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hoofdstuk  16

een toonaangevend korps met een
geschonden imago: 

samenvatting en conclusie 

De geschiedenis van de politie tijdens de bezettingsjaren is geen
opwekkend verhaal; hoe kan het anders als men bedenkt, dat zij
haar taak moest uitoefenen temidden van een kokende zee van
onrecht en verleiding. 
Geen wonder, dat enkelen de woorden uit de Ambtsinstructie om te
zijn: ‘strikt eerlijk, waarheidlievend en onomkoopbaar’, als doode
letters hebben beschouwd. 
De ervaring heeft geleerd, dat het groote publiek de gewoonte heeft om
te generaliseeren en voor de feilen van enkelen het geheele apparaat
verantwoordelijk te stellen. 
Het overgroote gedeelte van het Korps heeft zijn taak in den
moeilijken oorlogstijd, zonder zichzelf te sparen, ten bate van de
gemeenschap verricht. Al mogen zij dan niet in grooten getale hebben
behoord tot de illegale strijders, dit neemt niet weg, dat zij in hun
verzet tegen de maatregelen van den bezetter hebben volhard en
daardoor nog iets voor de bevolking hebben kunnen verrichten.

(H.M.C.A. Staal, De Rotterdamsche politie tijdens de bezettingsjaren 1940-1945,
Verzameling Tweede Wereldoorlog, nr. 20, gar)



De geschiedenis van het Rotterdamse politiekorps tijdens de bezettingsjaren is geen
opwekkend verhaal geweest. Dat wordt bevestigd door dit onderzoek. Jarenlang stopten
politiefunctionarissen de gebeurtenissen in hun geheugen weg en lagen de gegevens in
moeilijk toegankelijke archieven. Na de bevrijding was er geen tijd voor een uitgebreide
analyse of voor het verwerken van schokkende ervaringen. Het korps moest zo snel mogelijk
worden opgebouwd, terwijl men van elk korpslid verwachtte dat hij meehielp met het
oppoetsen van het geschonden imago. Dit was geen eenvoudige opgave. Desondanks wilde
het Rotterdamse korps, net zoals voor de bezetting, uitgroeien tot een van de meest toon-
aangevende korpsen.

korps in wording

De geschiedenis van het Rotterdamse korps begint in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Daarvoor was er nauwelijks sprake van een korps. Rotterdam groeide van een
vissersdorp aan de Rotte uit tot een vooraanstaande (wereld) havenstad. Deze explosieve
groei ging geregeld gepaard met conflicten tussen de overheid en de bevolking, want door de
snelle uitbreiding van haven en stad was er minder aandacht voor de sociale omstandig-
heden, waardoor de ‘spontane’ ordeverstoringen door burgers na verloop van tijd ver-
anderden in goed georganiseerde havenstakingen. Aangezien Rotterdam naast werk- en
havenstad ook een woonstad moest worden, verrezen op beide oevers van de Maas nieuwe
stadswijken. Omdat door de uitbreiding de criminaliteit steeg, was er behoefte aan een
moderne en slagvaardige politieorganisatie.

Eind negentiende eeuw zorgde een uitgebreide reorganisatie ervoor dat op het gebied van
mobiliteit en sociale omstandigheden in een hoog tempo veranderingen werden aan-
gebracht. Het gevolg was dat het Rotterdamse korps als eerste in Nederland kon beschikken
over een Bereden Brigade, een Rivierdienst en een Recherche, waardoor het in Europa en
vooral in Nederland een van de meest moderne korpsen werd. Het korps moest deze
ingezette koers volhouden. Anders bestond het risico dat het wederom achter de feiten aan
zou gaan lopen.

Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat er niet voldoende op de maatschappelijke ver-
anderingen was geanticipeerd. De plannen van de toenmalige hoofdcommissaris Sirks voor
modernisering en uitbreiding van het korps werden vanwege versobering van de overheids-
uitgaven niet gerealiseerd. Alleen door de oprichting van de Motorbrigade verbeterde de
mobiliteit van het korps enigszins. Het gevolg was dat de ontwikkeling van het korps
eigenlijk achterbleef en zoals in het verleden vaker was voorgevallen, uitte zich vooral bij
stakingen en andere ordeverstoringen dat de organisatie van de politie niet voldeed. Tijdens
de huurstakingen van 1931 bleek dat de mobiliteit en de stootkracht verbeterd moesten
worden. Hoewel dit laatste door de oprichting van de Karabijnbrigade toenam, bleef het
voor de politieorganisatie moeilijk om de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet te
blijven volgen.
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Einthoven bewees dat het vroegtijdig inspelen op veranderingen belangrijk was, want
nadat hij in 1934 de leiding van het Rotterdamse korps op zich genomen had, werd de politie
opnieuw op de proef gesteld. Vanwege de economische crisis had de regering besloten de
steun te verlagen, waarna burgers begin juli 1934 de barricaden beklommen. Omdat de
Inlichtingendienst en de Karabijnbrigade al in een eerder stadium door Einthoven waren
uitgebreid, kon de politie de plannen van politieke groeperingen vroegtijdig onderscheppen,
terwijl door welbewust en doortastend politieoptreden de ongeregeldheden na korte tijd in
de kiem gesmoord konden worden.1

In Amsterdam had het Jordaanoproer wel ingrijpendere gevolgen voor het plaatselijk
politiekorps. Het oproer zou tot de vier crises behoren die het Amsterdamse politiekorps
schoksgewijs uit het politieke bestel lichtten, en tijdens de bezetting naar Duitse doeleinden
richtte.2 Het politiebestel en de Amsterdamse korpsleiding, de organisatie van het korps, het
optreden van het personeel op straat en de band met het publiek veranderden ten gevolge
van het oproer ingrijpend.3 Agenten moesten in het vervolg op straat strenger optreden,
terwijl een speciale afdeling dit optreden en de discipline scherp in de gaten hield. Op
overtredingen stonden strenge straffen. Hierdoor nam vooral voor het lager personeel de
druk toe.4

Omdat de ongeregeldheden in Rotterdam beperkt bleven, waren er binnen de politie-
organisatie geen ingrijpende maatregelen nodig, waardoor er geen crisis ontstond en de druk
op het politiepersoneel niet toenam. Einthoven kon, ondanks zijn conflict met burgemeester
Oud en andere gemeentelijke gezagsdragers, het korps uitbouwen tot een moderne organisatie.
Werkdruk, onzekerheid en verwarring namen, evenals elders, enkele jaren later wel toe
vanwege de instabiele buitenlandse politieke situatie en de daaraan verbonden mobilisatie
van het Nederlandse leger. Juist in deze periode verruilde Einthoven zijn functie voor een
tijdelijke functie binnen het leger. Deze wisseling was niet onbelangrijk, want tijdens de
Eerste Wereldoorlog was gebleken dat verveling en gebrek aan discipline bij de gemobi-
liseerde militairen tot ongewenste toestanden hadden geleid. De mening van sommige
korpsleden dat Einthoven het korps in de steek gelaten heeft, is niet terecht. Hij had immers
een modern en goed functionerend korps achtergelaten. Het is zelfs nog maar de vraag of hij
meer voor het korps had kunnen betekenen indien hij op zijn post gebleven was.

Nadat de internationale spanning in april 1940 opnieuw was toegenomen, nam Eint-
hoven de leiding van het korps weer op zich. Eén maand later viel het Duitse leger Neder-
land binnen. In tegenstelling tot Den Haag en Amsterdam en tegen de verwachtingen in was
Rotterdam al vanaf de eerste dag intensief bij de oorlog betrokken. Dit zorgde voor angst,
verwarring, onbegrip en totale chaos onder de politiemensen. Niemand was er op voor-
bereid.

Omdat het Nederlandse leger feller tegenstand bood dan de Duitsers hadden verwacht,
moest een bombardement op Rotterdam de capitulatie forceren. Bommen en brand ver-
woesten het hart van de stad, waarbij vele doden en gewonden te betreuren waren. Tijdens
de oorlogsdagen en het bombardement verloren achttien Rotterdamse politiemensen het
leven, meer dan elk ander korps.
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loyaal tot (w)elke prijs?

Ondanks de bezetting bleef voor veel Nederlanders het dagelijks leven in het begin in grote
lijnen zoals daarvoor.5 Maar dit gold zeker niet voor de Rotterdamse bevolking en de politie-
agenten. Zij waren vooral bezig met het blussen van branden, het beveiligen van het
getroffen gebied, het begraven van de doden en het toezicht houden bij het ruimen van puin.6

Welke positie de Nederlandse politie in het bezette land zou gaan innemen, was aan-
vankelijk volslagen onduidelijk. Volgens de berichten van het nieuwe gezag bleef de politie,
indien nodig geholpen door de Duitse politie, belast met de aan haar opgedragen taken. Voor
de politieman zelf was dit antwoord niet voldoende. Hij wist namelijk niet wat men van
hem verwachtte en vroeg zich af of en op welke manier hij zich moest aanpassen aan de
nieuwe situatie. De bezetter verwachtte vergaande medewerking, terwijl de bevolking het
tegenovergestelde leek te verlangen. Hierdoor was het voor de politieman nauwelijks te
bepalen wanneer hij de grens van het toelaatbare had overschreden.

De door de regering in 1937 vastgestelde richtlijnen, de zogenaamde ‘Aanwijzingen’,
konden velen niet als leidraad gebruiken, omdat ze onvoldoende verspreid waren. Alhoewel
de politie deze richtlijnen niet of nauwelijks kende, had de conclusie kunnen zijn dat de
doorsnee politieman, evenals andere ambtenaren, zijn werk is blijven doen om ‘erger te
voorkomen’.7 Volgens de regering in ballingschap in Londen was deze redenering niet
legitiem. De chef van de Regeringsvoorlichtingsdienst, dr. A. Pelt, maakte in november 1942

via Radio Oranje bekend dat het uitvoeren van maatregelen direct in strijd was met het
belang van land en volk.8 Enkele maanden later reageerde oud-burgemeester J.A.H.J.S.
Bruins Slot in Trouw op de rede van minister Gerbrandy van 4 februari 1943, waarin Gerbrandy
nogmaals naar voren bracht dat voor ambtenaren iedere medewerking aan de overdracht van
macht aan de NSB verboden was. Bruins Slot was het hiermee eens en concludeerde dat voor
ambtenaren en politiefunctionarissen de tijd was aangebroken om in verzet te komen en hun
post te verlaten. Degenen die bleven en meewerkte met de bezetter ‘om erger te voorkomen’
mochten dit niet als verontschuldiging aanvoeren, omdat ‘erger’ niet denkbaar was. 
De daden van deze ambtenaren moesten zelfs gekwalificeerd worden als misdaden.9

Het is nog maar de vraag of de meerderheid van de politiefunctionarissen op de hoogte
was van hetgeen de regering in Londen van hen verwachtte. Aannemelijker is dat dit door
gebrek aan communicatiemiddelen niet het geval was en dat ze in dienst bleven omdat er
nauwelijks andere mogelijkheden waren. Zodoende hielpen zij de bezetter en voldeden dan
ook al snel niet meer aan de in de ‘Aanwijzingen’ aangegeven richtlijnen.

Volgens prof. dr. P. van de Laar had de politieambtenaar het in het begin van de bezetting
zelfs moeilijker dan de meeste landgenoten, want terwijl burgers zich relatief eenvoudig
konden distantiëren van wat er in het bezette land gebeurde, kregen politieambtenaren meteen
en rechtstreeks met het Duitse repressieve bewind te maken. Van de Laar merkte verder nog op
dat de meeste politieambtenaren niet uit lafheid op hun post bleven, maar uit loyaliteit. 
Dit hadden ze volgens hem gemeen met de ambtenaren van andere overheidsdiensten.10

Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut verwijst in zijn uitgebreide studie over de geschiedenis van de
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Nederlandse politie naar de publicatie van C. van der Heijden,11 waarin deze volgens hem 
op treffende wijze beschrijft dat iedereen, elke beroepsgroep, zich aan moest passen. Van der
Heijden had hier, volgens Fijnaut, terecht aan toegevoegd dat in het geval van de politie
meegaandheid ‘pijnlijker’ was voor de bevolking dan in andere gevallen. Fijnaut merkt
hierbij op dat de politie, indien nodig, met gebruikmaking van ingrijpende bevoegdheden
en/of middelen midden in de samenleving de orde handhaaft en daarom gezien kan worden
als een frontlijnorganisatie. Mede hierdoor is het moeilijk om de politie te vergelijken met
andere staatsinstellingen, maar is het wel verklaarbaar waarom een bezettende macht direct
pogingen onderneemt om de politie, desnoods onder dreiging of met gebruikmaking van
zware sancties, aan haar kant te krijgen.12

De bezetter maakte al in een vroeg stadium duidelijk wat zij van de Nederlandse politie-
man verlangde. Alle politiefunctionarissen moesten daarom al voor november 1940 de
loyaliteitsverklaring ondertekend hebben. Het ondertekenen van deze verklaring was
volgens de ‘Aanwijzingen’ geoorloofd, want hoewel een ambtenaar die tijdens de bezetting in
functie bleef niet gedwongen kon worden trouw te zweren of te beloven aan de vijandelijke
mogendheid, was het niet in strijd met het volkenrecht indien het vijandelijk bestuur het in
functie blijven van de Nederlandse ambtenaar slechts toestond op voorwaarde dat deze zich,
zolang hij in functie was, onthield van elke opzettelijke benadeling van de bezetter. Daarbij
kwam nog dat op verschillende manieren gedreigd werd dat politiemensen, die niet wilden
meewerken of niet gehoorzaamden, ontslagen zouden worden of zelf ontslag moesten nemen.

Naast loyaliteit was discipline belangrijk voor een goed functionerend politiekorps. 
In Rotterdam was voor de agenten die minder gedisciplineerd waren een Tuchtklasse
ingesteld. Daar werden ze in groepsverband en onder een streng regime heropgevoed. 
In Amsterdam oefende de gevreesde afdeling Centrale Controle het intern toezicht uit. 
Toen hoofd-commissaris  Tulp deze dienst ophief had hij hiermee volgens zijn personeel een
goede daad verricht. Men wist echter nog niet dat Tulp de controlerende werkzaamheden
had overgedragen aan de Politieke Recherche.13 De politieke dienst van het Rotterdamse
korps trachtte door het screenen van nieuw personeel, het houden van toezicht en het
opzetten van vallen eveneens het politiepersoneel onder controle te krijgen. Deze opzet
mislukte grotendeels, omdat de plannen uitlekten en de korpsleiding de aanbevelingen
meestal naast zich neer legde.

korps onder leiding van een nationaalsocialist

Aanvankelijk hield de bevolking zich rustig. Zelfs het criminaliteitsbeeld zag er rooskleuriger
uit dan voor de bezetting. Aan deze relatieve rust kwam enkele maanden na de capitulatie
van het Nederlandse leger in Amsterdam en Den Haag een einde. Op de verjaardag van Prins
Bernhard (Anjerdag) was de Amsterdamse bevolking opgetogen en zocht elkaar op straat op.
De stemming sloeg om nadat de Orpo onverwacht hard optrad tegen een optocht van
matrozen en gedemobiliseerde militairen. Het politiekorps van Den Haag en de Orpo
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kwamen in actie nadat een bloemenhulde bij het paleis Noordeinde was uitgegroeid tot een
massale volksoploop. De hoofdcommissaris van Den Haag kon met veel moeite zijn functie
behouden, terwijl zijn Amsterdamse collega overwogen had om op te stappen.14 In Rotter-
dam droeg de bevolking op Anjerdag alleen de toegestane oranjeattributen en hoewel het
nergens uit de hand liep, was het functioneren van zowel de korpsleiding als voor het politie-
personeel er niet eenvoudiger op geworden. Een van de oorzaken was het groeiende conflict
tussen nationaalsocialisten en andere burgers.

Einthoven voelde in eerste instantie de druk van de bezetter nog niet. Hij gaf zelfs zijn
mensen opdracht de nsb’ers van straat te verwijderen omdat zij, ondanks het uniformverbod,
geüniformeerd de straat op waren gegaan. De burgers van de zwaar getroffen stad waar-
deerden het machtsvertoon van de nationaalsocialisten evenmin, waardoor regelmatig scher-
mutselingen tussen nsb, politie en burgers plaatsvonden. In verband met deze ongeregeld-
heden kreeg de politie opdracht om de nationaalsocialisten te beschermen. Einthoven
klaagde dat hierdoor een onduidelijke situatie ontstond, omdat de politie de wetsovertreders
moest beschermen tegen de burgers, inplaats van andersom.15 Omdat het in de rest van het
land aanvankelijk nog wel relatief rustig was, verweten de Duitse autoriteiten Einthoven dat
hij niet in staat was de orde te handhaven. Ondanks kritiek van bovenaf en het verzoek om
anders tegen de nsb op te treden, gaf Einthoven niet toe, waardoor zijn positie ter discussie
kwam te staan. Deze situatie duurde tot 1 september 1940, want met ingang van die datum
kreeg Einthoven verlof in verband met zijn functie binnen de Nederlandse Unie. Einthoven
is dus niet als gevolg van een conflict met de bezetter ontslagen.

Dit gebeurde een week later wel met zijn collega in Den Haag, want toen op 7 september
1940 wa-man P. Ton door een politiekogel gedood werd, was voor de bezetter de maat vol.
Hoofdcommissaris Van der Mey werd mede aansprakelijk gesteld en moest zijn functie neer-
leggen.16 Vooraanstaande nsb’ers, onder wie Mussert, hadden liever gezien dat in plaats van
Hamer bijvoorbeeld de Haagse WA-heerbanleider J.E. Feenstra benoemd was, maar hier had
Rauter een stokje voor gestoken. Om de tegenstanders enigszins tegemoet te komen was
Hamer op voorstel van Seyss-Inquart lid geworden van de nsb. Doordat Hamer in het begin
op bepaalde punten te vooruitstrevend was, moest hij door de bezetter worden afgeremd.
Daarnaast kwam hij regelmatig in conflict met de burgemeester, maar vanwege zijn goede
contacten met leden van de bezettingsmacht kwam zijn positie niet in gevaar. Nadat het
verzet in februari 1943 in Den Haag H. Reydon en H.A. Seyffart, twee kopstukken van de
nsb, had doodgeschoten en maanden later elders in het land enkele hoge politiefunctio-
narissen, onder wie de Utrechtse korpschef, G.J. Kerlen, eveneens geliquideerd waren, was
Hamer bang geworden. Een poging om zich op medische gronden af te laten keuren mis-
lukte. Mede naar aanleiding van drankzucht en het beëindigen van het nsb-lidmaatschap
ontsloeg Rauter Hamer eind oktober 1943.17

In tegenstelling tot Den Haag kon in Rotterdam na het min of meer vrijwillige vertrek
van Einthoven zonder bemoeienis van de bezetter vanuit het eigen korps een opvolger
worden aangesteld. Roszbach werd niet benoemd vanwege zijn politieke voorkeur. Tijdens
de meidagen van 1940 was hij zelfs fel anti-Duits in zijn uitspraken en gaf agenten opdracht
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om tegen Duitse militairen op te treden, terwijl dit verboden was. Hoewel zijn sympathie
voor het nationaalsocialisme gestaag groeide, meldde Roszbach zich pas medio oktober 1941,
ruim een jaar na zijn aanstelling als waarnemend hoofdcommissaris, aan als lid van de nsb.

Evenals Einthoven kreeg ook Roszbach regelmatig te maken met problemen tussen
burgers en nsb’ers. Om de rust te herstellen moest hij, al dan niet in opdracht van de
bezetter, handelend optreden tegen de Rotterdamse bevolking. Hoewel Roszbach zodoende
de nsb in bescherming nam en probeerde meer nationaalsocialisten binnen het korps te
krijgen, bleek al snel dat hij zuiver uit idealisme en niet onder druk van de bezetter of om
‘den broode’ voor het lidmaatschap van de nsb gekozen had, want uit teleurstelling gaf hij
ruim een half jaar later het lidmaatschap op. Kort daarop gaf Roszbach aan dat hij vanwege
zijn slechte gezondheid niet meer in staat was de functie van waarnemend hoofdcommissaris
te vervullen en vroeg ontslag.

Inmiddels had de Februaristaking in Amsterdam geleid tot een tweede crisis, want naast
het voltallig college van b&w en de leiding van de Sipo und sd was ook hoofdcommissaris
Versteeg aan de kant gezet. Omdat een geschikte opvolger nog even op zich liet wachten,
kreeg de politiepresident van Lübeck tijdelijk de leiding over het Amsterdamse korps. Deze
Duitse functionaris begon direct met de omvorming ervan. In zijn opdracht moest onder
andere een politieke Recherche worden opgericht.18 Een maand later werd de oud-knil-
officier S. Tulp met de leiding van het Amsterdamse korps belast. Evenals zijn Haagse collega
Hamer had Tulp geen politionele achtergrond of ervaring in het leiden van een politiekorps.
Hij kreeg de opdracht mee om de anti-Duitse stemming binnen het Amsterdamse korps tegen
te gaan. Hij pakte dit voorzichtig aan, waardoor hij het vertrouwen van zijn korpsleden won.
Het gevolg hiervan was dat het Amsterdamse politiepersoneel, meestal zonder weerstand, de
opdrachten van de bezetter begon uit te voeren.

Evenals de eerste crisis had de tweede crisis, de Februaristaking, in tegenstelling tot
Amsterdam geen gevolgen voor de organisatie van het Rotterdamse korps, want daar was er
niet gestaakt. Daarom kon de opvolger van Roszbach, Boelstra, zonder opdracht en zonder
druk van de bezetter worden aangesteld, maar omdat hij wel vanuit de nsb naar voren
geschoven was, verwachtte men van hem dat hij het Rotterdamse korps in nationaal-
socialistische geest zou opbouwen; hij had immers enige tijd bij Tulp stage gelopen.

In tegenstelling tot Hamer, die een goed contact onderhield met enkele vooraanstaande
Duitsers, zoals de chef van de Sipo-afdelingen en het hoofd van de Kriminalpolizei19 en Tulp,
die zelfs een min of meer persoonlijke band had aangeknoopt met Rauter,20 lag Boelstra
regelmatig in de clinch met de Duitse autoriteiten in Rotterdam. Desondanks bleef Boelstra
tot enkele maanden voor de bevrijding belast met de hoogste functie binnen het Rotterdamse
korps. Deels was dit het gevolg van zijn manier van leidinggeven, want hiermee creëerde hij
een zekere rust binnen het korps, terwijl zijn ondergeschikten tijdens de eerste helft van de
bezetting in het algemeen toch alle opdrachten van de bezetter uitvoerden.
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gelijkschakeling en nazificatie grotendeels mislukt 

Volgens Fijnaut is op vijf manieren geprobeerd de ideologische nazificatie van de politie te
versterken. (Re)organisatie van de politieopleiding in nationaalsocialistische geest, overname
van het vakbondswezen, het bedrijven van propaganda, het actief werven van politiemensen
voor de ss en de zuivering van de politie tijdens de bezetting waren deze manieren.21

Door degenen die tijdens de bezetting voor een baan bij de politie kozen, in nationaal-
socialistische geest en naar Duits model op te leiden moesten de korpsen naar verloop van
tijd genazificeerd worden. Alle nieuwe rekruten moesten naar Schalkhaar waar de opleiding
onder toezicht van de Duitse politie plaatsvond. Het was de bedoeling om de ‘gevormde’
agenten na hun opleiding eerst in een bataljon te plaatsen. Alle grote korpsen zouden de
beschikking krijgen over één of meerdere politiebataljons, die als gesloten eenheden konden
optreden. Deze opzet leek te slagen, want de eerste agenten die na hun opleiding in Schalk-
haar naar Amsterdam vertrokken en daar het reeds bestaande pba vervingen, voldeden
volledig aan het ideaalbeeld en de wensen van de bezetter. Nagenoeg alle manschappen
waren lid van de nsb of aanverwante organisaties, terwijl ze de opdrachten, zoals het
ophalen van joden, nauwgezet uitvoerden.22 Zij behoorden tot de meest brute collaborateurs
die Nederland gekend heeft. Voor de latere in Schalkhaar opgeleidde manschappen lag dit
anders. Veel jonge mannen kozen vrijwillig voor de gecentraliseerde politieopleiding omdat
dit de enige mogelijkheid was om ontheffing te krijgen voor de arbeidsinzet. Zij gingen dus
niet uit politieke overtuiging naar Schalkhaar, waardoor het nationaalsocialistisch gehalte
van de latere bataljons aanzienlijk afnam.23

De bezetter vertrouwde de manschappen van de politiebataljons op den duur niet meer,
zodat zij de bataljons van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven omstreeks september 1944

ontbonden. Van deze bataljons werden ongeveer tweehonderd mannen gearresteerd. De
gevangenen gingen via kamp Amersfoort naar Neuengamme, waar de meesten van hen om
het leven kwamen.24

Rotterdam kreeg pas in februari 1944 de beschikking over een Politiecompagnie. Waarom
de compagnie niet eerder kwam is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk had het te maken
met de aanwezigheid van de Mobiele Brigade, waardoor het korps in feite al vanaf 1941 kon
beschikken over een Gesloten Eenheid.25 Daarnaast zou Boelstra de komst van een
politiecompagnie bewust tegengehouden hebben. Met uitzondering van één of meerdere
fietsvorderingen heeft de Rotterdamse bevolking weinig last gehad van de aanwezigheid van
de compagnie, want na een half jaar werd deze al weer ontbonden. De manschappen konden
kiezen voor overplaatsing naar het Rotterdamse korps of de Orpo. De meesten kozen voor de
eerste mogelijkheid.

De opleiding van leidinggevenden vond eveneens centraal plaats. Degenen die vanuit
Schalkhaar geschikt bevonden waren voor een leidinggevende functie mochten naar de
Politie-Officiersschool in Apeldoorn. Omdat de oudere politiefunctionarissen eveneens
kennis moesten nemen van de nieuwe politieopleiding, kregen de korpsen opdracht om
geschikte kandidaten voor een bijscholingscursus naar Schalkhaar en Apeldoorn te sturen. 
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In Den Haag wees Hamer enkele slappe of anti-nationaalsocialistische politiefunctionarissen
aan voor een bijscholingscursus in Schalkhaar. Na terugkomst was hij tevreden over het
resultaat, waarna hij de hervormde agenten bij de Uitrukdienst plaatste.26 In Rotterdam
wilde men het tegenovergestelde bereiken. Vanuit het korps werden twintig politiemannen
geselecteerd, waarvan men wist dat zij niet gevoelig waren voor de Nieuwe Orde en daardoor
in Apeldoorn niet gevormd of veranderd zouden worden. Mede hierdoor bleven de meeste
leidinggevende functies in Rotterdam lange tijd in handen van niet-nationaalsocialisten.

Omdat de grote korpsen zelf geen eigen opleiding mochten verzorgen nam het personeels-
tekort toe. Het aanstellen van arbeidscontractanten (hulpagenten, telefonistes en bewakers)
moest dit probleem gedeeltelijk oplossen. Het Rotterdamse korps maakte, in tegenstelling
tot de meeste andere korpsen, dankbaar gebruik van deze mogelijkheid, want tijdens de
bezetting werden niet minder dan zestienhonderd mannen en vrouwen voor kortere of
langere periode als arbeidscontractant in dienst genomen.

Twee andere manieren waarmee getracht werd de nazificatie tot stand te brengen, waren
het verplicht bijwonen van filmvoorstellingen en andere nationaalsocialistisch getinte bijeen-
komsten en de gelijkschakeling van de politiebonden. Over het algemeen hadden deze
pogingen niet het gewenste resultaat.

De gelijkschakeling verliep eveneens niet soepel. Reorganisatie van het gehele politie-
apparaat was een belangrijke en noodzakelijke stap, want na de capitulatie van het Neder-
landse leger had de bezetter een sterk versnipperde en verzuilde politieorganisatie aan-
getroffen. Het uiteindelijke doel van de bezetter was de vorming van een Staatspolitie, maar
zover was men in 1941 nog niet. Uniformiteit, centralisatie en gelijkschakeling waren de
belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast moest de politie zoveel mogelijk naar het Duitse
model georganiseerd worden.

De reorganisatie van 1941, die onder andere geleid had tot de gelijkschakeling van de
opleiding en bonden, kreeg in 1943 een vervolg. Hoewel de vorming van een Staatspolitie
tijdens de bezetting niet voltooid zou worden, waren invoering van militaire rangen,
standaardisering van de uniformen en het gelijktrekken van de salarissen enkele nieuwe
maatregelen, die voor de gehele Nederlandse politie golden. Behoudens organisatorische
veranderingen kreeg de politie vergaande bevoegdheden, zoals het uitreiken van straf-
beschikkingen voor kleine overtredingen.

Door reorganisaties en bemoeienis van de bezetter werd de Nederlandse politie in toe-
nemende mate centraal aangestuurd. De hoofdcommissarissen van acht grote gemeenten,
waaronder Rotterdam, kregen tengevolge van de reorganisatie van 1943 de titel van politie-
president en in plaats van de burgemeesters kregen zij de formele zeggenschap over de plaat-
selijke politie.27 De politiepresidenten van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en
Groningen namen bovendien de functie van gewestelijk politiepresident waar. Zij kregen
ieder de politiële bevoegdheid in een aantal provincies en hadden hiermee de taak van de pg

overgenomen. De beslissingsbevoegdheid van Boelstra als gewestelijk politiepresident was
overigens zeer beperkt. Hij moest ervoor zorgen dat de maatregelen en opdrachten van de
bezetter werden doorgegeven aan alle gezagsdagers (burgemeesters) in zijn gewest, waardoor
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hij in feite niets meer was dan een doorgeefluik. Het inperken van de bevoegdheden gold
niet alleen voor de politiepresidenten, maar ook voor de Nederlandse politieautoriteiten. 
Zij zouden gedegradeerd zijn tot uitvoerders van Rauters dictaten.28

Tulp verzwaarde in Amsterdam de leiding van het korps aanzienlijk door kort na zijn
installatie het Kabinet van de Hoofdcommissaris op te richten. Daarnaast stelde hij ook nog
een Staf der Ordepolitie in, die bestond uit een commissaris, een adjudant, een plaats-
vervanger en elf inspecteurs. Van zowel Kabinet als Staf hadden enkele medewerkers
sympathie voor het nationaalsocialisme.29 Na de dood van Tulp ontstond er binnen het
Amsterdamse korps een gezagsvacuüm en verschil van mening binnen de top. Ook hieruit
bleek dat Tulp leiding stevig in handen had gehad.30 Het ophalen van joden lag zelfs enige
tijd stil. Commissaris H. Krenning, belast met de leiding van de Ordepolitie, tevens lid van
de nsb en ss, nam als waarnemend hoofdcommissaris het stokje van Tulp over.

Direct al bij de eerste grote ‘actie’ ging het mis. Begin februari 1943 had Krenning
opdracht gekregen om achthonderdvijftig korpsleden beschikbaar te stellen voor het ophalen
van joden, terwijl de onder zijn leiding staande vhp tezelfdertijd een razzia op jonge mannen
hield. Na een aantal uren moesten beide ‘acties’ worden stop gezet, omdat Krenning was
ingestort. Enkele weken later werd hij vanwege zijn psychische toestand ontslagen. Nadat
een poging van Rauter om Feldmeijer met de dubbelfunctie (politiepresident en gewestelijk
politiepresident) in Amsterdam te belasten op niets uitliep, kreeg procureur-generaal J.
Feitsma beide functies. Korte tijd later droeg Feitsma de functie van politiepresident over aan
burgemeester E.J. Vôute.31 De dagelijkse leiding van het politiekorps legde Vôute in handen
van het Kabinet Politiepresident. Dit Kabinet herstelde volgens Meershoek niet alleen de
oude verhoudingen, maar drong tevens de invloed van de nsb’ers terug. Het opheffen van
het bureau Documentatiedienst was het gevolg hiervan.32 In december 1943 werd de
politiepresident van Eindhoven, H.A. van Hilten, belast met de dubbelfunctie in Amster-
dam. Dat de benoeming van Van Hilten eerder al in Eindhoven had plaatsgevonden was
merkwaardig, aangezien hij voor de bezetting als inspecteur vanwege overspel en alcoholisme
ontslagen was. Tijdens zijn Amsterdamse periode bleven deze tekortkomingen hem parten
spelen.33 Kennelijk waren er onvoldoende gekwalificeerde politieleiders. Van Hilten kreeg
aan het einde van de bezetting nog wel een mogelijkheid om op enkele belangrijke posten
nationaalsocialisten te plaatsen, want toen begin 1945 acht Duitgezinde ambtenaren van het
Gewestelijk Arbeidsbureau waren doodgeschoten, liet Rauter door de Orpo honderddertig
Amsterdamse politiemensen oppakken, waaronder een commissaris en een inspecteur.34

Hamer ondernam in Den Haag eveneens pogingen om het korps te nazificeren, maar
vanwege het geringe aantal nationaalsocialisten lukte dit in eerste instantie niet. Toen Rauter
Hamer in oktober 1943 ontsloeg, kregen nationaalsocialisten de leiding over de Ordepolitie
en Bestuurspolitie. Dit had verder weinig gevolgen, want het overgrote deel van het Haagse
korps bleef neutraal.35

Roszbach poogde het Rotterdamse korps of gedeelten daarvan te ‘vernationaalsocialiseren’.
Vrijwel alle pogingen daartoe mislukten. Alleen de politieke dienst stond onder leiding van
een nationaalsocialist. Boelstra had tijdens zijn installatiespeech aangegeven dat hij het
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nationaalsocialisme niet aan zijn korpsleden wilde opdringen. Aanvankelijk had het nationaal-
socialisme inderdaad nauwelijks vat op het korps. Tijdens de reorganisatie van 1943 leek hier
verandering in te komen, want Boelstra moest voor de drie takken van dienst leidende
personen aanwijzen en gezien het benoemingsbeleid was het haast vanzelfsprekend dat
nationaalsocialisten deze belangrijke functies in zouden vullen. De opmerking van Boelstra
dat hij niet kon beschikken over ervaren nationaalsocialistische officieren werd in eerste
instantie geaccepteerd, maar begin 1944 greep de bezetter alsnog in. Vanwege wantrouwen
werd de commandeur van de Ordepolitie, Moerman, overgeplaatst en vervangen door de
nsb’er Wonink. De bezetter had gehoopt dat door deze benoeming het een en ander zou
veranderen binnen de Rotterdamse korpsleiding, maar niets was minder waar, want Wonink
bleek het eens te zijn met de manier waarop Boelstra het korps bestuurde. Toen de Duitse
politie kort voor de novemberrazzia alle wapens van de Rotterdamse politie innam, terwijl
ze beloofd had dit niet te doen, was voor Wonink de maat vol en diende hij zijn ontslag in.
Voor de bezetter lag nu de weg open om een commandeur aan te stellen, die wel aan hun ver-
wachtingen voldeed. Dit werd de fanatieke nsb’er Tetenburg. Lang duurde deze situatie niet,
want toen bleek dat Tetenburg het verzet te dicht op de hielen zat, werd hij geliquideerd.

Eind juli 1944 werd de met de leiding van de Recherchehoofdafdeling Rotterdam belaste
commissaris eveneens vervangen door een nationaalsocialist. Ook aan zijn carrière kwam
vroegtijdig een einde, want toen hij tijdens de septemberdagen van 1944 voor de vermeende
oprukkende geallieerde legers op de vlucht was, schoot het verzet hem in de omgeving van
Staphorst dood. Hierdoor was een van de belangrijkste onderdelen van de reorganisatie, het
nazificeren van de politietop, in Rotterdam volledig mislukt. In ’t Veld vroeg zich af of de
nazificatie van de politie tenslotte gelukt zou zijn. Volgens hem was dit een kwestie van
speculatie.36 Gelet op het bovenstaande denk ik dat de nazificatie van het gehele Rotter-
damse korps, maar ook van de andere korpsen, volledig mislukt is. Slechts een zeer kleine
minderheid voelde zich aangetrokken tot de Nieuwe Orde. Deze kleine minderheid ging
overigens wel vér met het dienen van de bezetter.

meewerken en collaboratie

Voordat het vertrouwen in de politie in de tweede helft van de bezetting afnam, kon de
bezetter rekenen op de medewerking van nagenoeg het gehele Rotterdamse politieapparaat.
Na de bevrijding werd onder andere naar aanleiding van binnengekomen klachten onder-
zocht in hoeverre de individuele politiefunctionaris daadwerkelijk had meegewerkt met de
bezetter. Tijdens en na de zuivering maakte men vooral onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’ of
tussen verzet en collaboratie. Ging men bij het laatste uit van de letterlijke betekenis van het
woord dan zou geconcludeerd kunnen worden dat nagenoeg alle (Rotterdamse) politie-
functionarissen met de bezetter gecollaboreerd hebben, omdat iemand die in oorlogstijd
opzettelijk met de bezetter meegewerkt heeft volgens de definitie een collaborateur is.37

Prof. dr. P. Romijn stelde naar aanleiding van zijn uitgebreide studie over de burgemeesters
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in oorlogstijd vast, dat degenen die te lang in functie gebleven waren niet hadden kunnen
ontkomen aan collaboratie met de vijand.38 Daarnaast was volgens hem de politietaak
verschoven van handhaving van de openbare orde naar inschakeling van de politie bij
arrestatie van vervolgde groepen.39

Hierbij is het wel noodzakelijk om een scheiding aan te brengen tussen de agenten van
de reguliere politie en de leden van de politieke dienst, omdat na verloop van tijd vooral de
politieke dienst de arrestatieopdrachten van de gewone agenten overnam. Voordat de
politieke dienst begon met het arresteren van politieke tegenstanders had de bezetter vooral
behoefte aan informatie over deze tegenstanders, waardoor de heroprichting van de id een
logische stap was. De medewerkers moesten opnieuw beginnen, omdat het hoofd van de
dienst tijdens de meidagen van 1940 nagenoeg alle gegevens vernietigd had. Voor het
vergaren van informatie waren ‘betrouwbare’ en loyale personeelsleden nodig, daarom
kwamen vooral fanatieke nationaalsocialistische politiefunctionarissen in aanmerking voor
een functie bij de politieke dienst.

De Haagse hoofdcommissaris Hamer had eind november 1940 al een nationaalsocialistisch
georiënteerde afdeling opgericht. Onder de naam Documentatiedienst werd deze afdeling de
politieke dienst van het Haagse korps.40 De taken waren vergelijkbaar met die van de
Rotterdamse en Amsterdamse afdelingen. Het verschil was dat de Haagse dienst bij de
Bestuurspolitie (administratie) was ingedeeld41 en tot augustus 1944 bleef bestaan, waarna
het personeel werd overgeheveld naar de Aussenstelle Den Haag.42

Het Amsterdamse korps moest na de Februaristaking in opdracht van de bezetter een
politieke Recherche oprichten. In tegenstelling tot Boelstra had Tulp meer contact en waar-
schijnlijk ook een betere band met zijn politieke dienst. Elke twee weken vond er tussen hem
en de chef van de dienst een bespreking plaats. Dat het Amsterdamse Bureau Inlichtingen-
dienst beter presteerde dan de Aussenstelle, was ook bij de politieleiding in Berlijn bekend
geworden. Tijdens een bezoek van Himmler aan Amsterdam moest Lages bij hem op het
matje komen, terwijl hij en zijn ondergeschikten één SS-rang moesten inleveren.43

Het politiek foute deel van het Rotterdamse korps werd bewust in een aparte groep
geplaatst en door de rest van het korps geïsoleerd. Om op deze manier de foute kant in de
gaten te kunnen houden was een slechte keuze want dit mislukte volledig. Juist door deze
afzondering dreef men de politieke dienst in de richting van de bezetter, die er dankbaar
gebruik van maakte. Hierdoor werd de politieke dienst, evenals soortgelijke diensten van de
andere korpsen, een gevreesd en gevaarlijk instituut. Zelfs de pogingen van het Rotterdamse
verzet om de saamhorigheid binnen de plaatselijke politieke dienst te verstoren, door het
liquideren van de fanatiekste rechercheurs, leverden niet of nauwelijks het gewenste resultaat
op.

Dr. D.M. de Jaeger stelde in zijn dissertatie vast dat de politieke politie grote invloed
heeft gehad op de beeldvorming van de politie. Vooral de medewerkers van deze diensten
zouden door hun onvaderlands gedrag een smet geworpen hebben op het imago van de
politie. Dat zij voor het overgrote deel pas tijdens de bezetting bij de politie waren aangesteld,
was volgens De Jaeger bij de oordeelsvorming door het publiek nauwelijks van invloed
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geweest. Zij maakten immers net als de anderen deel uit van een apparaat, dat volkomen ten
onrechte de rekening gepresenteerd kreeg.44 Of het presenteren van de rekening inderdaad
volkomen onterecht was, valt te betwijfelen, want omdat de Duitse (politie)-instanties vooral
in het begin van de bezetting over onvoldoende eigen personeel kon beschikken, waren zij,
voordat de politieke dienst actief werd, in veel gevallen afhankelijk van de medewerking van
politiemensen die werkzaam waren bij diverse korpsonderdelen. Het is daarom niet terecht
om de rechercheurs en hulpagenten van de politieke dienst voor dit alles verantwoordelijk te
stellen.

Na de bevrijding stelde men Roszbach en Boelstra in hoge mate verantwoordelijk voor
het optreden van de politieke dienst. De oprichting van deze collaborerende dienst hadden
zowel Roszbach als Boelstra niet tegen kunnen houden, omdat de bezetter op een bepaald
moment eiste dat elk korps de beschikking moest hebben over een politieke afdeling.
Hoewel Roszbach in theorie met de leiding van de id belast was, verloor hij langzaam het
gezag over deze dienst, zodat de bezetter te allen tijde en zonder overleg met de korpsleiding
over de medewerkers kon beschikken. Roszbach werd wel verweten dat hij de id had
genazificeerd of had laten nazificeren. Boelstra kreeg te horen dat hij geen doeltreffende
maatregelen genomen zou hebben om te verhinderen dat leden van die groep personen, die
de vijand onwelgevallig waren, arresteerden, van hun vrijheid beroofden en mishandelden.
De politieke dienst paste dezelfde verhoormethoden toe die de sd ook gebruikte om hun
arrestanten tot een bekentenis te dwingen. Ook het stelen van goederen zorgde ervoor dat de
politieke dienst een slechte naam kreeg. Boelstra had het mishandelen van de arrestanten
verboden, maar zijn maatregelen tegen de politieke dienst waren over het algemeen niet
doeltreffend, omdat de bezetter de zeggenschap over de politieke dienst overnam en er tussen
Boelstra en de politieke dienst een onoplosbaar conflict was ontstaan.

Nadat Amsterdamse rechercheurs zich eveneens schuldig hadden gemaakt aan wan-
gedrag en corruptie, werd het bureau Inlichtingendienst, evenals de Rotterdamse id, in de
eerste helft van september 1942 opgeheven.45 Een aantal rechercheurs ging over naar het
Bureau Joodsche Zaken, terwijl 23 rechercheurs rechtstreeks bij de Sipo und sd gedetacheerd
werden.46 In Rotterdam was de opheffing van de politieke dienst een zuiver administratieve
aangelegenheid, want binnen de Recherche kon Groep 10 als een aparte dienst doorgaan met
haar wrede praktijken. Mogelijk had het reorganiseren van de politieke diensten iets te
maken met de maatregelen tegen de joden, want voor het opsporen van (ondergedoken)
joden had de bezetter in toenemende mate behoefte aan ‘betrouwbare’ politieambtenaren.

jodenvervolging als dieptepunt

Voordat de reguliere politiekorpsen de joden thuis ophaalden, waren zij al via de verplichte
registratie uit het openbare leven verbannen. Bij openbare gelegenheden, zoals cafés, parken
en markten werden bordjes aangebracht, waaruit bleek dat zij daar niet gewenst waren.
Enkele maanden later veranderde de tekst in ‘Voor Joden verboden’. Hoewel de plaatselijke
politie dit verbod zeer regelmatig moest controleren, troffen de Rotterdamse politie-
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functionarissen nauwelijks joden op verboden plaatsen aan. Waarschijnlijk traden de
agenten tijdens de controles niet energiek genoeg op, want in samenwerking met de Sipo
begon de id medio 1941 met het controleren van deze bepalingen. Tijdens de tweede golf
anti-joodse maatregelen namen de rechercheurs van de politieke dienst de controles
nagenoeg in zijn geheel van hun geüniformeerde collega’s over.

In Amsterdam hadden de agenten eveneens weinig ijver tentoongespreid bij het contro-
leren van de maatregelen tegen de joden. Tulp had zijn personeel diverse malen aangespoord
om actiever op te treden. Hij had zelfs gedreigd met ontslag. Daarnaast controleerde de
Duitse politie het optreden van de Amsterdamse agenten, waardoor tijdens de tweede golf
maatregelen hun medewerking zichtbaar verbeterd was.47 De Amsterdamse agenten
moesten ook de aanzeggingen voor - naar het heette - de onder politioneel toezicht staande
tewerkstelling in Duitsland rondbrengen, maar omdat steeds minder joden aan de oproep
voldeden, werd het Amsterdamse korps vanaf half augustus ingeschakeld bij het uit huis
halen van joden.48

Nadat de totale isolatie van de joden voltooid was, kregen eind juli, begin augustus 1942,
zesduizend Rotterdamse joden een oproep. Verspreid over drie dagen moesten zij zich
melden bij het centrale verzamelpunt, Loods 24. Aangezien de bereidheid om zich te melden
met de dag afnam, werden nieuwe maatregelen afgekondigd. De joodse mannen uit
Rotterdam moesten verplicht naar werkkampen. Dit was een sluwe zet van de bezetter, want
op deze manier was gedwongen hereniging met de achtergebleven gezinsleden een stuk
gemakkelijker geworden. Deze opzet slaagde volledig, want in de avond en nacht van 2 op 3

oktober 1942 werden de achtergebleven gezinsleden tijdens een grote ‘actie’ opgehaald. Voor
het eerst moest de Rotterdamse politie, onder toezicht van Duitse functionarissen, bij deze
ophaalactie assistentie verlenen. Zonder opgaaf van reden kregen driehonderd manschappen
bericht dat zij zich ’s avonds om 20.00 uur moesten melden. Op het aangegeven tijdstip
kregen de opgeroepen agenten, waarvan velen dachten dat het om een alarmoefening ging,
te horen dat ze die avond joden van huis moesten halen. Of deze opdracht anders uitgevoerd
zou zijn indien het voltallige korps vooraf op de hoogte geweest zou zijn, valt te betwijfelen,
omdat de saamhorigheid, die voor een collectieve weigering een belangrijke voorwaarde is, 
al enige tijd ontbrak. Een vergadering van inspecteurs, die kort na de eerste ophaalactie
plaatsvond, illustreert dit, want slechts acht van de zeventig inspecteurs toonden zich bereid
om bij een volgende opdracht te weigeren. Die volgende opdracht kwam al binnen één week
na de eerste.

Deze tweede actie was anders opgezet. In plaats van bij een centraal meldpunt moesten
de deelnemende politiefunctionarissen zich melden aan hun eigen afdeling, waar ze de
instructies kregen om die avond vooral de oudere joden op te halen. Deze keer assisteerden
leden van het pba de Rotterdamse agenten. Tijdens de actie bleek dat het bataljon zich in
Amsterdam niet alleen bekwaamd had in het ophalen van de joden, maar ook in het weg-
nemen van hun goederen.

Hoewel na oktober 1942 de arrestatieopdrachten steeds vaker aan Groep 10 gegeven
werden, bleven ook de overige onderdelen van het korps hiervan niet gevrijwaard. Begin
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april 1943 moest de politie voor de laatste keer assistentie verlenen tijdens een actie waarbij
de nog legaal in Rotterdam verblijvende joden opgehaald moesten worden.

In Amsterdam was het ‘gewone’ politiepersoneel een maand lang ingezet bij het uit huis
halen van joden. Tulp bemoeide zich actief met de acties en hij zou zelfs iedere avond
aanwezig geweest zijn. Aangezien Tulp het korps naar zijn hand gezet had, was het voor hem
noch voor de bezetter noodzakelijk om medewerking af te dwingen.49 Nadat Tulp begin
oktober 1942 wegens ziekte was weggevallen en enkele weken later overleed, kwam het
ophalen van de joden vier weken stil te liggen. Het pba kon daarom elders worden ingezet,
zoals op 8 oktober in Rotterdam.50 Toen de acties weer hervat werden, schakelde Lages
vooral de manschappen van het pba en het Bureau Joodsche Zaken in.

Na de bevrijding werd onderzocht in hoeverre Boelstra verantwoordelijk was voor het
ophalen en wegvoeren van de joden. Hij had namelijk de leiding van het Rotterdamse korps
overgenomen voordat de politie actief mee ging doen met de ophaalacties. Het onderzoek
wees uit dat zijn feitelijke rol marginaal was geweest. Boelstra verklaarde dat hij natuurlijk
ook had kunnen onderduiken, maar het lot van de joden zou er naar zijn mening geenszins
door verzacht zijn. Voor hem was er zeer zeker, zoals ook in de andere gevallen, een ander
gekomen. Misschien waren de joden dan veel hardhandiger behandeld. De Duitsers hielden
daarbij nog voor, dat de behandeling van de joden in Duitsland heel goed zou zijn. Volgens
Boelstra had niemand (kunnen) voorzien, dat de joden op een zo intens gemene wijze
behandeld, of beter gezegd vermoord zouden worden.51

De informatieverstrekking over het lot van de joden –  dat geheim was – was inderdaad
op zijn zachtst gezegd verre van optimaal, zodat lang niet iedereen wist wat er verder met de
opgehaalde joden ging gebeuren. De (illegale) pers besteedde nauwelijks aandacht aan de
Endlösung der Judenfrage,52 terwijl men niet zo massaal naar Radio Oranje luisterde als later
verondersteld werd.53 Zelfs toen de bbc en Radio Oranje op 17 december 1942 de ‘Verklaring
der Geallieerde Regeringen inzake de uitroeiing der Joden’ uitzonden,54 geloofden velen niet
dat de Duitsers tot zoiets gruwelijks in staat waren.

De rechercheurs van de politieke dienst waren verantwoordelijk voor de arrestatie van
ten minste tien procent van de Rotterdamse joden. Bij de beoordeling moet rekening
gehouden worden met het feit dat voor eind 1942 ook en vooral de overige onderdelen van
het Rotterdamse korps betrokken zijn geweest bij het ophalen en transporteren van joden en
andere al dan niet veronderstelde (politieke) tegenstanders van het Nazi-regime. Zonder de
rol van de politie op enigerlei wijze te bagatelliseren mag echter niet vergeten worden dat het
vervolgen van de joden een samenspel was tussen verschillende ambtelijke instanties en
organisaties. De Joodse Raad gaf de bedreigingen van diezelfde bezetter door via het Joodsche
Weekblad. De door de politie opgehaalde joden werden met behulp van personeel en
materieel van de ret naar de verzamelplaats gebracht. Daarvandaan vervoerde de Neder-
landse Spoorwegen de joden naar onder andere Westerbork.

De politieambtenaar kreeg door de associatie met de jodenvervolging een stempel
opgedrukt die moeilijk te verwijderen was. Deze associatie kwam pas tijdens de zestiger jaren
tot stand, want volgens Van der Pauw was de Algemene Zuiveringscommissie direct na de
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bevrijding nog van mening geweest dat het gehele Nederlandse volk zich tegen de joden-
vervolging 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 mede-
werking 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.55

In zijn boek had Presser aangetoond dat het Nederlandse volk zich, vooral ten opzichte van
de joodse landgenoten, helemaal niet onbuigzaam had opgesteld. Door deze harde con-
frontatie met de werkelijkheid werd Nederland opgezadeld met een collectief schuldgevoel.
Om de aandacht hiervan af te leiden wees men vooral in de richting van de politie.56 Dat de
politie werd gezien als een van de belangrijkste schakels is begrijpelijk, maar zonder de
andere instanties had de jodenvervolging in Nederland nooit zo succesvol kunnen zijn.

Wat hierbij tevens niet vergeten mag worden is dat een onbekend aantal politie-
functionarissen joden in hun huis liet onderduiken en ondergedoken joden op allerlei
manieren hielp. Veel van deze daden waren vormen van verzet. Fijnaut stelt terecht vast dat
het politieverzet vanwege gebrek aan schriftelijke bronnen niet meetbaar is. De reconstructie
hiervan had volgens hem direct na de bevrijding moeten plaatsvinden.57

tegenwerken en verzet

Uit de schaarse bronnen blijkt dat politiefunctionarissen in toenemende mate hebben
deelgenomen aan verzetsactiviteiten. Deze veranderde houding zou veroorzaakt zijn door de
April-Meistaking in 1943, omdat deze staking een katalyserende uitwerking op veel politie-
mensen zou hebben gehad.58 Daarnaast zou het aantal ondergedoken politiefunctionarissen
sterk gestegen zijn.59 De conclusie dat vooral na de staking het aantal ondergedoken politie-
mensen fors toenam, was mogelijk gebaseerd op de landelijke cijfers, omdat de Rotterdamse
politiefunctionarissen, die op dat moment de dienst heimelijk verlaten hadden, op twee
handen te tellen waren. De bezetter probeerde door het gevangennemen van vrouwen,
kinderen en familieleden en het confisqueren van inboedels het onderduiken te ont-
moedigen. Zij namen deze maatregelen, omdat veel politiemensen hun dienstwapen mee-
namen, die het verzet vervolgens gebruikte. Rauter rapporteerde in augustus 1943 aan
Himmler dat de acties van het ondergrondse verzet in de zomer van 1943 duidelijk het
stempel droegen van ‘professionelen’ met ‘goede verbindingen met de politie’. Dit konden
volgens hem alleen ondergedoken politiemensen zijn.60

In december 1943 werden de gevangengenomen familieleden van ondergedoken
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politiefunctionarissen op last van Rauter vrijgelaten. Deze ‘verzoeningspoging’ leverde niet
het gewenste resultaat op, omdat onderduiken eerder toe dan afnam. Pas vanaf juni 1944 is er
een forse stijging waarneembaar en dus niet, zoals beweerd wordt, in mei 1943. De oorzaak
van deze stijging was de geallieerde landingen in Normandië. Velen dachten dat de Duitse
legers snel verslagen zouden zijn.

De jurist F.R. Mijnlieff concludeerde na de bevrijding aan de hand van de gegevens, die
de Algemeen Inspecteur van de Rijkspolitie en vrijwel alle chefs van de gemeentelijke
korpsen welwillend aan hem verstrekt hadden, dat het politieverzet vrijwel steeds niet het
verzet van de politie was, maar het verzet van individuen.61 Het is nog maar de vraag of
Mijnlieff voor deze conclusie over voldoende gegevens kon beschikken, want over verzet en
verzetsdaden werd niet of nauwelijks geschreven en gesproken, terwijl over het algemeen
niet duidelijk is wat men onder verzet verstaat. 

Volgens Smeets valt verzet grofweg te verdelen in een actief en een passief deel. Het deel-
nemen aan acties om de bezetter doelbewust nadeel te berokkenen zag hij als actief verzet,
terwijl het zo slecht mogelijk uitvoeren van bevelen passief verzet zou zijn.62 Voor de bezetter
maakte het overigens niets uit of iemand georganiseerd of ongeorganiseerd, dan wel actief of
passief aan het verzet deelnam, want het rondbrengen van een illegale krant en het negeren
van bevelen kon immers dezelfde gevolgen hebben als het uit naam van het verzet plegen
van een gewapende overval.

Het dreigen met strenge straffen weerhield het verzet er niet van om door te gaan met
hun acties. Als represaillemaatregelen nam de bezetter bijvoorbeeld vooraanstaande mannen
in gijzeling, onder wie diverse politieofficieren. Na een aanslag op een spoorwegviaduct in
Rotterdam stonden voor het eerst vijf prominente Rotterdamse gijzelaars voor een vuur-
peloton. Deze maatregel zorgde voor veel commotie en onrust, want een van de slachtoffers
was een gewaardeerd politieofficier van het Rotterdamse korps.

Ondanks de zware straffen hebben Rotterdamse politiefunctionarissen deelgenomen aan
zowel actieve als passieve verzetsdaden. Van ongeveer honderd Rotterdamse politie-
functionarissen is bekend dat zij zich vroeg of laat bij een verzetsorganisatie hebben aan-
gesloten.63 Voorbeelden tonen aan dat er in Rotterdam eveneens sprake was van georgani-
seerd politieverzet, maar op welke schaal dit plaatsvond zal in verband met gebrek aan
betrouwbare bronnen nooit achterhaald kunnen worden.

Door het toenemende verzet werd de opsporingstaak van de politie steeds moeilijker,
aangezien op den duur niet meer te onderscheiden was of bepaalde daden, zoals overvallen
en moorden, door verzetsstrijders of door criminelen gepleegd waren. Daarbij kwam nog dat
de bezetter de opgepakte criminelen steeds vaker selecteerde voor represaillemaatregelen,
waardoor op ‘normale’ misdrijven de doodstraf kwam te staan. De politiefunctionaris die de
crimineel had opgepakt of de rechercheur die het onderzoek verricht had, werd daardoor
opgezadeld met een schuldcomplex.



duitse politie(instanties) grijpen de macht

Direct nadat het Nederlandse leger gecapituleerd had, waren vertegenwoordigers van de
bezetter naar Nederland gekomen om toezicht te houden en bestuurstaken over te nemen.
De manier waarop deze functionarissen optraden kon door bepaalde factoren, zoals
plaatselijke omstandigheden, ervaring en karakter nogal verschillen. De Rotterdamse
Beauftragte bemoeide zich in tegenstelling tot zijn Amsterdamse ambtsgenoot niet of
nauwelijks met de ordehandhaving en anti-joodse maatregelen. De antisemitische Beauftragte
van Amsterdam was mede verantwoordelijk voor het uitbreken van de Februaristaking.64

De bezetter greep direct hard in om te staking neer te slaan. Het Amsterdamse korps zag
waartoe de bezetter in staat was.

Vanwege de kerende oorlogskansen, toename van de verzetsactiviteiten en afnemende
medewerking van de Nederlandse politie traden de Duitse politie-instanties steeds meer op
de voorgrond. Dr. G. von Frijtag Drabbe Künzel schreef dat de Nederlandse politie in
politieke zaken na verloop van tijd slechts een informerende en assisterende taak toebedeeld
had gekregen. De opsporing van politieke opposanten zou in Nederland dan ook al snel het
werkterrein van de Duitse politieke Recherche zijn geworden.65 Volgens procureur-fiscaal
mr. J. Zaaijer was het in Nederland gestationeerd personeel niet in staat geweest tot veel
beters dan schreeuwen en slaan, omdat het in doorsnee van laag allooi was. Toen de com-
mandanten in Duitsland opdracht kregen om personeel voor de bezette gebieden af te staan,
wezen ze niet hun beste krachten aan.66 Uit de dossiers van de Bijzondere Rechtspleging
blijkt dat dit ook gold voor de leden van de Rotterdamse Aussenstelle, want het merendeel had
pas na de machtsovername in Duitland bij de sd of een politie-instantie dienst genomen.

Het bolwerk van de Rotterdamse Aussenstelle aan de Heemraadssingel werd al snel een
gevreesd en gehaat instituut. Onder leiding van Wölk traden de medewerkers, met
gebruikmaking van verklikkers en in samenwerking met hun Nederlandse handlangers,
meedogenloos op tegen degenen die niet wilden meewerken aan de opbouw van een nieuw
Europa of tot de groepen behoorden waarop continue jacht gemaakt werd.

Om het groeiende verzet te breken kregen de medewerkers van de Aussenstelle steeds
meer bevoegdheden. Verscherpt verhoor was bijvoorbeeld een toegestane manier om ver-
dachten aan het praten te krijgen. Daarnaast kregen de leiders van de Aussenstelle vanaf juli
1944 de bevoegdheid om buiten de rechtbank om en zonder onderzoek doodvonnissen op te
leggen. In vergelijking met andere steden paste de Rotterdamse Aussenstelle deze maatregel
veelvuldig toe, terwijl er over het algemeen toch al strenger opgetreden werd, want naarmate
de bevrijding dichterbij kwam, werden in Den Haag en Amsterdam tussen de Aussenstelle en
de verzetsorganisaties afspraken gemaakt.

Nadat de BdS in de zomer van 1944 uit Den Haag vertrokken was, kreeg die stad vanaf dat
moment een afzonderlijke Aussenstelle. Deze dienst stond onder leiding van de gematigde
J.H.L. Munt, die door zijn collega’s ook wel eens ‘der Weiche’ genoemd werd. Munt had zelfs
enige sympathie voor verzetsmensen, waardoor hij in de zomer van 1944 een groep Haagse
verzetsmensen uitnodigde voor een gesprek. Hoewel Munt evenals Wölk kon beslissen over
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represaillemaatregelen, heeft hij door zijn milde optreden enkele tientallen levens gespaard.67

In Amsterdam sloten na Dolle Dinsdag de Sipo en het gewapend verzet een stilzwijgend
bestand. Het verzet gebruikte geen geweld tegen de bezetter en de leider van de Aussenstelle
Amsterdam, Lages, zag af van standrechtelijke executies van verzetstrijders. Alleen bij enkele
individuele acties werden represaillemaatregelen genomen.68 In Rotterdam vonden pas kort
voor de bevrijding besprekingen plaats tussen het verzet en de bezetter, waardoor in de
laatste zeven maanden tenminste 155 personen bij vergeldingsacties om het leven kwamen.

Behoudens burgers waren ook politiefunctionarissen slachtoffer van het sterk verharde
beleid van de bezetter, want in tegenstelling tot de Aussenstelle bemoeide de Orpo zich in
toenemende mate met de organisatie van het Rotterdamse korps. Vooral de Verbindungs-
offizier des BdO und Kommandeur der Ordnungspolizei Südholland en Zeeland, majoor Scholz, 
gaf het Rotterdamse korps opdrachten, hield toezicht en bemoeide zich met bevorderingen. 
Niet alleen de bemoeizucht van Scholz verhoogde de druk op het politiepersoneel, ook de
razzia van november 1944 betekende veel voor het Rotterdamse korps. De dagelijkse dienst
werd ontwricht omdat politiefunctionarissen naar Duitsland werden afgevoerd. Vanwege de
hongerwinter die hierop volgde brak voor veel achtergebleven gezinnen en politiemensen
een moeilijke tijd aan. De bevrijders waren dichtbij, maar de bevrijding was nog ver weg.

het rotterdamse korps voldoende gezuiverd

Van de politiezuivering zijn veel documenten bewaard, maar de vraag of de politie ver-
geleken met andere overheidsorganen voldoende gezuiverd is, is niettemin moeilijk te
beantwoorden. Van der Pauw durfde het in zijn slotbeschouwingen aan om de gehele
Rotterdamse bevolking kritisch onder de loep te nemen. De in 1948 door de Koningin toe-
gekende toevoeging aan het wapen van Rotterdam, ‘Sterker door Strijd’, hoorde volgens 
hem thuis in een vitrine met het opschrift ‘collectieve mythe’, waar men beter langzaam 
aan voorbij kon lopen dan er te lang bij stil te blijven staan. De toevoeging was toegekend 
ter herinnering aan de moed en de kracht waarmee de bevolking van Rotterdam alle
beproevingen van de oorlog gedragen had en daarnaast een belangrijk aandeel had gehad in
de bevrijding van het vaderland, aldus het telegram van de Koningin aan burgemeester Oud.
Van der Pauw was het hier niet mee eens en bracht naar voren dat de Rotterdamse bevolking
helemaal niet zó strijdvaardig was geweest. Indien er ook naar de keerzijden en schaduw-
kanten van de geschiedenis gekeken zou worden en er tevens rekening gehouden werd met
de fouten en zwakheden, dan zou de werkelijkheid genuanceerder, eerlijker en waarheids-
getrouwer zijn weergegeven.69

De bevolking van Rotterdam had zich tijdens Anjerdag en bij de stakingen in februari
1941 en april/mei 1943 inderdaad minder strijdvaardig opgesteld dan de bevolking van
Amsterdam en Den Haag. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de
Rotterdamse politiefunctionaris niet meer of minder gefaald heeft dan de gemiddelde
Rotterdamse burger. Smeets en De Jaeger waren nagenoeg tot dezelfde conclusie gekomen.
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Volgens Smeets gedroeg de gemiddelde (Utrechtse) politieman zich niet anders dan de
gemiddelde Nederlander,70 terwijl De Jaeger concludeerde dat de politie in de Brabantse
steden tijdens de bezetting niet (veel) beter, maar ook niet (veel) slechter heeft gefunctio-
neerd dan andere instellingen of beroepsgroepen, maar dit wel heeft moeten doen onder
aanzienlijk moeilijkere omstandigheden.71

Dr. L. de Jong had zich in zijn lijvige standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog minder positief uitgelaten over het optreden en de zuivering van het
politieapparaat. Hij concludeerde dat, wanneer de Nederlandse politie tijdens de bezetting
uitsluitend belast was geweest met de normale ordehandhaving en het tegengaan van de
normale criminaliteit, er geen zuiveringsprobleem zou zijn ontstaan, maar volgens hem
hadden de zaken zo niet gelegen. Het Amsterdamse politiekorps was bijvoorbeeld mede een
hulporgaan van de bezetter geworden. De door het Militair Gezag ingestelde zuiverings-
adviescommissies zouden niet gelet hebben op de diensten die talrijke ‘niet-foute’ politie-
mannen, bijvoorbeeld bij het ophalen van joden, aan de bezetter hadden verleend, terwijl 
de gegevens die uit het korps zelf aan die commissies waren verstrekt, kennelijk hoogst
onvolledig waren. Voor talrijke politiefunctionarissen die in dienst waren gebleven, gold dat
zij tijdens de bezetting daden hadden verricht op grond waarvan zij op zijn minst na de
bevrijding gestaakt hadden moeten worden. Superieuren voor wie hetzelfde gold, hielden 
de minderen de hand boven het hoofd en de minderen zwegen over zaken die hun van die
superieuren bekend waren. Er was dus sprake van een conspiration de silence, aldus De Jong.
Het tegenovergestelde, een conspiration de parler, deed zich volgens hem voor in het
Rotterdamse korps.72

De Jong schreef dit in de in 1988 verschenen epiloog van zijn veel besproken en geprezen,
maar ook bekritiseerde werk. Vooral het feit dat hij het te overwegend vanuit een perspectief
van ‘goed’ en ‘fout’ geschreven zou hebben, werd hem verweten. De historicus Blom, 
die De Jong veel later opvolgde als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, het huidige Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod),
typeerde De Jong als ‘de man van het goed en het kwaad’.73 Hoewel De Jong de beoordeling
van personen en gebeurtenissen in veel gevallen inderdaad gebaseerd heeft op collaboratie 
en verzet, moet hierbij wel rekening gehouden worden met het gegeven dat toen hij met
schrijven begon het in de inleiding kort gememoreerde generatieconflict nog maar net
geluwd was.

Na de bevrijding werd direct door hoofdcommissaris Staal via een nota bekend gemaakt
dat de houding van het politiepersoneel grondig gewijzigd moest worden, want tijdens de
bezetting en de daaruit voortvloeiende slechte voedselpositie was door het politiepersoneel
(te) veel door de vingers gezien, waardoor het prestige van de politie bij de burgerij veel
geleden had. In de nota werd ook opgeroepen om alle onderlinge vetes opzij te zetten en alle
min of meer ongunstige daden, die door superieuren of lagere politiefunctionarissen waren
begaan, te vergeten, zodat men weer met een schone lei kon beginnen.74 Het verzoek om
daden van collega’s te vergeten stond haaks op de Zuiveringsnota, want daarin stond vermeld
dat het lagere politiepersoneel klachten moest indienen over het gedrag van hun superieuren
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tijdens de bezetting. Daarnaast verschenen in de dagbladen oproepen waarin aan der burgers
gevraagd werd om klachten in te dienen over optreden van zowel Nederlandse als Duitse
politiefunctionarissen.

In Amsterdam zullen dergelijke klachten niet binnengekomen zijn. Hoofdcommissaris
J.L. Posthuma had er bij de Zuiveringscommissie op aangedrongen om af te zien van het
opstellen van een bekendmaking, waarin de burgers opgeroepen zouden worden om
klachten in te dienen. Hierdoor was de commissie aangewezen op intern bewijsmateriaal.
De Amsterdamse korpsleiding bepaalde dus in feite de grenzen van de zuivering.75 Dit
bevestigt de conclusie van De Jong dat er sprake was van een conspiration de silence. In Utrecht
had men juist voorgesteld om het korps niet van binnenuit te zuiveren, maar door het
publiek. Hiervoor zouden foto’s van agenten met nummer in de etalage van een grootwinkel-
bedrijf gehangen worden. Van dit plan werd echter afgezien.76

In Rotterdam wekte het samenstellen van een politiezuiveringscommissie, waarvan de
leden uit het korps kwamen, de suggestie dat de politie zichzelf zuiverde. Deze zienswijze
werd zelfs door de commissieleden ondersteund, waardoor zij al snel alleen een informatieve
rol kregen. Toch verliep ook na deze omschakeling de zuivering van het Rotterdamse korps
niet soepel, omdat het korps gebukt ging onder een collectief schuldgevoel. Hierdoor was het
beoordelen van individuele zaken nauwelijks mogelijk, omdat veelal meerdere politie-
functionarissen zich kwamen melden als medeschuldigen. De Jong had dus wederom gelijk
met te zeggen dat zich in het Rotterdamse korps een conspiration de parler had voorgedaan.

Toch heb ik na bestudering van de Rotterdamse zuiveringsdossiers geconcludeerd dat het
korps wel degelijk gezuiverd is, want elke klacht die na de bevrijding binnenkwam, hoe
gering ook, werd grondig onderzocht. Dat niet alle onderzoeken resulteerde in een straf,
accepteerde de klager meestal niet. Zuiveren wordt al snel geassocieerd met ontslag, maar dat
er voor kleinere tekortkomingen ook straffen zoals degradatie, overplaatsing of een schrifte-
lijke berisping konden worden opgelegd, zagen buitenstaanders over het algemeen niet als
een zuiveringsmaatregel.

De politiemensen die op grote schaal met de vijand hadden geheuld, zoals de recher-
cheurs van de politieke dienst, de Nederlandse leden van de executiepelotons en degenen die
lid geweest waren van de nsb, werden per direct uit de dienst ontslagen. Voor de ongeveer
tweehonderd Rotterdamse politiefunctionarissen die hun opleiding in Schalkhaar of aan de
pos in Apeldoorn gevolgd hadden, lag het anders. Degenen die gediend hadden bij de
Politiecompagnie Rotterdam werden geschorst. Nadat zij een schriftelijke verklaring hadden
opgemaakt, waarin zij moesten aangeven waarom zij voor een op Duitse leest geschoeide
opleiding gekozen hadden, en het onderzoek was afgerond, kon de meerderheid hun dienst
zonder zuiveringsmaatregelen hervatten. Hoewel ze hierdoor in feite gerehabiliteerd waren,
deelde niet iedereen deze mening, want als Schalkhaarder werden ze door zowel burgers als
collega’s gewantrouwd en buitengesloten. ‘Eens Schalkhaarder, Altijd Schalkhaarder’ werd
binnen het korps een gevleugelde uitspraak. Het onderlinge wantrouwen bleef bestaan,
letterlijk totdat de laatste in Schalkhaar opgeleide agent met pensioen was gegaan. 

De voornaamste deuk in het imago van het korps was de betrokkenheid bij het ophalen
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van de joodse Rotterdammers. Van het Rotterdamse korps werd, behoudens de leden van de
politieke dienst, alleen de commandeur van de Ordepolitie, Moerman, verantwoordelijk
gesteld voor de deportatie. Aanvankelijk was Moerman niet bij de zuivering betrokken, maar
vanwege binnengekomen klachten over zijn rol bij de jodenvervolging volgde er alsnog een
onderzoek. Omdat Moerman in het verdere verloop van de bezetting verdienstelijk was
geweest voor het verzet, kreeg hij in tweede instantie een lichte zuiveringsmaatregel
opgelegd. De beide kopstukken van het Rotterdamse korps, Roszbach en Boelstra, werden na
een ingesteld onderzoek in het geheel niet verantwoordelijk gesteld voor de medewerking
van het korps aan het ophalen van de joden. Behoudens deze overeenkomst waren er hoofd-
zakelijk verschillen tussen beide korpschefs.

De pogingen van Roszbach om het korps te ‘vernationaalsocialiseren’ werden hem na de
bevrijding zeer kwalijk genomen. Van de geëiste tien jaar gevangenisstraf bleef vijf jaar over.
Dat was nog altijd twee jaar meer dan de straf die zijn opvolger Boelstra werd opgelegd,
ondanks het feit dat hij in een moeilijkere periode met de leiding belast was en vanwege het
lidmaatschap van de ss in politiek opzicht fouter was dan zijn voorganger. In tegenstelling tot
Roszbach had Boelstra echter geen opportunistische trekjes. Mede hierdoor kon hem
nauwelijks meer verweten worden dan het maken van propaganda voor de bezetter.
Hiermee had hij de bezetter eerder op het verkeerde been willen zetten dan dat het als een
politieke daad bedoeld was. Dit bleek ook uit het proces-verbaal dat na de bevrijding door
inspecteur Harp was opgemaakt. Volgens Harp moest Boelstra gestraft worden, omdat hij
vanwege het lidmaatschap van de nsb en ss tijdens de bezetting een vijandig regiem steunde
en daardoor verkeerd gehandeld had. Uit de aan Boelstra opgelegde straf kan geconcludeerd
worden dat hij minder verkeerde handelingen verricht heeft dan de korpschefs/politie-
presidenten van de andere grote korpsen. Hij werd althans lichter gestraft. Hamer hoorde
namelijk vijftien jaar tegen zich eisen,77 terwijl de opvolgers van de overleden Tulp, Voûte en
Van Hilten ieder vier jaar gevangenisstraf kregen.78

Wat verder niet vergeten mag worden is, dat door de verminderde belangstelling voor de
Bijzondere Rechtspleging en de verruimde cassatiemogelijkheden de straffen steeds milder
werden. Dit gold zeker voor de in Nederland gestationeerde vertegenwoordigers van de
bezetter, want hoewel sommige leden van de Aussenstelle Rotterdam ruw en gewelddadig
hadden opgetreden en betrokken waren geweest bij verschillende represaillemaatregelen,
werd geen enkele Duitser ter dood veroordeeld.

De Duitse Ordnungspolizisten, die aan de executiepelotons hadden deelgenomen, konden
na de bevrijding straffeloos naar Duitsland terugkeren en werden in staat gesteld om daar
een carrière op te bouwen, omdat zij alleen de bevelen van hun meerderen hadden uit-
gevoerd. De commandant van het executiepeloton, Rest, werd na vier jaar voorarrest onvoor-
waardelijk buiten vervolging gesteld. Zijn superieur, Scholz, die de executieopdrachten gaf,
werd niet voor het Bijzonder Gerechtshof gedaagd, omdat hij na de bevrijding zonder veel
moeite naar Duitsland teruggekeerd was, waar hij snel carrière gemaakt had.

Scholz moest in 1979 alsnog verantwoording afleggen voor zijn daden in Nederland, maar
dit had verder geen gevolgen. Binnen de familie Scholz heerste de overtuiging dat hun vader
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goed geweest was voor de bevolking van Rotterdam. Dit beeld was mede ontstaan aan de
hand van schriftelijke verklaringen van ondergeschikten, die na de bevrijding waren
opgemaakt. Eén van de ondergeschikten schreef dat Scholz zich ten opzichte van de burger-
bevolking loyaal en menslievend had opgesteld. Verder kon de zoon van Scholz zich nog
herinneren dat zijn vader verteld had dat hij de Rotterdamse haven bewaard had voor
verdere vernielingen.79 Dat zijn vader executieopdrachten had gegeven en daardoor ver-
antwoordelijk was voor het doodschieten van een groot aantal Nederlanders, wist hij niet.
Deze informatie was na zoveel jaren een schok voor de zoon.

De Nederlandse leden van de Orpo, die overigens ten onrechte als oorlogsmisdadigers80

gekwalificeerd werden, probeerden op dezelfde gronden hun straf te ontlopen. Omdat dit
niet kansrijk was, wilden ze in ieder geval voor strafvermindering in aanmerking komen.
Het Bijzonder Gerechthof oordeelde anders. Volgens het Hof hadden de verdachten kunnen
weten dat zij door hun vrijwillige aanmelding opdrachten konden krijgen die strijdig waren
met het Nederlandse belang en hoewel weigeren ernstige gevolgen had kunnen hebben,
hadden zij in plaats van deelname aan de executies moeten kiezen voor deze gevolgen.
Verschillende raadsmannen brachten naar voren dat er bij het oordeel rekening gehouden
moest worden met de omstandigheden, achtergronden en afkomst van de verdachten. Het
Hof deed dat niet en veroordeelde de mannen in eerste instantie tot de doodstraf.81 Later
werd deze straf omgezet in twintig jaar gevangenisstraf en na twaalf jaar detentie konden de
voormalige Nederlandse Ordnungspolizisten terugkeren in de maatschappij.

Na analyse van de beschikbare gegevens blijkt dat tegen ongeveer zestien procent van het
Rotterdamse politiepersoneel een zuiveringsonderzoek gestart is. Onder deze zuiverings-
zaken vallen ook onbeduidende klachten over individuele politiemensen, die aan de hand
van feiten snel weerlegd konden worden. Uiteindelijk wezen de onderzoeken uit dat tegen
acht procent van alle politiefunctionarissen een zuiveringsmaatregel genomen moest worden.

Het vergelijken van deze resultaten met andere korpsen blijkt nauwelijks mogelijk,
omdat verschillende onderzoekers verschillende cijfers en uitgangspunten hebben gebruikt.
Een gedegen onderzoek naar de zuivering van de Nederlandse politie zou overigens wenselijk
zijn, want de zuivering was al vanaf de bevrijding een van de meest bekritiseerde onder-
werpen van de Nederlandse politiegeschiedenis. De politiezuivering zou zelfs een debacle
geweest zijn. Dit negatieve beeld was ontstaan omdat er bij de zuivering van de Nederlandse
politie een lichtere norm gehanteerd zou zijn dan bij de zuivering van de overige ambte-
naren.82 Er was voor deze aanpak gekozen, omdat men rekening hield met de moeilijke
positie van de politie tijdens de bezetting en er anders buiten de echte verzetsmensen te
weinig politiefunctionarissen overgebleven zouden zijn.

Indien men wel dezelfde normen gehanteerd had, zou dit zeker voor een aantal Rotter-
damse politiefunctionarissen nadelige gevolgen gehad hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan M. de Blok, die bij het ophalen van de joden verder ging dan de oorspronkelijke
opdracht, of aan K.F. van der Wilt, die de bezetter assisteerde bij het oppakken en verhoren
van een aantal leden van de nvm en daarvoor zelfs een beloning kreeg. Ofschoon tegen
beiden na de bevrijding een zuiveringsonderzoek gestart werd, pakte het uiteindelijke
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oordeel voor hen positief uit, zodat ze bij de politie in dienst konden blijven. Dat mede
hierdoor de politiezuivering als een debacle gezien werd, is bijna vanzelfsprekend. Toch was
het hanteren van een lichtere norm verdedigbaar, aangezien de functie van politieambtenaar
in vergelijking met die van andere ambtenaren tijdens de bezetting steeds zwaarder
geworden was. De collectieve zuivering van het politieapparaat, die oorspronkelijk in de
bedoeling lag, was dan ook niet de juiste werkwijze, want bij elke afweging moest rekening
gehouden worden met de prestaties en tekortkomingen van de individuele politie-
functionaris.

gewone politiefunctionarissen onder ongewone omstandigheden

In zijn studie over het Amsterdamse politiekorps beantwoordde Meershoek de centrale
vraag, waarom gewone agenten onder leiding van gewone inspecteurs een maand lang
samen met het pba joden uit huis haalden en aan de bezetter uitleverden. Met de resultaten
uit het onderzoek toonde Meershoek zeer uitvoerig aan op welke schaal het hoofdstedelijk
politiekorps was ingezet bij de jodenvervolging. Wellicht kon hij daardoor minder aandacht
besteden aan bijvoorbeeld het verzet en de zuivering. Ook de persoonlijke omstandigheden
en achtergronden van de gewone politiefunctionarissen bleven naar mijn mening in zijn
boek onderbelicht. Door gebruikmaking van gegevens uit interviews en (persoons)dossiers
wordt deze, in mijn ogen belangrijke openstaande vraag, in dit boek ruimschoots
beantwoordt. Tijdens de bezetting bestond de grootste groep immers niet uit collaborateurs
of verzetslieden, maar uit gewone politiefunctionarissen, die evenals de burgers te maken
konden krijgen met terreur, schaarste, honger en vervolging.

In het begin van de bezetting bestonden er nog steeds verschillen tussen de politie-
organisaties en korpsen, omdat vooral de gemeentelijke politiekorpsen hun autonomie
behouden hadden, terwijl grootschalige protestacties het klimaat waarin de politie werkte
ingrijpend wijzigden. Door acties vanuit de burgerij, zoals de Anjerdag en de Februaristaking,
kwamen de politiekorpsen van Amsterdam en Den Haag vanwege falend optreden in een
vroeg stadium onder druk te staan. De bezetter greep direct in en verving de verantwoorde-
lijke politiefunctionarissen door nieuwe korpschefs, die wel aan haar eisen voldeden.

De februaristaking was volgens Meershoek de tweede crisis die het Amsterdamse korps
uiteindelijk uit het politieke bestel lichtte en naar Duitse doeleinden zou richten.83

In Rotterdam had zich nog geen soortgelijke crisis voorgedaan. Daar had men weliswaar het
bombardement van 14 mei meegemaakt, maar deze ingrijpende gebeurtenis was van geheel
andere aard dan de protestacties in Amsterdam en Den Haag. Het bombardement had de
strijdlustige arbeiders en bewoners van de stad zeker tot de April-Meistaking van 1943 danig
geïntimideerd, waardoor een confrontatie met de bezetter uitbleef en het plaatselijke politie-
korps nog niet op de proef gesteld werd. Voor de Rotterdamse politiefunctionarissen was de
druk dan ook minder toegenomen dan voor hun Amsterdamse en Haagse collega’s. Hierin
kwam geen verandering nadat Boelstra de leiding van het korps op zich genomen had. Naast
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de algemene bepalingen, die onder andere voortvloeiden uit de reorganisatie van de politie
en de pogingen tot gelijkschakeling en nazificatie, kon Boelstra het korps zonder al te veel
invloed en bemoeienis van de bezettingsautoriteiten besturen, waadoor hij het vertrouwen
won en een zekere rust onder het politiepersoneel creëerde, zonder dat hij hiermee een
hoger doel nastreefde. Tulp won het vertrouwen van zijn ondergeschikten eveneens, maar
had als doel ze later te kunnen inzetten wanneer dit nodig was. Boelstra’s Haagse collega
Hamer hanteerde daarentegen een hardere aanpak. Voor de bezetter zal het niet uitgemaakt
hebben of de politiechefs het doel met zachte of harde hand bereikten, want zij hadden voor
de maatregelen tegen de joden, communisten en andere (politieke) tegenstanders behoefte
aan een stabiele en loyale politieorganisatie.

Bij de beoordeling van het (Rotterdamse) korps moet ook worden ingecalculeerd dat er
op den duur niet meer gesproken kon worden van een korps, maar van een uit individuele
politiefunctionarissen bestaand apparaat. De meerderheid voerde de opdrachten zonder
enige intentie of politieke achtergrond uit, waardoor ze voldeden aan E.H. Kossmanns
omschrijving van het begrip accommodatie, omdat zij niet uit politieke overtuiging, machts-
streven of materieel winstbejag in dienst bleven, maar wel in meer of mindere mate met de
bezetter meewerkten. Voor veel politiefunctionarissen, die reeds voor de inval van het Duitse
leger bij die politie dienden, was een loyale houding vanzelfsprekend, terwijl zij tevens
ontzag hadden voor degenen die hoger stonden op de hiërarchische ladder. Daarom was voor
de meesten het weigeren van opdrachten of het heimelijk verlaten van de dienst tijdens de
bezetting geen optie. Weigeren betekende immers direct ontslag zonder recht op een
uitkering. Degenen die de opdrachten niet wilden uitvoeren en niet onderdoken, konden
vanwege dienstweigering voor de arbeidsinzet naar Duitsland gezonden worden of er volgde
opsluiting in een concentratiekamp. Vanwege het confisqueren van eigendommen, het
vastzetten van familieleden en de kans om na ontdekking zwaar gestraft te worden, was
onderduiken een onaantrekkelijke en gevaarlijke onderneming.

Volgens het verweerschrift van Moerman hadden alleen landelijke acties, zoals de spoor-
wegstaking, succes kunnen hebben. Als een van de nadelen die kleefde aan het onderduiken
of het weigeren van opdrachten, noemde hij dat de bevolking dan overgeleverd zou zijn aan
de nationaalsocialisten en de Duitse politie. Dit laatste was niet ondenkbeeldig, want de
nationaalsocialisten probeerde door oprichting van de VHP en de Landwacht steeds meer
grip te krijgen op de ordehandhaving. Voor een collectieve weigering waren saamhorigheid
en wederzijds vertrouwen belangrijke voorwaarden. Deze ontbraken echter al vanaf het
begin van de bezetting. De keuze om mee te blijven werken, om onder te duiken of om
verzet te plegen was dus vooral een persoonlijke keuze, zodat politiefunctionarissen in
toenemende mate op zichzelf aangewezen waren. Een van de oorzaken was dat men
nagenoeg nergens terecht kon met vragen, omdat de vakbonden gelijkgeschakeld waren en
vertrouwenspersonen, zoals meerderen en geestelijken vaak met dezelfde problemen
worstelden of niet betrouwbaar waren. Hierdoor werd de functie van politieambtenaar
tijdens de bezetting niet alleen moeilijk, maar vaak ook erg eenzaam. Hiermee is na de
bevrijding te weinig rekening gehouden.
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Vooral bij het ophalen van joden en communisten kon de bezetter rekenen op de mede-
werking van de reguliere politiekorpsen. Van het ene korps verlangde men meer mede-
werking dan van het andere, want terwijl men het Amsterdamse korps een maand lang
inschakelde bij het ophalen van de joden, had de bezetter in Rotterdam voldoende aan drie
dagen assistentie van de politie bij het ophalen van de joden en enkele dagen voor het
oppakken van communisten. Boelstra bemoeide zich niet of nauwelijks met de acties en
hoefde dit ook niet te doen, omdat zijn korpsleden zonder morren de taken volbrachten.

In de tweede helft van de bezetting waren als gevolg van de beide algemene reorganisaties
de verschillen op het organisatorisch vlak afgenomen. In sommige gevallen waren er wel
veranderingen in de omstandigheden te bespeuren. In Rotterdam werden bijvoorbeeld
sommige hoge posten bezet door ambtenaren die een gematigder beleid voerden dan hun
ambtsgenoten in andere Nederlandse steden, waarbij onder andere gedacht kan worden aan
korpschef/politiepresident Boelstra, burgemeester Müller, de Beauftragte des Reichskommissars
Völckers en de stadscommandant van de Landwacht. Helaas konden politiefunctionarissen
en burgers nauwelijks profiteren van deze situatie, omdat bepaalde onderdelen, zoals Sipo und
sd, Orpo en de politieke dienst van de politie na verloop van tijd strenger optraden dan ver-
gelijkbare diensten in andere grote steden. Naar alle waarschijnlijkheid was ook het Rotter-
damse verzet fanatieker dan elders, want nergens werden zoveel ‘foute’ personen geliqui-
deerd als in Rotterdam. Dit gold zeker voor het aantal geliquideerde politieambtenaren, want
van het totaal aantal Nederlandse politiemensen dat tijdens de bezetting door het verzet
geliquideerd werd, was elke derde een diender uit Rotterdam. Van deze groep had het meren-
deel gewerkt voor de politieke dienst. De verhoogde activiteiten van het verzet konden ver-
gaande gevolgen hebben voor de individuele politiefunctionaris, waardoor de druk toenam,
want een vroegere vete kon al leiden tot (anonieme) klachten en een verzoek om maatregelen.
In het algemeen bleek uit de vele interviews84 dat de gewone politiefunctionarissen van de
grote korpsen steeds vaker met dezelfde moeilijke omstandigheden te maken kregen, waar-
door de onderlinge verschillen kleiner werden. Dit gebeurde in een periode waarop de
bezetter het vertrouwen in de Nederlandse politie verloor en de medewerking afnam.

Dit keerpunt had geen invloed op de arrestatie van de Joodse medeburgers, omdat de
meeste joden al door de gewone politiefunctionarissen waren opgehaald en de bezetter voor
het opsporen van ondergedoken joden kon beschikken over een kleine groep zeer fanatieke
handlangers. In Rotterdam plaatste men de nationaalsocialisten bewust in de politieke
dienst, zodat men de ‘foute’ collega’s onder controle kon houden. Door het isoleren en
negeren van de dienst kreeg de bezetter er steeds meer grip op. De leden van de politieke
dienst veranderde niet van de ene op de andere dag in jodenjagers en moordenaars. Hier
lagen verschillende persoonlijke omstandigheden, zoals afkomst, godsdienst, opvoeding en
politieke keuze aan ten grondslag. Een aantal leden van de politieke dienst was bijvoorbeeld
afkomstig uit de door Rotterdam geannexeerde gebieden, waar het voor de meesten normaal
gesproken nauwelijks mogelijk zou zijn geweest om zich verder te ontwikkelen. Vanwege de
bezetting behoorden promotie, maar ook macht en zelfverrijking ineens tot de mogelijkheden.
In ruil daarvoor moesten ze wel de meest vergaande opdrachten van de bezetter uitvoeren,
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waardoor zij niet meer tot de groep gewone politiefunctionarissen gerekend kunnen worden.
Dit laatste geldt eveneens voor de Nederlandse Ordnungspolizisten. Na de bevrijding ver-
klaarden de meesten van hen dat ze uit angst voor de Duitse politie gekozen hadden. 
Hierbij speelde vooral de politieke keuze van deze daders een belangrijke rol. Ze waren
immers allemaal nationaalsocialist. Veiligheid en geborgenheid, die zonder enige twijfel bij
de Duitse politie gezocht en gevonden werd, heeft ertoe bijgedragen dat de Nederlanders
dezelfde werkzaamheden gingen verrichten als hun Duitse collega’s en zelfs deelnamen aan
de executiepelotons. Mede door het ontstaan van een ‘wij-groep’ was er geen weg terug.

Evenals het kiezen voor de kant van de bezetter was het plegen van verzet een moedige
en moeilijke beslissing, want arrestatie betekende meestal het einde. Voor de achterblijvers
was de keuze eveneens niet eenvoudig, want omdat verzet in het geheim plaatsvond en er
daarom niet of nauwelijks over gesproken werd, bleven de familieleden in onzekerheid
achter en moesten zij lijdzaam afwachten of en wanneer hun vader of echtgenoot weer
thuiskwam.

Verzetsplegers en collaborateurs hebben ieder voor zich en om verschillende redenen
voor een bepaalde richting gekozen, waarvan ze de consequenties in de regel niet konden
overzien. Elke keuze had andere en soms verstrekkende gevolgen. In veel gevallen moesten
besluiten direct en onder druk genomen worden, zodat er geen ruimte was voor het nauw-
keurig afwegen van voor en tegen. In het algemeen zouden (bijzondere) rechtbanken pas na
de bevrijding beoordelen in welke mate individuele politiefunctionarissen de bezetter
gediend hadden.

Van de grootste groep, die door hun passieve houding voor geen enkele politieke richting
openlijk gekozen had, maar wel tot op bepaalde hoogte opdrachten van de bezetter had
uitgevoerd, konden de meesten zonder problemen hun dienst vervolgen. Voor politie-
functionarissen die schokkende ervaringen hadden opgedaan, was het moeilijker om in de
maatschappij terug te keren, want na de bevrijding was er nauwelijks of geen aandacht voor
het verwerken van deze ervaringen. De toekomst was toen veel belangrijker dan het verleden.

Velen konden dit verleden echter niet achter zich laten, omdat het diepe sporen had
achtergelaten. Met soortgelijke problemen werden ook degenen geconfronteerd van wie een
familielid een oorlogstrauma had opgelopen, want er zouden dertig jaar voorbijgaan voordat
de psychische problemen van oorlogsslachtoffers officieel erkend werden.85 Sommige slacht-
offers kregen het advies om de problemen van zich af te schrijven. Vaak werd de naaste
omgeving door deze geschriften voor het eerst geconfronteerd met het gruwelijke verleden
van hun echtgenoot of vader.

Door de politieke tegenstellingen waren huwelijken op de klippen gelopen, gezinnen uit
elkaar gevallen en vriendschappen bezweken. Sommige gezinnen werden door hun omgeving
gemeden, omdat de echtgenoot of vader vastzat vanwege zijn foute rol tijdens de bezetting.
Vooral de jongere kinderen uit zo’n gezin leden gingen hieronder gebukt, omdat zij nog niet
begrepen wat er aan de hand was. Terwijl men er later over zweeg, waardoor ze met veel
onbeantwoorde vragen achter bleven. Ze fantaseerden er over, en vaak was hun fantasie
gruwelijker dan de historische realiteit.
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De bezettingstijd bleef voor hen en voor vele andere bij het Rotterdamse korps
betrokkenen – ook als gevolg van de naoorlogse stilzwijgendheid van datzelfde korps – een
met geheimzinnigheid omgeven tijdvak, dat als een ondoordringbare mist boven het gezin
en zelfs boven het hele korps bleef hangen.
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