouwen
van illegalen gearresteerd of laten arresteren.112

- Rotterdamse kamer Bijzonder Gerechtshof veroordeelt H.J. Buunk voormalig H.i.v.p. 
van Groep 10 tot 15 jaar.113

- Lid van groep 10 beruchte naam in Rotterdam sadist van ernstigste soort, eis 20 jaar, 
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47 jaar oud, belangen vijand gediend. Behorende tot speciale 
‘jodenploeg’ joden en begunstigers opsporen en overgegeven 
aan sd. Velen omgekomen in martelkampen in Duitsland. 
Heeft ook ene Dörr met gummiknuppel mishandeld.114

De straffen voor de Nederlanders, die tijdens de bezetting in Duitse
staatsdienst waren getreden, lagen aanmerkelijk hoger. Vooral 
de politieambtenaren die in september 1944 voor de Orpo hadden
gekozen, hoorden de hoogste straf tegen zich eisen. In eerste
instantie werden ze allemaal tot de doodstraf veroordeeld. 
Op 3 juni 1946 moest Eppo O. zich voor het Bijzonder Gerechtshof
verantwoorden, omdat hij in of omstreeks september 1944 vrij-
willig in Duitse krijgs-, staats-, of publieke dienst was toegetreden
tot de Orpo, wetende dat Duitsland met Nederland in oorlog was
en omdat hij in of omstreeks het tijdvak tussen oktober 1944 en
mei 1945 in Rotterdam ten voordele van de vijand, als wacht-
meester bij de Orpo, deel uitmakend van een vuurpeloton, op het
Hofplein, de Pleinweg, de Hoflaan en op de schietbaan Kralingen,
tezamen en in vereniging met een aantal collega’s, Nederlanders,
die door of vanwege het vijandig burgerlijk of militair gezag waren
gearresteerd, zonder vorm van proces, had doodgeschoten. Volgens de raadsman had O. uit
angst voor de Orpo gekozen en kon zich derhalve op overmacht beroepen, omdat hij geen
weerstand had kunnen bieden aan de uit die angst resulterende drang, die de vrije wils-
vorming, het rustig en redelijk overleg had verstoord of belemmerd. Ook het deelnemen aan
de executies had te maken met deze angst. Het Hof oordeelde dat O. zich niet op overmacht
kon beroepen, omdat hij zich vrijwillig in die positie had geplaatst. Rekening houdend met
het feit dat verdachte, toen hij de eerste keer aan een executie had moeten meedoen, niet
geweten had hoe hij zich daaraan had moeten onttrekken, werd vastgesteld dat hij dat in
ieder geval, toen hij opnieuw bij het aantreden vernam wat van hem verlangd werd, dienst
had behoren te weigeren. Het Hof ging er niet aan voorbij dat een en ander voor verdachte
ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch oordeelde, dat hij de onzekere kans op eigen,
wellicht hoogst ernstige moeilijkheden, had behoren te verkiezen boven het deelnemen aan
de executie van onschuldige Nederlanders. Het Hof oordeelde verder, dat ondanks de
jeugdige leeftijd van de verdachte, de door hem verrichte hulpverleningshandelingen een
zodanig ernstig karakter droegen, dat slechts de zwaarste straf daarmee in overeenstemming
was en veroordeelde hem met eenparigheid van stemmen en met verlof tot cassatie tot de
doodstraf.115 Eppo O. ging in cassatie. Uit het rapport van de brc bleek dat het Hof terecht
het beroep op overmacht had verworpen, maar de Raad ging dieper in op de jeugdige leeftijd
van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de
doodstraf werd omgezet in een gevangenisstraf van twintig jaar.

Degenen die tegelijk met O. naar de Orpo waren overgestapt werden in eerste instantie

Jan van Kassen, geb. 14 augustus 1922

in Rotterdam.
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eveneens tot de doodstraf veroordeeld, maar ook van hen werd deze straf, nadat ze gebruik
gemaakt hadden van het recht op cassatie, omgezet in een gevangenisstraf van twintig jaar.116

Vertegenwoordigers van de bezetter gestraft?

De berechting van de Duitse delinquenten, die tijdens de bezetting het Nederlandse volk
hadden onderdrukt, leek in eerste instantie goed georganiseerd en voorbereid te zijn. Begin
1942 hadden de Geallieerden in Londen reeds een verdrag gesloten, waarin zij besloten
hadden na de oorlog hulp te verlenen bij de opsporing en berechting van de Duitse oorlogs-
misdadigers. In de daarop volgende periode werd het verdrag verder uitgewerkt, waardoor
onder andere de eerder genoemde United Nations War Crimes Commission werd opgericht. In
augustus 1945 werd besloten de Duitse leiders te laten berechten door een nog op te richten
Internationaal Tribunaal. In Nederland kwam alleen Seyss-Inquart hiervoor in aanmerking.
Hij werd door het Tribunaal, dat in het Duitse Neurenberg zetelde, ter dood veroordeeld. 
De overige Duitse delinquenten konden door de speciale rechtbanken van de bezette landen
zelf berecht worden. Zodoende was de Nederlandse regering in Londen begonnen met het
ontwerpen van regels, die de berechting van zowel Nederlanders als leden van de Duitse
bezettingsmacht mogelijk moest maken. Nadat de Duitsers gecapituleerd hadden dacht de
Nederlandse regering voldoende regelgeving te hebben om de Duitsers met goed gevolg door
de bijzondere rechtsprekende organen berecht te krijgen. De brc oordeelde in een arrest van
17 februari 1947 echter anders. Volgens de Raad was de Nederlandse rechter, gezien de toen
geldende regels, niet bevoegd om oorlogsmisdrijven van Duitsers te berechten.117

Wijziging van het Besluit Buitengewoon Strafrecht was noodzakelijk om de rechter die
rechtsmacht wel toe te kennen. Omdat deze wijziging pas op 10 juli 1947 plaatsvond, liep de
berechting van de Duitsers een behoorlijke vertraging op. Het grootste gedeelte van de
Duitsers werd daarom na 1947 berecht, wat voor henzelf juist geen nadelige gevolgen
opleverde, omdat door verschillende oorzaken de straffen milder werden. Onder andere 
het groeiende gebrek aan belangstelling voor de Bijzondere Gerechtshoven en betere cassatie-
mogelijkheden hadden hiermee te maken.118

Uiteindelijk werden in Nederland 242 Duitsers berecht. Hiervan kregen er achttien de
doodstraf, zes levenslange gevangenisstraf en 179 werden veroordeeld tot gevangenisstraffen,
variërend van vijf maanden tot twintig jaar. Van de achttien ter dood veroordeelden werden
er vijf ook daadwerkelijk geëxecuteerd. De overigen kregen gevangenisstraf opgelegd.119

Geconcludeerd kan worden dat er van de ongeveer 66.000 personen die door de
Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen berecht werden slechts een gering aantal tot de
Duitse bezettingsmacht hebben behoord. Daarbij komt nog dat van deze laatste groep de
lagere functionarissen hogere straffen hadden gekregen dan hun superieuren, terwijl die de
bevelen hadden gegeven. Tegen deze schrijnende rechtsongelijkheid was, volgens dr. L. de
Jong, door Wölk het duidelijkst geprotesteerd. Degenen die aan het front stonden, moesten
voor alle tegenstanders duidelijk zichtbaar optreden en werden na de bezetting ter verantwoor-
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ding geroepen. De verantwoording lag niet bij hen, maar bij de
personen die de methoden van oorlogvoeren hadden bepaald, aldus
Wölk. Op de vraag of Wölk onschuldig was, antwoordde De Jong
dat dit geenszins het geval was, want hij had immers misdadige
bevelen uitgevoerd. De klacht van Wölk dat anderen die een hogere
verantwoordelijkheid voor die bevelen gedragen hadden, door grove
nalatigheid aan Nederlandse kant in het geheel niet vervolgd waren,
was volgens De Jong terecht geuit en in feite was dat ook zo. 
In eerste instantie werd Wölk ter dood veroordeeld, terwijl een van
zijn directe chefs, de BdS Harster, twaalf jaar kreeg.120

Wölk stond op 10 juni 1949 terecht voor de Rotterdamse Kamer
van het Haagse Bijzonder Gerechtshof. Hem werd onder andere ten
laste gelegd dat op zijn bevel in Rotterdam 74 mensen lafhartig
waren neergeschoten. Volgens de pers waren in het dossier echter
159 gevallen opgenomen en noemde men hem daarom een Duitse
massamoordenaar. In de aanklacht kwamen meermalen de woor-
den ernstige misdadiger, moordenaar, maar ook die van aarts-
leugenaar en aartsschurk voor. Van Doorn noemde de komst van
Wölk naar Rotterdam een ramp en eiste na een buitengewoon
scherp requisitoir de doodstraf. Volgens de krantenberichten barstte
Wölk bij het aanhoren van deze eis in tranen uit en hield toen een
lange pathetische en sentimentele toespraak. Hierin bagatelliseerde
hij de executies en als kleine politieman had hij niets begrepen van
de wil van zijn superieuren in Den Haag. Hij had slechts hun
opdrachten uitgevoerd. Wölk verklaarde dat. voordat hij zelf met
represailles in aanraking kwam, op last van Christiansen in 1942

Ruys, Van Limburg Stirum, Schimmelpenninck van der Oye, Baelde
en Bennekers, als represaille waren gefusilleerd, hetgeen naar zijn
mening internationaal toelaatbaar was, indien het door de hoogste
instanties, de Rijkscommissaris en de Generalkommissat für Verwal-
tunmg und Justiz bevolen werd. Toen hij later opdrachten kreeg om
represailles uit te voeren meende hij dat ook deze geoorloofd waren,
temeer omdat het hier ter dood veroordeelden betrof. In zijn jeugd had Wölk tijdens de
Franse bezetting van het Rijnland meegemaakt dat de Fransen ook gijzelaars hadden
genomen en doodgeschoten. Hij had de opdrachten tot executie niet uitgelokt en hij voelde
zich in geen geval verantwoordelijk voor het nemen van de represailles. Hij was politieman,
kreeg een bevel en moest gehoorzamen. Hij had ook niet geweten dat het doodschieten van
gijzelaars tegen de menselijkheid was.121

Tijdens een verhoor had Wölk al een keer verklaard dat hij een groot gedeelte van zijn tijd
beschikbaar had gesteld voor de bescherming van de bevolking, vooral wat betreft het
bestrijden van plunderen. Hij had bij represailleacties zoveel mogelijk getracht om plunderaars

H.J. Wölk werd na de bevrijding
opgesloten in de strafgevangenis
Rotterdam aan de Noordsingel.
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daarvoor aan te wijzen en illegalen te sparen.122 Uit bijlage 3 blijkt
het tegenovergestelde. De meeste van de 155 gefusilleerde personen
hadden namelijk iets met de illegaliteit te maken. Van ongeveer
vijftien slachtoffers kon worden vastgesteld dat zij gefusilleerd
waren, omdat zij tijdens de bezetting overvallen hadden gepleegd
voor eigen gewin en die dus niets met het verzet te maken hadden.
Wölk werd in juni 1949 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf
met aftrek. Eind oktober 1950 veroordeelde de brc hem tot dezelfde
straf. Wölk was niet de enige van de Aussenstelle Rotterdam, die in
eerste instantie de doodstraf tegen zich hoorde eisen. Tijdens de
behandeling van de zaken tegen Kohlen, Bläse en Hoffmann werd
dezelfde straf geëist. Uiteindelijk werd geen enkele medewerker van
de Aussenstelle Rotterdam veroordeeld tot de doodstraf, maar zij
kregen allemaal meerdere jaren gevangenisstraf. Hoffmann werd
tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In 1960 behoorde hij
bij de laatste zes Duitse oorlogsmisdadigers, die nog in de straf-
gevangenis van Breda vastzaten. Dit bewijst dat men overtuigd was
van zijn schuld.123

De berechting van de Duitse beambten van de Orpo liep anders.
In september 1948 had een Nederlandse politieambtenaar proces-
verbaal opgemaakt betreffende de rol van Rivierleutnant der Orpo Rest
bij het executeren van een groot aantal Nederlanders. De executies
waarbij Rest de commandant van het vuurpeloton was geweest,
waren hem opgedragen door zijn superieuren Scholz en/of Wölk.
Het was niet gebleken dat hij op eigen gezag had gehandeld. 
De verantwoordelijkheid berustte dus bij Scholz of Wölk. Over het
voorgevallene op het Hofplein, waarbij na het salvo een veroor-
deelde was blijven staan, die klaarblijkelijk niet direct dodelijk was
getroffen en daarna door Rest eigenhandig was gedood, waren de
Duitsers Burghoff, Richter en Arlt gehoord, die deze aangelegenheid

niet hadden kunnen oplossen. Hierna was het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht
geraadpleegd. Over de kwestie werd het volgende vermeld: ‘Indien na het vuren de veroor-
deelde nog tekenen van leven geeft, doet de genoemde commandant hem onmiddellijk door
de onderofficier van het peloton het genadeschot toebrengen, waarbij de loop van het vuur-
wapen tegen het hoofd boven het oor van de veroordeelde gehouden wordt.’ De Nederlandse
politieambtenaar, die met het onderzoek belast was, was van mening dat hierdoor Rest niets
ten laste gelegd kon worden. Toen het Bijzonder Gerechthof in Den Haag de zaak van Rest
op 11 juli 1949 behandelde, besloot de procureur-fiscaal hem onvoorwaardelijk buiten ver-
volging te stellen. Rest zat toen nog op de ziekenafdeling in Vught vast, op verdenking van
het plegen van oorlogsmisdrijven tegen de menselijkheid, omdat hij als commandant van
het vuurpeloton in minstens zestien gevallen zonder vorm van proces, Nederlanders ten

J.W. Hoffmann als gevangene.
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gevolge van represaillemaatregelen had neergeschoten. Hoewel Rest
deswege meermalen ernstig ten nadele van het Nederlandse volk was
opgetreden, was niet gebleken dat hij uit eigen initiatief gehandeld
had. Daarbij kwam nog dat betrokkene geruime tijd in bewaring
had doorgebracht, zodat zijn verdere bestraffing niet meer volstrekt
noodzakelijk geacht werd. Gelet op het Besluit Politieke Delinquenten
1945 werd besloten om Rest onvoorwaardelijk buiten vervolging te
stellen.124

Rest’s meerdere, Scholz, werd na de capitulatie van het Duitse
leger gearresteerd en had tot begin april 1948 vastgezeten. Hierna
keerde hij naar Duitsland terug. Evenals een groot aantal voor-
malige hooggeplaatste militairen en politieambtenaren kon Scholz
spoedig zijn werkzaamheden hervatten. Hij werd in 1949 aangesteld
als chef van de stadspolitie Neuötting en ging in 1966 als Polizeirat
(commissaris) met pensioen.125 De vroege vrijlating van Scholz had
mogelijk te maken met de positieve berichten en verklaringen van
ondergeschikten, die tijdens de bezetting in Nederland onder hem
gediend hadden. Volgens zo’n verklaring, welke op 22 april 1947 in
het gevangenkamp Sandbostel is opgemaakt, was Scholz loyaal en
menselijk voor de burgerbevolking. Tegen de voorschriften van de
militaire autoriteiten in, zou hij ervoor gezorgd hebben dat vrouwen
en kinderen vanuit het westen naar het noorden gestuurd werden,
waar de voedselpositie beter was. Daarnaast zou hij ervoor gezorgd
hebben dat met voertuigen levensmiddelen naar het westen getrans-
porteerd werden en dat burgers veelvuldig toestemming hadden
gekregen om het spergebied te betreden. Als Dienststelleleiter werd
Scholz door het personeel vereerd en hij was voor hen een voor-
beeld. Dat hij mede verantwoordelijk was voor het doodschieten
van een groot aantal Nederlanders werd niet vermeld.126 De reden
waarom Scholz pas in 1979 verhoord werd had te maken met de
verjaringstermijn. Een door leden van de bezettingsmacht tijdens de
bezetting gepleegde moord zou volgens de Duitse strafwetgeving in
1965 verjaren. De Duitse regering had de termijn twee keer ver-
schoven. De laatste keer tot 1979.127

In verband met de verjaringstermijn kreeg de Nederlandse
regering eind 1964 vanuit Duitsland het verzoek om gegevens aan te leveren van Duitsers en
in Duitsland ondergedoken personen, die zich in Nederland tijdens de bezetting schuldig

hadden gemaakt aan moord. Na overleg tussen het departement van Justitie en het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie werd besloten om B.A. Sijes, die als wetenschappelijk
mede-werker verbonden was aan het instituut, te belasten met het onderzoek. Voor het
samen-stellen van een lijst maakte Sijes hoofdzakelijk gebruik van het archief van het boom.

A. Rest in de strafgevangenis aan
de Noordsingel.
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In 1967 werd het resultaat van het onderzoek, beter bekend als de lijst-Sijes, aan Justitie over-
handigd. De lijst bevatte ruim driehonderd namen van gezochte Duitse oorlogsmisdadigers.128

Scholz was een van hen.129

De Bijzondere Gerechtshoven hadden meer dan vijf jaar nodig om in totaal zo’n 65.000

politieke delinquenten te berechten.130 Terwijl ze hier nog mee bezig waren, zorgde het
gratiebeleid ervoor dat grote groepen gevangenen door collectieve gratieverlening onder-
tussen alweer in de maatschappij terugkeerden. Het vrijlaten van de ‘foute’ Nederlanders
zorgde in eerste instantie voor opschudding, maar naarmate de tijd verstreek verstomden de
protesten. Onder begeleiding van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten kon men weer
aan het maatschappelijke leven deelnemen. Een andere groep die moeite had om een plaats
te vinden in de sterk veranderde samenleving, waren de voormalige verzetsstrijders.131

15.4 nasleep

Een aantal voormalige (burger)verzetsstrijders kon de gebeurtenissen uit de bezettingstijd
niet vergeten en had problemen hun plaats in de maatschappij weer in te nemen. Soms
gingen ze door met werkzaamheden die tijdens de bezetting verzetsdaden werden genoemd,
maar in een bevrijd land onder de gewone strafwetten vielen.

De moord op Kitty van der Have

Eén van de geruchtmakendste naoorlogse zaken waarmee de Rotterdamse politie te maken
kreeg was de moord op Kitty van der Have. Nederland was nauwelijks één maand bevrijd,
toen op 11 juni 1945 twee aan elkaar genaaide gonjezakken drijvend in het Boerengat werden
aangetroffen, waarin vermoedelijk een lijk zat. De zakken werden door de politieboot r.p.7
van de politie te water uit het water gevist. Na onderzoek bleek dat er in de zakken het
naakte lijk van een vrouw zat, waarvan het hoofd kaalgeknipt was. Het stoffelijk overschot
werd overgebracht naar het Bergwegziekenhuis. Inspecteur A. Starrenburg en brigadier L. de
Klerk, beiden werkzaam bij de Recherche, werden met het onderzoek belast. Aan de carrière
van De Klerk kwam kort daarop een einde, omdat hij ingevolge het Zuiveringsbesluit op 
3 augustus 1945 gestaakt werd en op grond van hetzelfde besluit volgde op 10 september 1948

ontslag. De Klerk werd ontslagen vanwege zijn rol bij het oprollen van de verzetsgroep de
nvm.132

Het lijk van de onbekende vrouw werd door de negentienjarige Johannes van der Have
ingeschreven, die daarna in opdracht van de bs het Bergwegziekenhuis moest bewaken. 
Hij wist toen nog niet dat het zijn eigen zus betrof. Dit werd pas duidelijk nadat het gebit van
de vrouw door tandarts Smeekes herkend werd als dat van Christina Adriana van der Have,
geboren 5 april 1920 in Rotterdam en gewoond hebbende aan de Schieweg 242. Enkele dagen
later werd Johannes als getuige gehoord. Volgens zijn verklaring had Kitty op 5 juni de
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woning verlaten en daarna had hij haar niet meer gezien. Kitty was bij het verzet betrokken
en zou zich verdienstelijk hebben gemaakt bij een overval door het verzet op 5 april 1945 op
het kantoor van de Gestapo aan de Lambertusweg. Zij had het vertrouwen van de Gestapo
weten te winnen en was in dat pand aanwezig. De overval mislukte, waarna Kitty door de 
sd gearresteerd was. Zij had daarna bij de Duitsers veel vijanden gemaakt. De Duitse marine-
officier U.J.W. Schwartz had haar uit handen van de sd weten te krijgen. Samen met hem
was ze naar Den Helder gegaan en daarna naar Amsterdam, waar ze tot 1 juni 1945 waren
ondergedoken. Volgens haar broer voelde Kitty zich niet veilig voor de nog rondlopende
Duitsers en vermoedde daarom dat zij door Duitsers in de val was gelokt en vermoord. In
eerste instantie leek het onderzoek ook die kant op te gaan.133

Op 18 juni 1945 werd Schwartz verhoord. Hij was tijdens de bezetting reserve Oberleutnant
en sinds 29 maart 1945 als Abwehr-officier in Rotterdam werkzaam. Door de Nederlander
Tresfon, wonende Westersingel 165, was Schwartz in contact gekomen met Kitty. Op 5 april
1945 was Schwartz bij Tresfon om daar gezamenlijk de verjaardag van Kitty te vieren. Twee of
drie dagen daarvoor had Schwartz afgesproken dat ze de verjaardag verder zouden vieren in
zijn dienstgebouw aan de Ouddorpweg. ’s Middags, omstreeks 16.00 uur, kwam de Duitse
Obergefreiter H. Grill aan de Westersingel om Kitty te feliciteren. Hij deelde Schwartz kort
daarna mede dat hij van Kitty had gehoord dat die avond, wanneer zij allen aan de Ouddorp-
weg zouden zijn, door de od een overval gepleegd zou worden. Waarom Kitty dit gezegd had,
wist Schwartz niet. Toen de overvallers die avond verschenen waren de Duitsers hierop
voorbereid. Schwartz had van de Duitse havencommandant zes man tot zijn beschikking
gekregen. Er ontstond een schietpartij, waarbij de leider van de kp, M. van der Stoep, werd
neergeschoten en gewond naar het marinelazaret gebracht werd. Daar overleed hij enkele
dagen later aan zijn verwondingen.134

Kitty zat nu tussen twee vuren. Aan de ene kant het verzet, dat haar niet meer ver-
trouwde en aan de andere kant de Duitsers. Samen met Schwartz, die haar bescherming had
aangeboden, vertrok ze naar eerder genoemde plaatsen. Op de dag dat Schwartz gehoord
werd, legde ook de commandant Vliegende Brigade van de pod, W.E. Mooij, een verklaring
af. Ongeveer drie weken daarvoor had hij op verzoek van een luitenant van de pod Amster-
dam, Schwartz, samen met Kitty, overgebracht naar Rotterdam. Zij waren kort daarvoor op
het Waterlooplein gearresteerd door de Marechaussee. Na onderzoek bleek dat Schwartz
Oberleutnant van de Kriegsmarine was en dat Kitty met hem samenleefde. Schwartz werd door
Mooij naar het Haagseveer gebracht. Met Kitty ging hij naar de woning van K. van Roon
(verzetsnaam Kees West en een van de overvallers van het dienstgebouw aan de Ouddorp-
weg). Tijdens een langdurig gesprek kwam de overval in Kralingen ter sprake, waarna Mooij
met Kitty naar het hotel ‘Centraal’ aan de Kruiskade ging. Daar had Mooij wederom met
Kitty op een kamer zitten praten, omdat hij wilde weten waarom Kitty met Schwartz naar
Den Helder was gegaan. Nadat Mooij proces-verbaal had opgemaakt en Schwartz in het
Haagseveer had overgedragen aan Kees West, had hij Kitty in ‘Centraal’ opgehaald en naar
huis gebracht.135 Daar bleef ze tot maandag 5 juni toen ze het huis verliet om zogenaamd
naar de tandarts te gaan. Verschillende getuigen hadden haar onder begeleiding van twee
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mannen op straat zien lopen. Deze twee mannen waren leden van de bs, die Kitty meenamen
naar een pand aan de Oostmaaslaan. In opdracht van C. Scheffer (Rooie Chris) werd Kitty
wederom aan de tand gevoeld. Omdat men ervan overtuigd was dat Kitty schuldig was aan
verraad, moest de dood van Van der Stoep op haar gewroken worden. Kitty werd eerst
bedwelmd en vervolgens in de badkuip verdronken. Om herkenning te voorkomen werden
haar haren afgeschoren. Haar naakte lichaam werd in gonjezakken gestopt en daarna in het
Boerengat gedumpt.136

Het onderzoek van Starrenburg wees spoedig in de richting van het voormalig verzet. 
Dit zelfde verzet verlangde van Starrenburg dat hij zijn onderzoek staakte. Na overleg met
officier van Justitie, mr. J.C. Donker, werd het onderzoek ook daadwerkelijk gestopt.137

Het verzet had wel moeten beloven dat zij zoiets niet nogmaals zouden herhalen.138 Hierna
verdween het dossier in een kast om vergeten te worden. In 1950 werd de zaak weer aan het
rollen gebracht, omdat een van de hoofdrolspelers aan de liquidatie (‘Jos de Killer’), die voor
een andere zaak was opgepakt, een verklaring aflegde. Het onderzoek werd heropend en
verliep zeer voorspoedig, omdat de daders tijdens de verhoren de moord onmiddellijk
bekenden. De verdachten moesten voor de krijgsraad verschijnen, omdat zij tijdens het
plegen van het feit in dienst waren bij het mg. Hoewel er gevangenisstraffen geëist werden,
luidde de uitspraak anders. Alle verdachten kregen een voorwaardelijke straf opgelegd.139

Het verzet had Kitty na de ‘arrestatie’ moeten overdragen aan de daarvoor speciaal na de
bevrijding opgerichte instanties, waarna ze ingevolge de bijzondere rechtspleging berecht had
kunnen worden. De groep had hier waarschijnlijk niet op willen wachten en speelde voor
eigen rechter. Het plegen van aanslagen was voor hen overigens niet vreemd, want volgens
een ‘geheime’ lijst waren zij tijdens de bezetting verantwoordelijk geweest voor een groot
aantal liquidaties van ‘foute’ Nederlanders.

Onverwerkt verleden

Niet alleen voor verzetsmensen was het moeilijk om de bezetting achter zich te laten, ook
politiemensen hadden hier moeite mee. In het naoorlogse Rotterdamse politiekorps was er
bijvoorbeeld geen begrip voor personeelsleden, die vanwege hun verzetsdaden psychisch
beschadigd waren geraakt. Volgens de dochter van Staal had haar vader veel meer rekening
moeten houden met mannen zoals Van den Ende en Ridderikhoff, die als het ware
getraumatiseerd uit de oorlog gekomen waren. Haar vader had daar geen last van en miste de
fantasie om te begrijpen dat een ander daar wel last van kon hebben. Hij vond dat het maar
afgelopen moest zijn. Dat heeft hier en daar kwaad bloed gezet. Staal en politieagent Van den
Ende waren daardoor water en vuur.140

Tegen zijn (verzets-)vrienden had Van den Ende nooit iets losgelaten over zijn kamp-
ervaringen. Een van de weinige keren dat hij dit wel deed was in een verklaring naar aan-
leiding van een onderzoek naar de gedragingen van een kampbewaker uit Sachsenhausen.
Hieruit bleek dat hij eind oktober 1941 op transport werd gesteld naar Sachsenhausen waar
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hij, voor zover hij zich nog kon herinneren, op 31 oktober 1941 aankwam. Van den Ende
kwam in Sachsenhausen terecht in block 37, waar hij praktisch steeds verbleef. De naam van
de bewaker, O. Kaiser, kon hij zich heel goed herinneren. Hij was Oberscharführer en had in
het bijzonder de leiding van het Russische gedeelte. Ook kwam hij heel veel in het gedeelte
van de Jehovah’s Getuigen. Kaiser was een van de grootste beulen van het gehele kamp
Sachsenhausen. Hij was een onmens, die kennelijk behagen schiep in het mishandelen van
gevangenen en het doden van weerloze mensen. Van den Ende had meermalen vanaf de
appèlplaats gezien, dat Kaiser Russische krijgsgevangenen en Jehovah’s Getuigen mis-
handelde, dikwijls zodanig dat zij ten gevolge daarvan overleden. Hij bezat een stok, een
soort knuppel, waarmee hij naar hartelust gevangenen neerknuppelde. Hij sloeg de weerloze
wrakken zuiver uit sadistisch oogpunt. Als zij neervielen, dan trapte hij ze met de laarzen
tegen het hoofd, waardoor enkelen zijn gestorven. Van den Ende had meermalen gezien dat
Kaiser Russische gevangenen, die net een tinnen schotel met een soort watersoep hadden
bemachtigd, met zijn stok die schotel zonder meer uit de betrokkenen hun handen sloeg.
Verschillende Russen gingen dan op de grond liggen om te proberen nog iets van dat eten te
bemachtigen. Zij gingen dan met hun mond over de grond. Van den Ende zag meermalen
dat Kaiser dan met zijn laarzen op het hoofd van de een of andere Rus ging staan en dat
hoofd in de koolas drukte. Onder zijn leiding gebeurde het herhaaldelijk dat er halfdronken
ss’ers het Russische block binnengingen en dan hoorde men vanuit dat block het gekerm en
geschreeuw van de Russen die mishandeld werden. Ook hoorde Van den Ende dikwijls
schieten en de volgende dag lagen dan weer een groot aantal Russen dood buiten. Hij had
een keer gezien dat Kaiser een Jehovah’s Getuige naakt liet aantreden en toen met een koude
waterstraal nat liet spuiten. Het vroor toen ongeveer twintig graden, waardoor deze man
zonder meer bevroor. Toen eens een Duitse Jehovah’s Getuige tegen Kaiser zei, dat dit alles
niet gaf, maar dat Jehovah het gehele Duitse volk zou straffen en dat Berlijn vernietigd zou
worden liet hij deze man zijn neus dichtknijpen en werd op zijn bevel de straalpijp van de
waterslang in de mond van deze man geplaatst. Hij zei hierbij: ‘Nu moet Jehovah je maar
redden.’ Hij liet toen de volle druk op die waterslang zetten en liet zo deze man vollopen met
water. Dit had de dood ten gevolg.141

Nadat Van den Ende en Ridderikhoff uit gevangenschap waren teruggekeerd, werden ze
een dag later door burgemeester Oud op het stadhuis ontboden. Na een lang gesprek werden
ze voor de afhandeling van een aantal zaken doorgezonden naar Staal. Deze deelde hen in
een gesprek van circa drie minuten mee dat ze de volgende dag in dienst moesten komen en
voor een uniform terecht konden bij de chef van het kledingmagazijn. Dat ze met betrekking
tot hun gezondheid niet in staat waren dienst te doen, werd door Staal genegeerd. Omdat
Ridderikhoff en Van den Ende ervan overtuigd waren dat hun verrader, Van der Waals, nog
in leven was en zij nog dagelijks worstelden met de gevolgen van hun gevangenschap, was
het begrijpelijk dat ze er op gebrand waren deze verrader op te sporen. De korpsleiding
begreep hen echter niet en ze kregen geen toestemming voor het onderzoek. Van den Ende
en Ridderikhoff lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan en meldden zich bij de Opsporings-
dienst van de bs aan de ’s-Gravendijkwal.142 Door deze actie lag ontslag bij de politie in het
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verschiet, maar door ingrijpen van burgemeester Oud, werd dit voorkomen en werden beide
politiemannen met ingang van 28 juni 1945 bij de pod gedetacheerd. Uiteindelijk lukte het
toch Van der Waals in Duitsland op te sporen. Van der Waals ontliep zijn straf niet. Hij werd
ter dood veroordeeld en op 26 januari 1950 terechtgesteld. Met de detachering van de beide
politiefunctionarissen bij de pod waren de problemen nog niet opgelost, want de verhouding
tussen de pod en de politieleiding werd steeds slechter. Dit kwam onder andere naar voren
toen Van den Ende, nadat Van der Waals was opgespoord, bij de afdeling Bijzondere Wetten
geplaatst werd. De chef van deze afdeling zou tijdens de bezetting bij de Ortskommandant
feestjes gevierd hebben, terwijl Van den Ende vier jaar in een kamp had gezeten. Dit was nog
niet voldoende, want de chef vernederde Van den Ende. Hij kreeg als goed rechercheur de
meest eenvoudige opdrachten. Zowel Van den Ende als Ridderikhoff konden deze situatie
niet langer verdragen en namen ontslag.143

Zij waren niet de enige, want onbegrip en wantrouwen tussen politiemensen onderling
zorgden, vooral de eerste jaren na de bevrijding, voor spanning. Deze spanning werd na
verloop van tijd minder, maar bleef op kleine schaal bestaan totdat de laatste politiefunctionaris,
die de bezetting had meegemaakt, met pensioen was gegaan. Vergeten en vergeven was
moeilijk. Wederopbouw van de verwoeste stad en de toekomst waren in eerste instantie
belangrijker dan het verleden. Vijf jaar bezetting en onderdrukking kon men echter zomaar
niet vergeten.

Eind 1946 leverde Staal de benodigde gegevens voor de nieuwjaarsrede van de burge-
meester. Wilde de veiligheid van de burgerij en de openbare orde in de nog altijd abnormale
tijd gewaarborgd blijven, dan diende de gemeente te beschikken over een sterk en behoorlijk
geoutilleerd politiekorps, waarin bovendien een gezonde geest heerste, aldus Staal. Door
toepassing van moderne en frisse propagandamethoden, werd voet voor voet terrein
gewonnen op de misdadigheid. De criminaliteit daalde, terwijl de resultaten van het
opsporingswerk stegen. De verhouding tussen politie en publiek werd bevorderd door het
organiseren van een verkeersweek en het houden van demonstraties.144 Of deze pogingen
succes hebben gehad, is nog maar de vraag, want het imago van de politie had een flinke
deuk opgelopen. Daarnaast had de Tweede Wereldoorlog diepe wonden achtergelaten, die
bij veel Rotterdamse politieambtenaren nooit geheel zouden genezen.


