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bijlagen

bijlage 1

Aan de hand van onderstaande fragmenten uit de
dagrapporten van de Motorbrigade en Mobiele Brigade
is te zien met welke werkzaamheden deze onderdelen
van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede
Wereldoorlog belast werden. Bron: gar, Politiearchief,
inventarisnr. 2272 en 2273 (dag- en nachtrapport
Motorbrigade) en 2536 (dag- en nachtrapp. Mobiele
Brigade 4-3-‘43 tot 4-1-‘44)

Werkzaamheden Motorbrigade 1942
08-04-42. Begeleiding van 14.00 tot 17.45 uur. Vier
agenten van de Motorbrigade begeleiden vanaf de
Rijksweg 13 (Overschie) drie auto’s van de Rijkscommissaris
naar het museum Boymans. Vandaar naar het gebouw
van de Beauftragte Völkers aan het Westplein en
daarna weer naar de rijksweg. Alles goed verlopen. 
09-04-42. Grote brand aan de Persoonshaven.
Lugtenburg met inspecteur Vos erheen. Publiek
verwijdert. Overvalauto (hz-469191) met 15 man van
de Mobiele brigade erheen. Hijkoort met burgemeester
en Hoofdcommissaris met (HZ-68757) erheen. 
04-05-42. Klop met hz-46919 voor Sicherheitspolizei in
Schiedam en Vlaardingen arrestanten gehaald. 
24-06-42. Smeding en De Vries rukken met HZ-46917
en acht man van de Mobiele Brigade uit naar de
Feldgendarmerie. Vandaar met twee officieren van de
Feldgendarmerie naar het Vroesenpark. Volgens schild-
wacht zou daar door een in het wit gekleed persoon zes
schoten zijn gelost met een karabijn. Een ingesteld
onderzoek leverde geen resultaat op. 
14-07-42. J. Smeding van 09.00 tot 15.00 uur ter
beschikking van de Sicherheitspolizei in verband met 
het inbeslagnemen van radiotoestellen op tuindorp
Heijplaat. 
25-07-42. te 12.15 uur begeleidt agent Wijnen op
verzoek van de commandant een lange colonne van de
Duitse infanterie van de Willemsbrug via de Nieuwe
Haven en Oostzeedijk naar de ’s-Gravenweg. 
15-08-42. agent L.R. de Vries heeft van 14.30 tot 19.00
uur een Duitse Oberleutnant en een inspecteur van
politie uit Gouda geassisteerd bij het vorderen van
auto’s. Dit geschiedde met de weermachtsauto.
Hierdoor één uur te laat ingerukt. 
22-08-42. Klomp met hz-46919 ter beschikking van de
Inlichtingendienst voor arrestatie van joden en
overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen.
Twee uur overwerk. 
07-10-42. Van K. brengt vanaf Allard Piersonstraat een
persoon die blijkens verklaring van een zekere D. een
jood zou zijn en die geen ster droeg, terwijl op zijn
persoonsbewijs geen J was geplaatst. Bij onderzoek
bleek dat juist te zijn. Deze man overgebracht naar de
Inlichtingendienst. 

27-10-42. Agenten v.d. Hoek, Vitters, Rijken en
Oostergestel om ongeveer 18.00 uur bij station
Hofplein assistentie verleend aan Oberscharführer
Kohlen van de Sicherheitspolizei bij arrestatie twee
burgers waarvan één met een scherp geladen pistool
gewapend was. De arrestanten werden 0vergebracht
naar de Heemraadsingel. V.d. Hoek kreeg klap op lip. 
21-11-42. Agent L.F. Verheul ordonnans geweest van de
Sicherheitspolizei tot 16.15 uur.

Werkzaamheden Motorbrigade 1943
31-01-43. Agent Straatman met vierwielig motorrijtuig
ter beschikking van Groep 10 (van zaterdag op zondag)
rit naar Amsterdam. 
14-02-43. Speciale beveiligingsmaatregelen Centraal
Bureau. Op last van de inspecteur van Dienst 1e
afdeling in opdracht Sipo poort gesloten en twee man
op binnenplaats.
03-03-43. Wachtmeester Kooi met hz-30931 van 06.00
tot 11.00 uur met Groep 10 naar Kinderdijk en
omstreken geweest.
29-03-43. De wachtmeesters Bontenbal en Klomps van
17.00 tot 19.15 uur gesurveilleerd in de lijn Delft-Gouda
op zoek naar parachutisten. Niets gevonden. 
30-03-43. Wachtmeester Scherpenzeel met twaalf man
van de Mobiele Brigade naar bureau Sandelingplein
voor een neergeschoten vliegtuig nabij de Dorpsweg. 
01-05-43. Diverse personeelsleden van de
Motorbrigade te laat ingerukt in verband met ritten
voor de Ordnungspolizei en de Ortskommandant.
03-05-43. in verband met arrestantenvervoer van het
Westland voor de Inlichtingendienst rukt de
wachtmeester Rademaker één uur te laat in. Daar de
hz-46918 te Naaldwijk zonder gas en benzine stond,
heeft wachtmeester De Bruin te Naaldwijk 20 liter
benzine gevorderd. 
04-05-43. Wachtmeester De Boom heeft vanaf 02.00
tot 8.30 uur voor de Duitse politie aanplakbiljetten
naar de verschillende plaatsen in de Alblasserwaard
gebracht, rukt 11⁄2 uur te laat in.
30-05-43. 20.00 uur twee motorpatrouilles naar
Boomgaardstraat. Dronken Duitse militairen zetten
daar de boel op stelten. Ruzie met publieksoploop.
Feldgendarmerie nog niet ontboden. Militairen trokken
zich terug in café Binnenweg 
29-06-43. Wachtmeester K. Bakker met h-17249 voor
Sicherheitspolizei naar Woerden-Gouda-Zevenhuizen
van 18.00 tot 23.00 uur. H.A. in ’t Veld voor
Sicherheitspolizei naar Leiden en omstreken.
Wachtmeester C. de Boom voor Sicherheitspolizei naar
Noordeloos, Heukelom en Meerkerk. In Meerkerk
pech, geen hulp. Door Pijper en V.d. Hoek naar bureau
gesleept. Allen overwerk. 
09-08-43. Te omstreeks 14.30 uur zag wachtmeester P.
Ouwehand een arrestant van het hoofdbureau van politie
ontvluchten. Ouwehand met motor er achter-aan en
aangehouden op de Coolsingel bij voormalig ziekenhuis. 
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19-08-43. Te omstreeks 19.40 uur meldt de hulpagent
Eshauzier, dat parachutist richting Kethel en Overschie
dalen. Van 19.40 tot 21.00 uur gaan Pellikaan en
Droffelaar naar Kethel in verband met afgeschoten
vliegtuig. In Schiedam in opdracht van Duitse
weermacht een parachutist, van Amerikaanse
nationaliteit, overgebracht naar Vlaardingen-Ambacht.
Bij verdere surveillance in Kethel geen
bijzonderheden. De wachtmeesters Van Leeuwe en H.
Sandbergen gaan per dienstmotorrijwiel op zoek naar
parachutisten. Werden in Overschie door de
wachtmeester Toelle van het Duitse afweergeschut
(flak), aangesproken, die ons verzocht hem mee te
nemen om de parachutisten op te sporen. Geen
parachutisten opgespoord doch wel in de Middelland-
straat een dronken onderofficier van de marine in
zijspan opgenomen en naar de school aan de Pieter de
Hoochstraat gebracht.
26-08-43. Wachtmeester Jellema met voedingswagen
van Korpershoek naar Spijkenisse voor Groep 10 om
een partij inbeslaggenomen koolzaad en persinrichting
te vervoeren naar Westersingel 11 alhier. Van 14.30 tot
18.00 uur 2 uur overwerk 
01-09-43. De wachtmeesters Blom en Bakker
begeleiden vanaf de Blijdorpbrug naar stadhuis en
vandaar naar Museum Boymans de leider van het
Nederlandse volk, Mussert. Van 14.15 tot 15 uur
begeleiden Blom en Boef de leider vanaf de Beurs naar
de Blijdorpbrug. Geen bijzonderheden. 
10-09-43. Wachtmeester Van Aggelen op lijn 6
Coolsingel aangesproken door SA man J. van B., deze
wees man aan. Van B. wilde diens persoonsbewijs
hebben omdat die man hem had uitgelachen. Van
Aggelen wilde man overbrengen. Van B. wilde dit niet
doch wilde persoonsbewijs hebben, om de verdachte
later in Duitsland te werk te laten stellen. Van Aggelen
weigerde alle drie naar Centraal Bureau. Officier van
dienst opperluitenant Groen behandelde dit. Verdachte
verklaarde Van B. niet te hebben uitgelachen. Klacht
ingetrokken. Verdachte heengezonden. 
29-09-43. De opperwachtmeester Smeding rapporteert
te omstreeks 23.30 uur reed hij met drie man van
Groep 10 (arbeidsinzet). In de Van de Meijdestraat
moest hij ook iemand worden gehaald doch hier werd
geen gehoor gegeven. Tenslotte werd door iemand van
Groep 10 een ruitje ingeslagen teneinde de deur te
openen. Volgens zijn zeggen werd hij bij zijn pols
gepakt waarop direct enige schoten door de deur gelost
door de mensen van Groep 10. Toen er echter niets
gebeurde werd de deur opengetrapt en een onderzoek
ingesteld. Evenwel zonder resultaat er was niemand in
het pand aanwezig. 
07-11-43. In opdracht officier van dienst de hz-46928
ter beschikking van de Duitse verbindingsofficier
Scholz in verband met de ontsnapping van Canadese
militairen, welke na de Duitse bewaking te hebben
overmeesterd, uit een rijdende trein zijn gesprongen.

De hz-46918 heeft van de Duitse politie 30 liter
benzine geladen. 
03-12-43. Te 03.30 uur vraagt hoofdwachtmeester
Meester Van delft van de recherche een auto voor het
afhalen van arrestanten aan verschillende adressen,
waaronder arrestanten voor de Feldgendarmerie.
Geweigerd door hoofdwachtmeester Leuthart in verband
met bestaande order. (Inhoud order onbekend FvR).
20-12-43. Wachtmeester Van den Hoek met twee leden
van de Duitse weermacht van 16.00 tot 17.30 uur
controle op auto’s op rijksweg naar Den Haag. Geen
bijzonderheden.

Werkzaamheden Mobiele Brigade 1943
20-03-43, 21.00 uur op verzoek van inspecteur Müller 2
man geleverd aan de Motorbrigade voor het halen van
arrestanten terug 22.00 uur.
22-03-43, van 19.00 tot 22.00 uur patrouille uitgezonden
naar de Nieuwe Binnenweg tussen Claes de Vrieselaan
en Heemraadsingel. Jeugd is baldadig, fluiten,
schreeuwen, elkander na zitten. Van de gummistok is
gebruik gemaakt moeten worden. 
23-03-43, te 19.00 uur aan het bureau Sandelingplein
zijn de groepscommandant H. van Oversteeg met 14
man geleverd voor een razzia op de Beijerlandselaan.
Het personeel van genoemde afdeling heeft 32 meisjes
vanaf de Beijerlandselaan aan het bureau gebracht. 
27-03-43, te 04.00 uur op last van inspecteur Meldestelle
van het Centraal Bureau met goedvinden inspecteur
Moerman drie dubbelposten rondom het raadhuis
geplaatst, terwijl de overige manschappen in het
Raadhuis in piket hebben doorgebracht ter bewaking
omdat 10 onbekend gebleven mannen in politie
uniform het bevolkingsregister hadden overvallen.
8-03-43, wordt de sectie 2-2 (Hartman) gealarmeerd om
te 22.00 uur in dienst te komen tot 8.30 uur voor
versterking der nachtdienst. Tevens komen 4 man van
sectie Visser in nachtdienst. Aanvulling sectie Roossen
voor bewaking raadhuis. (Moest dagelijks personeel
geleverd worden). 
29-03-43, te 5.50 uur meldt de ivp Lammers dat in de
omgeving Sandelingplein een vliegtuig is neergestort
13 man naar Sandelingplein.
01-04-43, aan 8 manschappen van de marechaussee is
aan de Westersingel slaapgelegenheid verstrekt. Van 17-
19 uur 20 man geleverd tot ongeveer 01.00 uur aan de
4e afd. ter beschikking van inspecteur Goudzwaard op
last van de commandeur cb 12 man geleverd voor
toezicht bij het uitdelen van eten bij de centrale keuken
te 19.00 uur 8 man terug rest was om 20.45 uur terug. 
31-03-43 veel manschappen ingezet i.v.m. bominslag in
Rotterdam West. 
02-04-43 M.i.v. 19.00 uur worden de gewestelijke
arbeidsbeurzen aan de Van Speijkstraat 107 en de
Middellandstraat 103 bewaakt door 1 man Mobiele
Brigade voorlopig tot zaterdag 9 uur waarna een
regeling wordt getroffen ook Boschpolderplein 16.
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06-04-43, 18.30 uur Dubbelpost. M.i.v. 21 uur tot 7 uur
steeds een patrouille voor het pand van de Sipo aan de
Heemraadsingel.
11-04-43, 06.00 uur de vaste post aan de
Handelshogeschool Mathenesserlaan moet op last van
ivp van Breugem tot nader order ook op de dag worden
waargenomen. 14-04-43 te 16.00 uur ingetrokken.
12-04-43, heeft de majoor J. Verveld op telefonisch
verzoek van de commandeur van de Ordepolitie een
onderzoek ingesteld aan de woning van Johannes bal,
oud 23 jaar agent van Politie Bataljon Amsterdam
(pba), won. Groene Zoom 165. J. Bal was bij het PBA
weggelopen, niet thuis getroffen. Politie Bataljon
Amsterdam telefonisch kennis gegeven.
08-05-43, te 07.00 uur bij het gehouden ochtendappel
bleek dat de agent D. Mik niet aanwezig was. Even
later bleek dat de agent A. Beens eveneens bij het piket
cb niet aanwezig was. Bij een door ondergetekende te
omstreeks 12 uur ingesteld onderzoek aan hun woning
aan de Bergschelaan 212b bleken zij eveneens niet
aanwezig te zijn. Wordt nader onderzocht.
04-06-43, 4 man aangewezen voor het vervoer van
radio’s. 
08-06-43, vanaf 4 uur zijn 11 vaste posten 10 van 3 en 1
van 2 man op de grenzen van de gemeente geplaatst op
last van de Duitse politie. De opdracht zal ter plaatse
door de Duitse politie worden verstrekt. Idem op 9-6-
43 om 16 uur ingetrokken op last van Commandant
van de ordepolitie majoor Moerman. 
10-07-43, zijn van 6.45 tot 8 uur 20 manschappen
geleverd voor assistentie aan het station DP en
Beursstation elk 10 man wegens vertrek
arbeidsplichtigen naar Duitsland. Om 17.00 uur
gebeurde hetzelfde op 13-07-43 hetzelfde o.l.v. opperluit
Th. Ardon, opperwachtmeester R. Jacobs en J. Verveld.
Om 15.00 uur hetzelfde o.l.v. Th. Ardon.
23-07-43, te 09.45 uur is o.l.v. opperluitenant Ardon en
hoofdwachtmeester Lamers met 9 man van het piket
Westersingel en hoofdwachtmeester N. van de Berg
met 10 man van het piket cb assistentie verleend aan
het Maasstation bij het vertrek van een trein met
arrestanten naar Vught. Terug 10.30 uur geen
bijzonderheden.
27-08-43, te 10.30 uur zijn 6 man ter assistentie geleverd
aan de Vreemdelingendienst voor transport naar Vught
en Roosendaal.
26-09-43, 15.00 uur assistentie Feldgendarmerie. Van
15-18 uur door 15 man voor het betrekken van posten in
verschillende straten in het westen en centrum der stad
i.v.m. het passeren van auto’s met Duitse officieren
idem 27-9-43 08.30 uur 13.00 uur 3 man assistentie
voetbalwedstrijd te Spangen.
28-09-43, 21.30 uur vertrekt Hartman met 25 man van
het station Hofplein naar Den Haag. Melden sd
Binnenhof.
28-10-43, 13.45 uur 4 man geleverd aan brigadier
Reijnhardt voor transport naar Scheveningen.

10-11-43, te 14.15 uur 2 man ter assistentie gezonden
naar district Radio Centrale Zuid-Holland Westerstraat
37 begeleiding naar Arnhem.
11-11-43, te 07.00 uur tot 14.00 uur 6 man geleverd aan
Marconiplein en 6 man aan Overschie tot het bezetten
van posten aan rand van de gemeente.
17-11-43, van 19.00 tot 22.00 uur 12 man geleverd aan
het bureau Sandelingplein. Voor controle op personen
die zich na 19.00 uur in de buitenlucht ophielden
zonder daartoe gerechtigd te zijn. Idem 20-11.
18-11-43, van 8 tot 16 uur 16 man voor transport naar
Amersfoort voor vreemdelingendienst.
24-11-43, van 11.30 tot 12 uur is door 12 man assistentie
verleend aan ambtenaren cc en cd aan Putselaan,
Boergoensestraat en Rosestraat.
25-11-43, van 19 tot 24 uur zijn aan bureau Charlois 12
man geleverd voor bezetting van posten aan de rand
der gemeente i.v.m. verdwijning van een drietal piloten.
Vrouw aangehouden in bar i.v.m. vermoedelijk
Geslachtsziekte.
02-12-43, 09.00 uur 6 man geleverd aan de vreemde-
lingendienst voor transport naar Vught. 
Vrouw aangehouden wegens dragen zilveren
dubbeltjes armband. 

Werkzaamheden Motorbrigade 1944
15-02-44. Wachtmeester Groenendijk met HZ-84189
gereden met personeel van groep ‘Ommen’
(onderduikers ophalen) te Schiedam. Bij een poging
tot ontvluchting van een der onderduikers heeft een
van de groep deze persoon aangeschoten. 
25-02-44. Rapporteert de opperwachtmeester J.
Rademaker het volgende. Hij reed op de Leede en
hoorde schot, zag Duitse weermachtsoldaten en stopte.
Verschillende schoten en lichtfakkels gegooid. Van
Duitse weermacht soldaat moest Rademaker handen
omhoog steken en werd beschuldigd dat hij vanuit de
auto had geschoten. Ontwapend en daarna overgebracht
naar school aan de Mare. Verhoord door officieren. Te
23.00 uur kreeg hij pistool terug en kon gaan.
01-03-44. H.A in ’t Veld rukt met hz-46919 en tien man
piket uit naar Station Delftse Poort in verband met
ontsnapping van een geboeide arrestant van de
Sicherheitspolizei.
22-05-44. De hoofdwachtmeester Blom en
opperwachtmeesters Dijkstra, Meuring en Salverda
hebben te 10.00 uur vanaf spermuur Overschie naar
Westplein 8 en vandaar te 11.45 uur een rondrit door de
stad naar spermuur Overschie de Rijksminster
begeleid, geen bijzonderheden. 
17-06-44. Wachtmeester Groenendijk van 13.00 tot
19.00 uur met H17250 ter beschikking Sicherheitsdienst
voor een rit naar Vught. 
24-06-44. Wachtmeester Rijken gaat met Justitiële
Dienst naar de Frederikstraat, alwaar bij de verkoop
van aardbeien onder controle van Landwacht een
landwachter zich zelf in z’n hoofd heeft geschoten.
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Zulks geschiedde doordat het geweer van de
landwachter niet op veilig stond. Opgenomen in
Bergweg ziekenhuis. 
09-07-44. Wachtmeester Van Kersbergen naar
Katendrecht met arrestantenauto. Dronken
landwachters zetten de boel op stelten. Landwachters
door hun commandant meegenomen. 
18-07-44. Wachtmeester Pellikaan ter beschikking van
‘Arbeitseinsatz’ controle. 
22-07-44. Wachtmeester H.A. in ’t Veld moest op het
Marconiplein met de auto, zijn vergunning tonen aan
de Motor WA, welke daar onder leiding van S.
verkeerscontrole hield. Ondanks weigerachtigheid van
de rapporteur en tonen van zijn legitimatiebewijs bleef
de wa aandringen op het tonen van de papieren van
het motorrijtuig deze met tegenzin de papieren heeft
getoond.
29-08-44. Te 15.15 uur op reeds wachtmeester L.F.
Verheul Op de Rijksweg naar Den Haag, ter hoogte
van Overschie, alwaar hij als bestuurder van de
politiewagen g-56774, vergezeld van de politiepresident
Kolonel Boelstra, werd aangehouden door de nskk. Na
legitimatie door de kolonel werden zij bedreigd met
vuurwapens en naar een bepaalde plaats op de rijksweg
gestuurd. Na tussenkomst van de commandant der
nskk mochten zij doorrijden. Nadere bijzonderheden
moesten door Verheul per rapport worden
medegedeeld aan kolonel Boelstra. 

bijlage 2
Op 18 mei 1942 verscheen onderstaand artikel in de
Telegraaf, met de kop ‘Het onderscheidingsteken voor
joden’.

Begin mei is ook in Nederland voor joden het dragen
van de gele Davidster verplicht geworden. Ieder, die
niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet dat
de joden Duitslands vijanden zijn en dat de achtergrond
van de oorlog een laatste afrekening van het door
Duitsland geleide Europa met het jodendom is. Het
feit der bezetting legt het Nederlandse volk de
verplichting op, een loyale houding ten opzichte van
de bezettende macht aan de dag te leggen en dit te
meer nu gebleken is, dat de bezettende macht in alles
het Nederlandse volk als vriend beschouwt en
behandelt. Uit welbegrepen eigenbelang dient men
dan ook in alles naar een loyale houding te streven.
Wanneer dus een Nederlander, ondanks de door de
jodenster duidelijk getrokken scheidslijn tussen vriend
en vijand, toch voortgaat omgang met joden, dus
Duitslands vijanden te hebben dan is dit niet loyaal.
Het is een vijandige houding ten opzichte van de
bezettende macht. Het wordt beschouwd als heulen
met de vijand. Na de invoering van de jodenster zijn er
Nederlanders geweest, die zich uitgeput hebben in
vriendelijkheden ten opzichte van de duidelijk te

onderscheiden jood. In de eerste dagen is het
voorgekomen, dat zich opgeschoten Nederlandse
jongens en meisjes uit balorigheid met de jodenster
getooid hebben. Men greep in en heeft enkele van deze
warhoofden ingerekend. Voor straf heeft men hen
gedurende een bepaalde tijd in behandeling op één lijn
gesteld met joden, hetgeen neerkomt op uitsluiting van
alle openbare betrekkingen enz., geen toegang tot
cafés, bioscopen, parken enz. Bij herhaling en bij
verder voorkomen zal strenger opgetreden worden. Ter
correctie zal strafverblijf in bijzondere kampen volgen,
waar men doorgaans zulke overmoedige ijveraars in
korte tijd tot inkeer brengt. Nog diverse andere voor de
bezettende macht weinig loyale gedragingen zijn
gesignaleerd. Er zijn heren, die zich genoopt voelen,
voor een jodenster de hoed af te nemen. Jonge
Nederlandse meisjes lopen uitdagend met
jodenknapen door de straten te flaneren. Nederlandse
jongens lopen gearmd met jodinnen. In trams en
treinen en andere openbare vervoersmiddelen is het
voorgekomen, dat Nederlanders ostentatief hun plaats
aan joden afstaan. In gezelschappen van Nederlanders
worden joden pronkend binnengehaald. Al deze
gedragingen wekken sterk de indruk, dat men, hetzij
de invoering van de jodenster niet al te ernstig
opneemt, of dat men op deze uitdagende wijze
onvriendelijk tegen de bezettende macht hoopt te
kunnen zijn. De jodenster is voor de Duitse bezettende
macht geen grap, doch bittere ernst. De bewoners van
dit land worden hierdoor in twee kampen gescheiden:
vriend en vijand. Het behoeft geen verwondering te
wekken, dat bij een voorduren van dergelijke
gedragingen die de bezettende macht in hoge mate
ongepast en ongewenst acht, strenge maatregelen
zullen volgen, die in gelijke mate en joden en
Nederlanders, die joden verder als hun vrienden
behandelen zullen treffen. Nederlanders, die niet
kunnen besluiten hun vriendenomgang met joden te
staken of die door provocerend optreden de
bezettingsmacht tarten, lopen gevaar, zelf ook als jood
behandeld te worden, met alle consequenties die
hieruit nu en bij een eventueel verscherpte houding, in
de toekomst zullen voortvloeien. Men doet goed dit
thans in alle nuchterheid, nu het nog niet te laat is, te
overwegen. (Bron: De Telegraaf van 18 mei 1942)

bijlage 3
Datum, plaatsen, slachtoffers (naam, geboortedatum -
plaats en woonplaats) en reden van de door de Aussen-
dienststelle Rotterdam en Ordnungspolizei uitgevoerde
standrechtelijke executies in Rotterdam en omgeving.1

7 september 1944
Op 7 september 1944 werd bij Hoffmann van de
Aussenstelle aangifte gedaan van het feit, dat in de
woning van een zekere Cohen in de Bloemkwekers-
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straat 56b te Rotterdam een illegale organisatie zetelde,
die het plan had de Maastunnel te bezetten. Hoffmann
is direct met de hem ondergeschikte Sipo-beambten
Gerrese en Hermjohannes naar deze woning gegaan.
In het opgegeven pand trof hij in een kamer een zestal
mannen en enige vrouwen en kinderen aan, die naar
de radio luisterden. Omdat Hoffmann van oordeel
was, dat dit een illegale bijeenkomst was, moesten de
mannen met de handen omhoog gaan staan, terwijl hij
de vrouwen en kinderen de kamer uitstuurden. Na een
ingesteld onderzoek bleek dat een van de mannen een
Duitse deserteur was en van een pistool bij zich had.
Deze feiten waren voor Hoffmann voldoende om de
man direct dood te schieten. Hierna stuurde Hoffmann
Gerrese naar de Dienststelle teneinde versterking te
halen. De overige vijf mannen moesten op de grond
gaan liggen. Ondertussen werd door Hermjohannes in
de kamer een lijst met namen en adressen gevonden.
Uit het verhoor van de vijf mannen bleek dat deze lijst
de namen en adressen bevatte van al degenen die tot de
illegale organisatie van Cohen behoorden en dat de in
de kamer aanwezige personen eveneens tot deze
organisatie behoorden. Kort daarop kwam Gerrese met
enkele Sipo-beambten terug, waarna Hoffmann de vijf
mannen liet opstaan. Hij zag dat een van de mannen
naar zijn binnenzak greep. Omdat Hoffmann
verwachtte, dat zich daar een vuurwapen bevond,
schoot hij met zijn dienstwapen, dat hij in zijn hand
gereed hield, op deze man, terwijl hij daarbij richtte op
diens hoofd. Tegelijkertijd gaf hij een van zijn
ondergeschikten bevel te schieten, omdat hij ook bij de
andere arrestanten verzet verwachtte. Hij hoorde dat
deze zijn machinepistool afvuurde, waarna hij zag, dat
de vier nog overeind staande mannen op de grond
vielen. Door Hoffmann werd geconstateerd dat de
volgende vijf mannen dood waren.2
1. elderen, Christiaan Matthijs van

11-01-1921 te Rotterdam (Rotterdam)
2. huisman, Christiaan Dirk

29-07-1912 te Rotterdam (Rotterdam)
3. notenboom, Pieter Teunis

17-09-1913 te Numansdorp (Rotterdam)
4. groen, Leendert de 

16-01-1898 te Oud-Beijerland (Rotterdam)
5. verkoelen, Johannes Hendricus

26-08-1925 te Rotterdam (Rotterdam)

14 september 1944
In de tuin van de Heemraadssingel 226 (gebouw van de
Aussendienststelle) werden drie leden van de
ondergrondse doodgeschoten. 
6. bulk, Willem

26-09-1884 te Weesp (Rotterdam)
7. faasen, Willem

19-06-1887 te Dordrecht (Rotterdam)
8. struik, Albert

02-04-1894 te Assen (Rotterdam)

18 september 1944
Toen de Duitsers op de Beukendaal over wilden gaan
tot aanhouding van een aantal verdachte personen,
werd door een van de verdachte geschoten. Tengevolge
hiervan werden drie personen doodgeschoten. 
9. duin, Arie van

12-08-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
10. hollander, Cornelis Pieter den

15-05-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
11. kwadijk, Gerrit

14-06-1922 te Rotterdam (Rotterdam)

21 september 1944
Schietbaan Kralingen. Drie leden van de ondergrondse. 
12. loo, Johannes Josephus Marie van der

02-03-1914 te Amsterdam (Geleen)
13. matena, Karel

19-12-1911 te Rotterdam (Rotterdam)
14. regt, Marinus de

02-03-1914 te Ginneken en Bavel (Schiedam)

27 september 1944
Eén van de slachtoffers, P. van der Pligt, was op 25
september 1944 gearresteerd, toen hij een overval
pleegde op een alleenstaande vrouw in de Roemeense-
straat. Door het geschreeuw van de vrouw waren
omwonenden in actie gekomen en hadden Van der
Pligt gegrepen en overgedragen aan de politie. Van der
Pligt had zich uit gegeven voor medewerker van de
Sicherheitspolizei en had daarbij een vals legitimatie-
bewijs getoond. Op eigen verzoek had de politie hem
overgedragen aan de Sicherheitspolizei. Daar had hij de
namen genoemd van zijn beide medewerkers, die
daarop eveneens konden worden aangehouden. Ten
gevolge van de Ausnahmezustand werden de mannen op
de schietbaan van Kralingen gefusilleerd.3
15. dierijck, Johannes Bernardus 

02-11-1894 te Rotterdam (Rotterdam)
16. kraaijeveld, Pieter

10-12-1913 te Sliedrecht (Rotterdam)
17. pligt, Pieter van der

29-05-1926 te Rotterdam (Rotterdam)

30 september 1944
Schietbaan Kralingen. Drie verspreiders van Trouw in
Schiedam.
18. smit, Cornelis

19-02-1917 te Rotterdam (Schiedam) 
19. smit, Pieter

09-05-1915 te Rotterdam (Schiedam)
20. treurniet, Willem

23-11-1899 te Schiedam (Schiedam)

4 oktober 1944
Schietbaan Kralingen, wegens verboden wapenbezit.
21. kapsenberg, Tjeerd

23-02-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
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11 oktober 1944
Op de Rijsdijk in Rotterdam, grenzend aan Rhoon,
werd een Duitse militair door een gebroken
elektriciteitsdraad gedood. Omdat vermoed werd dat
er sabotage gepleegd was, werden zeven mannen als
represaille gefusilleerd. 
22. barendregt, Cornelis 

18-10-1899 te Rhoon (Rhoon)
23. kouwenhoven, Johannes

18-12-1921 te Oud-Beijerland (Rotterdam)
24. kouwenhoven, Leendert

05-11-1920 te Oud-Beijerland (Rotterdam)
25. raadt, Jacob de 

11-02-1915 te Rhoon (Rotterdam)
26. spoormaker, Leendert Henderik 

20-02-1899 te Rhoon (Rotterdam
27. spoormaker, Leendert Henderik

29-07-1923 te Rotterdam (Rotterdam)
28. wagt, Johannes Hendrik van der

14-12-1912 te Zuidland ( Rotterdam)

14 oktober 1944
Op 10 oktober 1944 werd in Delft de executie voltrokken
van zes Nederlanders, die behoord hadden tot een
roversbende, welke werkte in Delft en omgeving. 
De leden van deze bende waren gedeserteerde land-
wachters en nskk-mannen, die bij hun roofovervallen
gekleed waren in Duitse uniformen. Na 10 oktober
werden nog vier leden van deze roversbende
gearresteerd. Deze vier mannen werden op 14 oktober
op de schietbaan in Kralingen door een executie-
peloton van de Ordnungspolizei, onder leiding van
Alfred Rest, doodgeschoten.4 Na de bevrijding kon de
reden van deze executie niet direct worden vastgesteld.
Achter een van de namen (Trotsenburg) was met
potlood ‘illegaal werk’ geschreven. Of dit voor de
overigen ook gold en of het relaas van Rest onjuist is,
kon niet blijken.
29. karlas, Roembertus

06-05-1921 te Delft (Delft)
30. lang, Lambertus Franciscus van de

23-09-1923 te Rotterdam (Den Haag)
31. tegelaar, Cornelis Johannes Clasinus

01-09-1921 te Delft (Delft)
32. trotsenburg, Gerardus Thomas

17-02-1921 te Delft (Delft)

18 oktober 1944
Op de Schietbaan Kralingen wegens verboden
wapenbezit en illegaal werk.
33. nieuwstraten, Jacob

23-06-1905 te Rotterdam (Rotterdam)

20 oktober 1944
Twee mannen waren gearresteerd, omdat zij hadden
getracht over de rivier de Waal te komen, om zich in
Noord-Brabant bij het bevrijdingsleger te pakken. Zij

werden op de Schietbaan in Kralingen geëxecuteerd. 
34. jong, Ebbo Seerp de 

11-06-1926 te Gorontalo (n.i.) (Velsen)
35. spil, Jan ter

25-03-1925 te Amsterdam (Amsterdam)

24 oktober 1944
Omstreeks 07.15 uur werden op de hoek van de 1e
Middellandstraat en de Claes de Vrieselaan drie
Nederlandse mannen standrechtelijk door leden van
de sd doodgeschoten. (zie  hoofdstuk 6.4)
36. welsum, Gijsbert André

06-09-1922 te Rotterdam (Rotterdam)
37. wicart, Frederik Christiaan

21-09-1901 te Utrecht (Rotterdam
38. wijnolst, Leendert

19-08-1922 te Rotterdam (Rotterdam)

24 oktober 1944
Voor de schuilkelder van de Gedempte Doelwater
werden vier mannen doodgeschoten als represaille
voor de overval op het Gevangeniswezen, waarbij een
aantal politieke gevangenen werden bevrijd. (zie
hoofdstuk 6.4)
39. ameling, Johannes Pieter Jacobus

26-03-1886 te Rotterdam (Rotterdam)
40. diteweg, Cornelis

08-07-1918 te Amsterdam (Brielle) 
41. efferen, Christiaan Rudolph van

13-02-1898 te Rotterdam (Rotterdam)
42. meer, Pieter Johannes van der 

06-03-1919 te Capelle a/d IJssel (Capelle a/d IJssel)

28 oktober 1944
Vijf personen op de schietbaan van Kralingen wegens
deelneming aan het verzet. Allen waren lid van de kp-
Den Haag en waren sinds september 1944 in
Rotterdam werkzaam.5
43. cattel, Christiaan Anton

12-05-1922 te Den Haag (Den Haag)
44. hovius, Hans Christiaan

30-07-1922 te Den Haag (Den Haag)
45. jong, Hankje de

11-03-1906 te Wonseradeel (Rotterdam)
46. schee, Willem Leendert van der

05-06-1909 te Rotterdam (Rotterdam)
47. soet, Albert Johan de

05-06-1924 te Den Haag (Den Haag)

30 oktober 1944
Op de schietbaan Kralingen. Reden onbekend.
48. tas, Willem Johannes Martinus van der

22-07-1912 te Rotterdam (Den Haag)

3 november 1944
Op de schietbaan Kralingen. Was leider van de lkp-
Rotterdam. Was op 2 november 1944 door verraad van
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Kees Bitter gearresteerd.6
49. ruys, Frits Rudolph 

23-12-1917 te Rotterdam (Rotterdam)

4 november 1944
Op de schietbaan Kralingen werden vier mannen
doodgeschoten. Eén van hen, J.C. Timmers, was op 30
oktober in Delft door de Landwacht gearresteerd. Na
mishandeling bekende hij lid te zijn van de kp en dat
H.K. Jägers zijn commandant was. Jägers werd
gearresteerd, waarbij tevens een wapendepot werd
gevonden. De overige slachtoffers hadden niets het de
eerste twee te maken en stonden ook niet in verbinding
met elkaar. Van Merriënboer was op 2 november in
Stampersgat door de Duitse weermacht gearresteerd.
Tijdens zijn aanhouding werd bij hem een pistool
gevonden. Ketel was lid van de kp in Sliedrecht. Hij
was onder de schuilnaam Nicolaas van Oosten zeer
actief in het verzet. Hiervoor was hij al meerdere keren
gesignaleerd. Eind oktober werd hij door in commando
van de Ordnungspolizei in Rotterdam gearresteerd.7
50. jäger, Hendrikus Karel

02-04-1891 te Utrecht (Delft)
51. ketel, Christiaan Hendrik

27-11-1922 te Zwolle (Rotterdam)
52. merriënboer, Johannes F. van

10-11-1912 te Oud- Nieuwe Gastel 
(Oud- Nieuw Gastel) 

53. timmers, Johannes Cornelis
28-07-1926 te Arnhem (Delft)

12 november 1944
Op het voetbalterrein aan de Kleiweg werden twee
mannen doodgeschoten als represaille voor het vinden
van wapens in een op het sportterrein staande keet.
54. os, Adrianus van 

15-03-1909 te Oegstgeest (Rotterdam)
55. vermeulen, Rolandus Christianus L.

25-05-1878 te Breda (Rotterdam)

25 november 1944
T.A.M. Couwenberg was op 19 november vermoedelijk
door verraad gearresteerd. Hij was lid van de lo-
Rotterdam. Hij werd op de Schietbaan in Kralingen
doodgeschoten.8
56. couwenberg, Theodorus Adrianus M.

26-05-1903 te Tilburg (Rotterdam)

28 november 1944
Tengevolge van een bomaanslag op de spoorlijn aan de
Ceintuurbaan werden als represaillemaatregel langs de
spoorbaan van ’s-Gravenweg vijf personen doodgeschoten
en langs de Nieuwe Terbregseweg nog eens vijf. 
’s-Gravenweg:
57. dalsum, Cornelis Antonius van

14-01-1908 te Rotterdam (Rotterdam)
58. dekker, Jacob

02-08-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
59. groot, Eduard Cornelis Gerard de

01-08-1910 te Rotterdam (Rotterdam)
60. rossum, Johan Gerrit van

23-08-1923 te Rotterdam (Rotterdam)
61. vlasman, Jacobus Johannes M.

10-09-1898 te Leiden (Rotterdam)
Nieuwe Terbregseweg:
62. brouwer de koning, Johannes

27-10-1914 te Renkum (Rotterdam)
63. brouwer de koning, Tijmen

05-06-1912 te Rotterdam (Rotterdam)
64. heide, Jan van der

02-02-1904 te Delft (Rotterdam)
65. heijningen, Leonardus van

27-10-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
66. ruybroek, Hein

14-04-1912 te Rotterdam (Rotterdam)

22 december 1944
Op de schietbaan Kralingen. Reden onbekend.
67. koster, Pieter Jacobus de

11-06-1909 te Breskens (Stampersgat) 

24 december 1944
Zeven personen op de schietbaan Kralingen.
Tenminste vier van hen waren aangehouden wegens
overvallen ten eigen bate. Na de bezetting bleek dat
een aantal van hen een strafblad had wegens het
plegen van diverse vermogensdelicten. J.M. Walop
stond apart vermeld. Waarschijnlijk waren er op 24
december twee afzonderlijke executies.
68. blanker, Gijsbertus Johannes 

01-06-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
69. groot, Johannes de 

22-08-1912 te Rotterdam (Rotterdam)
70. gelens, Hendricus

11-01-1915 te Made en Drimmelen (Zevenbergen)
71. hoppema, Jan

03-03-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
72. hoppema, Reinier

10-03-1901 te Havelte (Rotterdam)
73. hoppema, Reinier

01-10-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
74. klaverkamp, Johannes

23-10-1927 te Rotterdam (Rotterdam)
75. walop, Johannes Martinus

21-08-1923 te Rotterdam (Overschie-Rotterdam)

7 januari 1945
Op 6 januari werd een overval gepleegd op een villa
aan de Bergweg Zuid te Bergschenhoek. Een Duitse
militair die de vluchtende verdachte aanhield en niet
wist dat deze bewapend was, werd doodgeschoten. De
dader ontkwam en bleef onbekend. Ondanks het feit
dat het geen politieke daad was, werden als
represaillemaatregel ter plaatse tien personen
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gefusilleerd. Een aantal van hen was wegens illegaal
werk of als onderduiker gearresteerd en zaten als
zogenaamde Toteskandidaten in de gevangenis.9
76. lijkllema, Max Leendert

28-02-1922 te Rotterdam (Rotterdam)
77. mink, Cornelis

22-09-1923 te Ede (Den Haag)
78. pragt, Bertus

09-03-1914 te Rotterdam (Rotterdam) 
79. sanderse, Dingenius

11-10-1921 te Rhenen (Strijen)
80. slis, Pieter Jacobus

24-04-1911 te Sommelsdijk (Sommelsdijk)
81. snoek, Adrianus van der

29-06-1907 te Rotterdam (Rotterdam)
82. storm, Johannes Hendrikus

21-02-1901 te Rotterdam (Rotterdam)
83. swenne, Adrianus Cornelis

30-11-1917 te Ouwerkerk (Strijen)
84. venema, Herman Rinus

15-09-1907 te Rotterdam (Rotterdam)
85. vis van heemst, Willem

21-02-1914 te Sommelsdijk (Middelharnis)

20 februari 1945
Op de Coolsingel werden tien personen gefusilleerd.
De meesten van hen waren betrokken bij het verzet. 
86. boogaard, Boudewijn Leendert

21-04-1915 te Rotterdam (Rotterdam)
87. grabijn, Marinus Caspar

29-03-1915 te Delft (Delft)
88. heijden, Nicolaas van der

22-04-1891 te Rotterdam (Rotterdam)
89. jong, Cornelis de

16-06-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
90. koers, Nicolaas

02-10-1917 te Naaldwijk (Naaldwijk)
91. koot, Gustaaf Adolf

23-02-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
92. kruininger, Jan

19-11-1920 te Rotterdam (Delft)
93. margré, Pieter Herman

09-12-1915 te Den Haag (Rotterdam) 
94. stol, Thomas

23-12-1897 te Spaarndam (Velsen) 
95. weissmann Eliazar Blei

30-04-1907 te Den Haag (Delft)

12 maart 1945
Op het Hofplein en de Pleinweg werden 40 personen
doodgeschoten 
Hofplein:
96. adamski, Alexander

18-01-1920 te Krakau (Voorschoten)
97. boelhouwer, Willem

19-07-1914 te Den Haag (Gouda)
98. booij, Theodorus

28-04-1921 te Amsterdam (Rotterdam)
99. callo, Kurt Levie

18-07-1918 te Stutgart (Hilversum)
100. doelman, Pieter

27-02-1921 te Maasland (Zwammerdam)
101. huvers, Johannes Willem

30-12-1913 te Rotterdam (Rotterdam)
102. janssen, Jacobus Ment

18-03-1913 te Rotterdam (Rotterdam)
103. kranenburg, Antonie

14-12-1899 te Voorhout (Rotterdam)
104. limburg, Abraham

20-07-1924 te Voorschoten (Voorschoten)
105. lodder, Anne Willem

19-02-1914 te Utrecht (Dordrecht)
106. meeuwse, Jan

06-12-1917 te Leiden (Leiden)
107. middendorp, Cornelis

28-08-1903 te Schiedam (Schiedam)
108. ommering, Dirk van

01-09-1922 te Driebergen (Zwammerdam)
109. plooij, Hendrik

07-03-1921 te Halen (Dordrecht)
110. post, Leendert

17-04-1924 te Rotterdam (Rotterdam)
111. pronk, Dedelef Gustaaf

02-09-1922 te Amsterdam (Zwammerdam)
112. rek, Johannes de

21-01-1903 te Rotterdam (Rotterdam
113. steijn, Adrianus Cornelis van 

09-01-1918 te Rotterdam (Leiden)
114. verheijden, Frans Jelger

23-08-1921 te Rotterdam (Rotterdam)
115. wagtendonk, Johannes Cornelis

05-01-1922 te Den Haag (Voorschoten)
Pleinweg:
116. abbenbroek, Teunis Johannes 

16-03-1890 te Goudswaard (Den Haag)
117. beiten, Anton

27-08-1923 te Tjepoe (Den Haag)
118. berg, Leendert van den

21-08-1896 te Gorinchem (Delft)
119. bijloo, Jan Antonie

08-01-1920 te Rotterdam (Rotterdam)
120. broek, Cornelis van den 

21-07-1907 te Heer (Rotterdam)
121. chef d’hotel, Isaac Jacob

27-01-1900 te Den Haag (Den Haag)
122. graaf, Aart de 

19-10-1920 te Gorinchem (Dordrecht)
123. hooijer, George Frans

29-06-1924 te Naaldwijk (Apeldoorn)
124. kerkhof, Jan

10-05-1926 te Delft (Delft)
125. klinker, Johan Hendrik

22-12-1917 te Den Haag (Den Haag)
126. lam, Frans
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12-02-1906 te Ede (Rotterdam)
127. leeuwen, Alexander Matheus van

03-08-1922 te Bandoeng (Leiden)
128. lem, Franciscus Hendrikus Maria

28-02-1923 ter Amsterdam (Den Haag)
129. logt, Henri Christiaan van de

30-04-1902 te Harderwijk (Den Haag)
130. mourik, Frans August van

01-03-1922 te Soerabaja (Den Haag)
131. ouwendijk, Pieter

20-05-1904 te Delft (Delft)
132. prins, Pieter

25-12-1920 te Wateringen (Hondelaarsdijk)
133. reitsma, Feike

28-06-1907 te Barradeel (Den Haag)
134. veen, Hans Antonie van ‘t

24-11-1919 te Den Haag (Den Haag)
135. weijden, Jacobus Antonius van der

28-02-1922 te Leiden (Leiden)

3 april 1945
Op Lage Oostzeedijk, tegenover de Hoflaan, werden 20
persoenen gefusilleerd naar aanleiding van het
doodschieten van de commandeur van de Ordepolitie,
majoor J.C. Tetenburg. 
136. arends, Adrianus

10-03-1920 te Den Haag (Den Haag)
137. bout, Nicolaas

14-11-1915 te Aken (Westmaas)
138. breugel, Johannes

20-11-1913 te Dordrecht (Dordrecht)
139. doelman, Nicolaas

18-01-1897 te Maasland (Alphen aan den Rijn)
140. elewout, Wilhelmus

16-11-1913 te Den Haag (Voorburg)
141. goetheer, Pieter

03-11-1913 te Oudelande (Westmaas)
142. houtbraken, Willem

06-05-1922 te Schiedam (Schiedam)
143. jordaans, Adrianus

13-10-1925 te Rotterdam (Rotterdam)
144. korte, Abraham de

11-10-1895 te Gouda (Gouda)
145. meijeler, Alex

30-10-1919 te Den Haag (Noordwijk)
146. meijeren, Johan Willem

20-05-1892 te Rotterdam (Rotterdam)
147. meulen, Herman van der

12-08-1923 te Leidschendam (Voorburg)
148. palm, Wilhelmus van der

07-05-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
149. pols, Aart

15-01-1914 te Rotterdam (Rotterdam)
150. pronk, Johannes

26-08-1917 te Rotterdam (Rotterdam)
151. rijndertse, Bertus Frans C.

18-05-1924 te Rotterdam (Rotterdam)

152. rijswijk, Johannes
13-03-1921 te Rotterdam (Rotterdam)

153. toom, Arie den
08-05-1906 te Nieuwerkerk a/d IJssel (Rotterdam)

154. worsteling, Anton
06-08-1926 te Rotterdam (Rotterdam)

155. zwiep, Cornelis
09-04-1920 te Rotterdam (Rotterdam)

Bronnen bijlage 2:
1. Rapport opgemaakt door de Centrale Recherche, 

Sectie ii – 1.2 (archief politie Rotterdam-Rijnmond)
2. Dossier J.W. Hoffmann, cabr, na
3. Dossier A. Rest, cabr, na
4. Ibidem
5. Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het 

verzet 1940-1945
6. Ibidem
7. Dossier A. Rest, cabr, na
8. Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het 

verzet 1940-1945
9. Metselaar, B., Het kruis aan de Bergweg. Artikel uit: 

Nederlandse Historiën, no. 3 1985

bijlage 4

Verklaring van A. Rest, commandant van het
Rotterdamse executiepeloton.

Op een dag in maart 1945 ging ik tezamen met majoor
Scholz per auto naar de Algemene begraafplaats
‘Crooswijk’ te Rotterdam, alwaar de begrafenis zou
plaats hebben van de beambten der Sicherheitspolizei,
genaamd Koster en Römer. Beiden laatstgenoemden
waren in Rotterdam-Zuid op of in de omgeving van de
Pleinweg doodgeschoten. Op weg naar de begraafplaats
kwamen wij over het Hofplein. Daar zag ik een
militair op straat liggen. Wij stapten uit en de militair
bleek een mij bekende Oberwachtmeister van de
Ordnungspolizei te zijn. Hij was zwaar gewond en
vertelde ons, dat hij tijdens de uitoefening van zijn
dienst beschoten was door twee burgers, die op de fiets
passeerden. Ik hield een wagen van het Duitse leger,
die toevallig passeerde, aan en gaf de bestuurder
opdracht de gewonde Oberwachtmeister naar het
marinelazaret in het diaconessenhuis aan de
Westersingel over te brengen. Majoor Scholz en ik
reden verder naar de begraafplaats. Onderweg spraken
wij over het gebeurde en onze mening was, dat het een
zeer laaghartige aanslag was geweest, temeer de
Oberwachtmeister als zeer lui bekend stond en volgens
onze mening niemand persoonlijke haat tegen hem
kon koesteren. Ik heb Scholz niets horen zeggen over
eventueel te nemen represaillemaatregelen, ik weet
echter niet wat hij met Wölk heeft besproken. Op de
begraafplaats aangekomen, troffen wij daar Wölk aan
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en Scholz vertelde hem het gebeurde. Daar wij toen
onze plaatsen innamen in de rouwstoet, heb ik dit
gesprek tussen Scholz en Wölk niet gehoord. Deze en
de volgende dag hoorde ik niets meer over het voorval
met de Oberwachtmeister. Tot op de avond van de 11e

maart majoor Scholz het bevel kreeg, om op de morgen
van 12 maart 1945 door de Ordnungspolizei twee
executies te doen voltrekken, welke executies plaats
moesten vinden op het Hofplein als represaille voor de
aanslag op de Oberwachtmeister en op de Pleinweg als
represaille voor de aanslagen op Koster en Römer. Bij
beide executies moesten twintig gevangenen worden
doodgeschoten. Majoor Scholz droeg mij het bevel op,
over het vuurpeloton en zei mij, dat hij, Scholz, in het
bezit was van het schriftelijke verzoek van Wölk,
waarbij hij aan Scholz verzocht, de executie door de
Ordnungspolizei te laten voltrekken. Ik stelde mij in
verbinding met de beambte der Sicherheitspolizei
Burghoff, die als administrateur voor de overgave van
de gevangenen aan ons moest zorgdragen. Op verzoek
van voornoemde Burghoff stelde ik een wagen van de
Ordnungspolizei met ongeveer vijf manschappen van de
Ordnungspolizei ter beschikking voor het
gevangentransport. Dit transport zelf stond onder
leiding van een beambte der Sicherheitspolizei. Deze auto
moest onze dienst reeds om 4 uur in de morgen van de
12e maart verlaten, ik meen, dat alle of een groot deel
van de gevangenen afkomstig was uit de gevangenis te
Scheveningen. Daar het gevangentransport niet het
werk was van de Ordnungspolizei heb ik, behalve het
afstaan van de auto en een bewakingscommando, mij
verder niet meer met deze zaak bemoeid. ’s-Morgens
omstreeks 8 uur op 12 maart werden de gevangenen
aan mij overgegeven door Burghoff en wel in het
gebouw van de gemotoriseerde gendarmeriecompagnie
in de Witte de Withstraat alhier, in welk gebouw de
Ordnungspolizei was ondergebracht. Bij dit overgeven
van de gevangenen werden toen door Burghoff
nogmaals de namen van deze gevangenen
gecontroleerd. Bij deze overdracht waren
Sturmbannführer Wölk, majoor Scholz en meerdere
beambten der Sicherheitspolizei aanwezig. In totaal
werden mij veertig gevangenen overgegeven, namelijk
twintig voor het Hofplein en twintig voor de Pleinweg.
Daarna werden twintig van de gevangenen bij hun
naam afgeroepen en werden gedwongen plaats te
nemen in een vrachtauto van de Ordnungspolizei. Deze
twintig gevangenen zouden op het Hofplein worden
doodgeschoten. In deze vrachtauto namen ook enkele
manschappen van de Ordnungspolizei als bewakers
plaats. In een andere vrachtwagen van de
Ordnungspolizei nam het vuurpeloton plaats, bestaande
uit veertig manschappen van de Ordnungspolizei. Tevens
werd een commando van ongeveer 25 á 30
manschappen van de Ordnungspolizei, voor het
merendeel van Oekraïense nationaliteit, onder bevel
van een zekere luitenant Vogler, opgedragen te voet

naar het Hofplein te gaan en dit af te zetten. Majoor
Scholz ging met zijn eigen auto. De beambten van de
Sicherheitspolizei gingen met een wagen van hun dienst,
benevens een wagen, die zij van ons geleend hadden,
gedeeltelijk per fiets en gedeeltelijk te voet. Door
benzinegebrek konden wij namelijk geen onbeperkt
gebruik maken van onze auto’s. Ik ging op mijn
motorrijwiel. Daarna reden wij allen in colonne naar
het Hofplein, alwaar ik eerst de afzetting door de
manschappen van luitenant Vogler controleerde en
hen gedeeltelijk verplaatste, omdat zij te ver van de
executieplaats verwijderd waren. Toen de afzetting in
orde was, moesten de twintig gevangenen uit de
vrachtauto komen en werden met hun rug opgesteld
tegen een zich op het Hofplein bevindende
schuilkelder. Ik heb geen bevel gegeven, dat de
gevangenen hun handen in de nek moesten houden en
ik geloof dan ook niet, dat dit het geval is geweest. De
gevangenen werden opgesteld op een onderlinge
afstand van twintig á vijfentwintig centimeter. Op een
afstand van zes passen tegenover de rij gevangenen liet
ik evenwijdig met de rij gevangenen het vuurpeloton
zich opstellen. Dit peloton bestond uit veertig
manschappen van de Ordnungspolizei, allen gewapend
met een met scherpe patronen geladen vuurwapen. De
veertig manschappen waren opgesteld in twee rijen
van ieder twintig man, de voorste rij in geknielde
houding en de achterste rij in staande houding. De
manschappen van het peloton waren door vroeger
door hen voltrokken executies allen op de hoogte van
hun opdracht en wisten dat zij na het vuurcommando
ieder éénmaal met scherp moesten schieten op de
hartstreek van de tegenover hen staande en aan hen
aangewezen gevangene. Ik wees aan ieder paar
manschappen van het vuurpeloton, een paar bestaat
uit een geknielde man en de achter hem staande man,
de gevangene op wie zij bij het vuurcommando
moesten schieten. Nadat alles opgesteld was, trad ik
tussen de rij gevangenen en het vuurpeloton en
vertelde de gevangenen in grove trekken ongeveer het
volgende: ‘wegens de hier plaats gevonden aanslag op
een beambte van de Ordnungspolizei wordt u hier als
represaille op bevel van de Höhere ss- und Polizeiführer
doodgeschoten.’ Dit vertelde ik hen in de Duitse taal.
Daarna ging ik aan de zijkant van de opgestelde rij
gevangenen en het vuurpeloton staan en wel zo, dat ik
zowel het vuurpeloton als de gevangenen in het gelaat
kon zien. Op een afstand van vijf á zes meter achter mij
stonden Wölk en Scholz. Daarna gaf ik het
vuurpeloton het bevel ‘fertig machen’, waarop de
manschappen hun reeds geladen geweren
ontgrendelden en daarna gaf ik het bevel ‘legt an’,
waarop de manschappen aanlegden en richtten op de
hen aangewezen tegenover hen staande gevangenen.
Daarna gaf ik het bevel ‘Feuer’, waarop ik een vuursalvo
hoorde en negentien van de twintig gevangenen ter
aarde zag vallen. Eén gevangene bleef staan. Toen
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hoorde ik achter mij Scholz iets roepen, zag dat het
vuurpeloton zijn taak niet naar behoren had vervuld
en zag de gevangene wankelen. Tijd om na te denken
had ik niet en op hetzelfde moment liep ik op de
staande gebleven gevangenen toe, trok mijn
dienstpistool en vuurde een schot af in de richting van
de hartstreek van de gevangene, op een afstand van
naar ik schat 20 á 25 centimeter. Hierop viel ook deze
gevangene. Ondertussen hadden de beide
manschappen van het vuurpeloton, die ik de staande
gebleven gevangene voor de executie had aangewezen,
opnieuw aangelegd, zodat ik de kans liep door mijn
eigen manschappen getroffen te worden, terwijl
majoor Scholz op deze beide manschappen stond te
schelden. Alles speelde zich in enkele seconden af.
Daarna ging ik langs de rij gefusilleerden en gaf iedere
van hen vanaf een afstand van 10 tot 20 centimeter,
een genadeschot in de slaap, althans in het hoofd. Toen
ik hiermee klaar was, ging ik naar de aanwezige arts en
meldde hem: ‘Exekution durchgeführt.’ Daarna
onderzocht de arts de gefusilleerden. Mogelijk heeft de
arts mij nog opdracht gegeven enkele der
gefusilleerden nogmaals een genadeschot te geven.
Ook aan deze opdracht heb ik dan voldaan. Daarna
meldde ik aan mijn chef majoor Scholz: ‘Execution
durchgeführt.’ Daarmee was mijn opdracht vervuld en
heb ik mij verder nergens meer mee bemoeid. De rest
was voor rekening van de Sicherheitspolizei. Ik gaf het
vuurpeloton bevel in te rukken en vertrok ook zelf
naar ons bureau in de Witte de Withstraat. Aldaar
haalden wij de resterende twintig gevangenen en reden
met deze naar de Pleinweg om ze aldaar te fusilleren.
Deze executie vond op dezelfde wijze plaats als de
voorgaande executie. Ook hierbij waren
Sturmbannführer Wölk en majoor Scholz aanwezig. Bij
deze executie vielen na het vuursalvo alle te executeren
gevangenen ter aarde. Na deze executie heb ik op
dezelfde wijze als op het Hofplein de genadeschoten
gegeven. Waarom en op welke wijze de ter dood
veroordeeling van de gevangenen tot stand was
gekomen, weet ik niet. Deze aangelegenheid berustte
geheel bij de Sicherheitspolizei. Ik kreeg voor de executie
in het algemeen het schriftelijke bevel van Wölk en dat
was volgens mij het bewijs, dat de gevangenen langs
legale weg ter dood veroordeeld waren. In dit geval
kreeg Scholz dit bevel en niet ik. Hij was dan ook zelf
als mijn chef aanwezig. Dat ik bij de executie op het
Hofplein er toe kwam, de staande gebleven gevangene
neer te schieten, vond zijn oorzaak in het feit, dat ik de
man geen lange doodstrijd wilde geven, door opnieuw
het peloton op te stellen en geen onaangenaamheden
met mijn chef te krijgen.
(na, cabr, dossier Alfred Rest, geb. 17 november 1906
tin Wuppertal, pf Den Haag 110/49)

bijlage 5
Verklaring van C.D.B. van Leeuwen in verband met
zijn detachering aan de Politie-Offiersschool in
Apeldoorn. 

Omstreeks begin maart 1943 kreeg ik van het
‘commando ordepolitie’ de opdracht tot het volgen van
een militaire opleiding aan de pos, te Apeldoorn.
Voorts werd mij medegedeeld dat verscheidene steden
uit het gehele land op last van de bezettingsmacht een
of meer inspecteurs moesten leveren voor dezelfde
opleiding, dat het ‘commando’ aan deze levering niet
kon ontkomen met het oog op infiltratie van
inspecteurs die de ‘nieuwe orde’ aanhingen, welke
infiltratie anders zeker zou komen. Aangezien ik vurig
tegenstander was van een militaire opleiding die op
Duitse leest geschoeid zou zijn, heb ik mij naar
bovengenoemd ‘commando’ begeven en mijn
desbetreffende opvattingen aldaar kenbaar gemaakt.
Indien ik zou weigeren aan de opdracht te voldoen zou
er voor mij een andere collega worden aangewezen,
terwijl hieruit voor mij zeer onaangename
consequenties zouden voortvloeien. Mij werd onder het
oog gebracht dat het grote belang van tegenwerking der
Duitsers ten bate van het Nederlandse volk beter
gediend was met mijn voldoen aan de opdracht dan met
een weigering. Ik moest mij dit offer getroosten voor de
goede zaak. Vervolgens vroeg ik of het volgen van
bedoelde opleiding ook het brengen van de Germaanse
groet in zich sloot. Hierop kreeg ik ten antwoord dat
men dit niet wist. Hierna heb ik een en ander met een
groot aantal oudere collega’s besproken die mij allen
aanrieden te gaan. Na veel wikken en wegen besloot ik
tot het laatste, vastbesloten in geen geval de Germaanse
groet te brengen, indien dit geëist zou worden en mij
evenmin soortgelijke ingrijpende behandelingen te
laten welgevallen. Voor mijn vertrek uit Rotterdam
deelde het ‘Commando’ mij nog mede dat men er voor
100% op vertrouwde dat ik even anti-Duits zou
terugkomen als ik gegaan was. 
Op de pos te Apeldoorn was ik tezamen met een 18-tal
inspecteurs uit het gehele land (Amsterdam, den Haag
Utrecht, Groningen Haarlem, Arnhem enz.) van de 19
inspecteurs was 1 vaandrig uit Groningen lid van de SS.
De overigen waren fel anti. Te omstreeks half 2 des
namiddags zaten wij bij elkaar in een bovenlokaliteit
van een der op het terrein van de pos gelegen
gebouwen. Wij waren nog niet ontvangen door de
commandant en hadden ook nog geen der overige aan
de school verbonden officieren gezien. Op dat ogenblik
hoorden wij buiten het gebouw iemand op een fluitje
blazen. Daarna geschiedde dit nog enige malen. Geen
onzer maakte aanstalten zich naar beneden te begeven,
hoewel een onzer de mogelijkheid opperde dat een en
ander wel eens voor ons zou kunnen zijn. Korte tijd
hierna kwam een vaandrig de trap opgesneld en vroeg
of wij het fluiten, ten teken dat wij naar beneden
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moesten om te verzamelen, niet gehoord hadden.
Hierop werd namens ons gezelschap geantwoord dat
wij niet als honden behandeld wenste te worden. De
vaandrig zong enige deuntjes lager en wij gingen naar
beneden. Beneden aangekomen verscheen een andere
vaandrig ten tonele. Deze vroeg ons op een rij te gaan
staan in volgorde van grootte. Daarna klonk het bevel
‘geef acht’ en hierna het ‘voorwaarts mars.’ Niemand
onzer verzette een voet. Een der oudere merkte op dat
wij niet wensten te marcheren onder commando van
een vaandrig die wat betreft leeftijd en rang beneden
het overgrote deel van de aanwezige inspecteurs bleef.
Hierna marcheerde wij onder commando van de
oudste inspecteur af. Te omstreeks 2 uur die middag
stonden wij verzameld in de gymnastiekzaal en
luisterden naar de welkomsrede van de commandant
der school. Hierin deelde hij ook mede dat wij ons
moesten onderwerpen aan de regels van orde en tucht
der school, waaronder ook te verstaan was het brengen
van de Germaanse groet. Een onzer stapte naar voren
en deelde mee dat wij dit weigerden. Direct hierna
zond de commandant een zijner officieren weg.
Weldra kwam hij terug met een aantal Duitse
officieren die op Duitse wijze tegen ons van leer
trokken. Na gemeenschappelijk overleg tussen de
officieren van de school en de Duitse officieren
moesten degene die de Germaanse groet niet wilden
brengen bij elkaar gaan staan aan de ene zijde en zij die
hiertoe wel bereid waren aan de andere zijde van de
zaal. Gevolg: 18 onwilligen en 1 willige (een SS
vaandrig uit Groningen). Daarna werd het 18 tal
ontwapend en werd ons medegedeeld dat wij enige
uren de tijd kregen om onze houding te wijzigen.
Indien wij zouden blijven volharden bij onze
weigering zouden wij gezamenlijk naar een werkkamp
in Duitsland overgebracht worden waar men ons wel
zou leren. Na enige tijd verscheen ook de
Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de
Nederlandse Politie, die natuurlijk eveneens geweldig
tegen ons te keer ging. Hierna werden wij gezamenlijk
in de gymnastiekzaal opgesloten gehouden. Rondom
het gebouw stonden mannen met getrokken pistool
(waaronder ook de ss vaandrig) ter bewaking
opgesteld. Kort hierna arriveerde een aantal Duitse
overvalauto’s, waarmee wij naar Duitsland gebracht
zouden worden. Er volgden vreselijke uren met veel
innerlijke strijd. Velen onzer waren getrouwd en
hadden kinderen. Wij waren er zeker van dat, indien
wij weggevoerd zouden worden, we het er niet levend
zouden afbrengen wij hadden ons verzet tot het
uiterste opgevoerd. Het offer van ons leven was te
groot. Wij maakten de afspraak het verzet op alle
mogelijke manieren te handhaven en ten aanzien van
het brengen van de Germaanse groet als toneelspelers
de commandant zouden meedelen dat we onze
houding gewijzigd hadden. In werkelijkheid hebben
wij de groet buiten het terrein van de school nooit

gebracht, hoewel een en ander voorgeschreven was. Na
ongeveer drie uren stonden we weer buiten. Als straf
mochten we gedurende enige tijd het terrein niet
verlaten en de eerste drie weken niet met verlof naar
huis. Ook herinner ik me nog levendig dat op een
gegeven moment Boelstra in Apeldoorn verscheen die
mij mededeelde dat ik hem erg tegengevallen was door
me niet aan de regels van de school te onderwerpen. Ik
deelde hem mee dat ik dit voor mijn vertrek uit
Rotterdam al gezegd had. De tijd die volgde was erop
gericht ons murw te maken en vergde veel van onze
geesteskracht en lichamelijke gesteldheid. Na ongeveer
3 weken werden 5 inspecteurs (Schaap, De Rooij,
Dorleijn, Jong en Folmer) naar het kamp te Vught
weggevoerd. Ten aanzien van de overblijvenden (met
uitzondering van de SS-man natuurlijk) deelde de
commandant mede dat wij een stel dwarsdrijvers en
onwilligen waren en dat deze eerste militaire
inspecteursopleiding waarop de gehele Nederlandse
politiewereld hoopvol het oog gevestigd had,
jammerlijk mislukt was. Na nog vele zeer
onaangename dingen meegemaakt te hebben keerde ik
na ongeveer 3 weken weer in Rotterdam terug, bezield
met een veel grotere haat tegen het moffensysteem dan
voor mijn periode in Apeldoorn. Dit is dan ook de
winst van mijn verblijf aldaar, alhoewel met veel
ellende verkregen.
(Bron: na, dossier Cornelis Daniel Bastiaan van
Leeuwen, geb. 3 juli 1917 te Moerkapelle, zp 3831)

bijlage 6

Tussen 24 augustus 1942 en 17 maart 1944 vonden
negentig geregistreerde transporten onder toezicht van
de politie plaats. Hierbij werden 1306 arrestanten
(joden) overgebracht.
(Bron: gar, Politiearchief, inventarisnr. 3157
dagrapport Vreemdelingen en Transportendienst)

24 augustus 1942 - 06.30 uur 4 arrestanten naar Beilen
26 augustus 1942 17 arrestanten naar Beilen
28 augustus 1942 13 arrestanten naar Beilen
29 augustus 1942 - 05.45 uur 21 arrestanten naar Beilen
03 september 1942 - 05.45 uur 16 arrestanten naar Beilen
04 september 1942 - 05.45 uur 8 arrestanten naar Beilen
05 september 1942 - 05.45 uur 20 arrestanten naar 

Beilen
08 september 1942 - 05.30 uur 10 arrestanten naar Beilen
11 september 1942 - 05.30 uur 16 arrestanten naar Beilen
12 september 1942 - 05.30 uur 9 arrestanten naar Beilen
15 september 1942 - 05.30 uur 7 arrestanten via Beilen 

naar Westerbork
16 september 1942 33 arrestanten naar 

Amsterdam
17 september 1942 - 17.45 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
18 september 1942 - 17.30 uur 3 arrestanten naar 
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Amsterdam
21 september 1942 - 17.30 uur 13 arrestanten naar 

Amsterdam
22 september 1942 - 17.00 uur 10 arrestanten naar 

Amsterdam
23 september 1942 - 18.00 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
24 september 1942 - 18.00 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
25 september 1942 - 17.45 uur 14 arrestanten naar 

Amsterdam
28 september 1942 - 18.00 uur 26 arrestanten naar 

Amsterdam
29 september 1942 8 arrestanten naar 

Amsterdam
06 oktober 1942 - 17.15 uur 10 arrestanten naar 

Amsterdam 
07 oktober 1942 - 17.30 uur 9 arrestanten naar 

Amsterdam
08 oktober 1942 - 17.15 uur 21 arrestanten naar 

Amsterdam
12 oktober 1942 - 17.30 uur 17 arrestanten naar 

Amsterdam
13 oktober 1942 - 17.30 uur 15 arrestanten naar 

Amsterdam
15 oktober 1942 - 17.30 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
16 oktober 1942 19 arrestanten naar 

Amsterdam
19 oktober 1942 - 16.30 uur 26 arrestanten naar 

Amsterdam
20 oktober 1942 - 16.30 uur 8 arrestanten naar 

Amsterdam
21 oktober 1942 - 16.30 uur 3 arrestanten naar 

Amsterdam
22 oktober 1942 - 16.30 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
22 oktober 1942 - 17.30 uur 13 arrestanten naar 

Amsterdam
26 oktober 1942 - 16.00 uur 40 arrestanten naar 

Amsterdam
27 oktober 1942 - 16.00 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
02 november 1942 - 15.30 uur 4 arrestanten naar 

Amsterdam
03 november 1942 - 16.00 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam
04 november 1942 6 arrestanten 

naar Amsterdam
07 november 1942 - 12.45 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
09 november 1942 - 15.30 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
10 november 1942 - 15.30 uur 1 arrestant naar 

Amsterdam
17 november 1942 - 15.30 uur 11 arrestanten naar 

Amsterdam 

18 november 1942 - 15.30 uur 18 arrestanten naar 
Amsterdam

20 november 1942 - 15.30 uur 11 arrestanten naar 
Amsterdam

26 november 1942 - 15.30 uur 6 arrestanten naar 
Amsterdam

27 november 1942 - 14.30 uur 4 arrestanten naar 
Amsterdam

30 november 1942 - 14.00 uur 6 arrestanten naar 
Amsterdam

01 december 1942 - 14.30 uur 8 arrestanten naar 
Amsterdam (onder leiding
van Sicherheitspolizei)

02 december 1942 - 14.30 uur 4 arrestanten naar 
Amsterdam

03 december 1942 - 15.30 uur 2 arrestanten naar 
Amsterdam

05 december 1942 - 06.00 uur 1 arrestant naar Utrecht, 
waar zij aan een transport 
van Den Haag werd 
toegevoegd 

08 december 1942 - 05.30 uur 22 arrestanten naar 
Utrecht 

11 december 1942 - 09.00 uur 55 arrestanten naar 
Hooghalen

23 december 1942 - 05.30 uur 28 arrestanten naar Beilen 
19 januari 1943 - 05.45 uur 23 arrestanten naar 

Westerbork 
29 januari 1943 - 13.00 uur 96 arrestanten naar Vught 

(vermoedelijk geen joden)
11 februari 1943 - 13.00 uur 36 arrestanten naar Vught 

(vermoedelijk geen joden) 
13 februari 1943 - 05.30 uur 48 arrestanten naar 

Westerbork 
12 maart 1943 - 05.30 uur 31 arrestanten naar 

Westerbork 
29 maart 1943 - 05.30 uur 40 arrestanten naar 

Westerbork 
31 maart 1943 - 05.30 uur 17 arrestanten naar 

Westerbork 
16 april 1943 - 05.30 uur 37 arrestanten 

naar Westerbork 
11 mei 1943 - 05.30 uur 24 arrestanten naar Assen 
12 mei 1943 - 09.00 uur 42 joden en 72 haftlingen 

naar Vught (gemengd 
transport)

04 juni 1943 - 07.00 uur 1 arrestant naar Westerbork 
09 juni 1943 - 09.45 uur 37 vrouwen naar 

Vught (vermoedelijk geen 
joden)

01 juli 1943 - 05.30 uur 52 arrestanten naar 
Westerbork 

07 juli 1943 - 07.30 uur 11 joden en 71 anderen 
naar Vught 

13 juli 1943 - 05.30 uur 36 joden naar Westerbork 
23 juli 1943 - 09.30 uur 22 joden en 35 anderen 

naar Vught 
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28 juli 1943 - 07.00 uur 18 geïnterneerden 
(vermoedelijk geen joden) 
naar Oldenzaal gebracht 
om vandaar onder toezicht
af te reizen naar Riga 

29 juli 1943 - 10 arrestanten naar 
Westerbork 

03 augustus 1943 - 05.30 uur 35 arrestanten naar 
Westerbork

03 september 1943 - 05.30 uur 1 arrestant naar Assen 
10 september 1943 - 27 joden en 25 anderen 

naar Vught 
25 september 1943 8 joden en 15 anderen 

naar Vught 
03 oktober 1943 - 05.00 uur 4 arrestanten naar 

Westerbork 
14 oktober 1943 - 10.45 uur 4 Joden naar Vught 
10 november 1943 - 09.00 uur 5 joden en 47 anderen 

naar Vught 
11 november 1943 - 05.30 uur 2 arrestanten naar

Westerbork 
10 december 1943 - 05.30 uur 22 joden naar Westerbork 

bij dit transport 
ontvluchtte 1 jodin,
waardoor een politieagent 
werd gearresteerd 

24 december 1943 - 05.30 uur 17 joden naar Westerbork 
08 januari 1944 - 05.30 uur 24 arrestanten naar 

Westerbork 
20 januari 1944 - 05.30 uur 3 arrestanten naar 

Westerbork 
31 januari 1944 - 09.30 uur 1 arrestant naar 

Westerbork 
02 februari 1944 - 05.30 uur 24 arrestanten naar Assen 
05 februari 1944 - 23 arrestanten naar Den 

Haag voor doortransport 
naar Westerbork 

01 maart 1944 - 05.30 uur 29 arrestanten naar 
Westerbork

08 maart 1944 - 05.30 uur 3 arrestanten naar 
Westerbork 

17 maart 1944 - 05.30 uur 16 arrestanten naar 
Westerbork

bijlage 7

Verklaring van U. Olij, stedelijk commandant van de
Landwacht.

‘Nadat ik als stedelijk commandant was aangesteld
waren er in Rotterdam nog geen landwachters, behalve
dat er enkele contactmensen waren. Ik heb mijn intrek
genomen in de Heerban der wa, Westersingel 55. In
ditzelfde gebouw is steeds de Landwacht gebleven. De
Landwacht van Rotterdam heb ik van de grond af aan
opgebouwd, er was zelfs geen administratie. Aldaar deed

ik aan de leden der nsb een rondschrijven toekomen
voor aanmelding bij de Landwacht Nederland. Op deze
circulaire stond tevens vermeld, plaats, dag en uur van
de keuring. De keuringen werden gehouden in het
gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
aan de Coolsingel te Rotterdam. Bij de gehouden
keuringen waren door mij een paar personen
aangesteld, die de personen voor aanmelding inschreven
en waarvoor zij dienst namen, hetzij bij de beroeps- of
hulpdienst der Landwacht. Waren er personen die
bijzondere inlichtingen wilden hebben, werden zij door
mij te woord gestaan, daar ik zelf bij de keuringen
tegenwoordig was. Ongeveer 3 keuringen zijn er door
mij uitgeschreven. Wanneer zij waren ingeschreven en
goedgekeurd, werden zij na verloop van tijd weer
opgeroepen. Op een zondag in februari 1944 heb ik alle
personen die waren goedgekeurd opgeroepen voor een
bijeenkomst in het gebouw aan de Westersingel. Op
deze bijeenkomst, tellende ongeveer 300 personen, heb
ik de organisatie, het doel, de taak en de opleiding van
de Landwacht uiteengezet. Voorts zette ik uiteen, welke
gevaren er voor zwakke elementen aan verbonden
waren, bijvoorbeeld machtswellust, hoe zij zouden
worden bewapend en geüniformeerd, geldelijke
vergoeding enz. Nadat door mij op deze wijze
manschappen voor de Landwacht waren aangeworven
en een Stadscommando was opgericht, werden er door
mij 6 afdelingen gevormd, te weten: Rotterdam-Zuid,
Centrum en West, Noord en Oost, Hillegersberg,
Overschie en Schiedam. De afdelingscommandanten
werden op mijn voordracht benoemd door de
gewestelijke commandant. De afdelingscommandanten
heb ik geïnstrueerd dat zij de afdelingen moesten
splitsen in groepen. Iedere groep bestond naar ik meen
uit 30 manschappen. De groepscommandanten werden
op voordracht van de afdelingscommandanten door mij
benoemd. Ik stelde zelf de rayons van de afdelingen vast
en voor de groepen in samenwerking met de
afdelingcommandanten. De afdelingscommandanten
stelden een patrouillesysteem voor, welke aan mij ter
goedkeuring werd voorgelegd. Ongeveer eind maart
1944 werd er voor het eerst door de Landwacht te
Rotterdam dienst gedaan. In februari heb ik mij in
verbinding gesteld met de gewestelijke
politiecommandeur, luitenant-kolonel Hofman en met
de gewestelijke politiepresident, kolonel Boelstra, in
verband met het geven van politiewetskennis aan de
landwachters. Dit had tot resultaat dat er een aantal
instructeurs ter beschikking werd gesteld voor het geven
van politiewetskennis, op door mij bepaalde dagen en
uren. De Landwacht had tot taak, het bestrijden van de
zwarte handel, het bewaken van overheidsgebouwen
tegen aanslagen en sabotagehandelingen, het
beschermen van goederen en eigendommen van nsb’ers
en het opsporen van onderduikers, radiotoestellen en
dergelijke. Op de vormingsavonden, die ik voor de
hulplandwachters hield, zette ik mijn standpunt ten
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aanzien van de onderduikers uiteen. Hoewel de
opsporing en aanhouding daarvan tot de taak der
Landwacht behoorden, hield ik hen voor dit aan de
politie over te laten, daar anders de Landwacht zeer
impopulair zou worden bij het Nederlandse volk. Ten
aanzien van de illegaliteit beperkte ik mij tot het
defensieve, dit wil zeggen, dat wanneer een illegale
groep een radio-ontvangsttoestel zou bezitten, om
berichten te ontvangen, zou ik wel het toestel, als hun
wapen, inbeslagnemen, doch mij van verdere
handelingen afzien. Ik stelde mij op het standpunt, dat
wanneer ik mij moest melden voor de arbeidsinzet of
krijgsgevangenschap, eveneens zou onderduiken.
Wanneer op het stadscommando anonieme brieven
binnenkwamen over onderduikers en dergelijke,
werden deze door mij terzijde gelegd. Als stedelijk
commandant van de Landwacht Rotterdam, had ik de
rang van opperstormleider. Mijn uniform bestond uit
veldgrauwe broek, tuniek en pet en als uitmonstering
had ik 2 zwarte spiegels aan weerskanten van mijn
tuniek. Op de ene zwarte spiegel had ik een springende
granaat en op de andere 3 sterren en een balk, alsmede
zilveren schouderepauletten Op 1 juli 1944 werd ik
bevorderd tot hoofdstormleider en kreeg ter
onderscheiding 3 sterren en 2 balken. Hoofdstormleider
staat gelijk in rang met een kapitein van de Staatspolitie.
Ik had tot mijn beschikking een solomotor waarmee ik
de dag- en nachtpatrouilles controleerde. Met majoor
Scholz, hoofd van de Ordnungspolizei heb ik een
bespreking gehad, in verband met het instellen van
bewakingsdiensten door de Landwacht bij grote
levensmiddelenopslagplaatsen in Rotterdam, zoals de
Verenigde Meelfabrieken, Pakhuismeesteren, Haka en
dergelijke gebouwen, tegen overvallen en
sabotagehandelingen van terroristen. De door majoor
Scholz aangewezen gebouwen, werden dan door mijn
onderhebbende Landwachtpersoneel, zowel bij dag als
bij nacht tegen overvallen of aanslagen bewaakt. Na
Dolle Dinsdag kreeg ik een compagnie van ongeveer 80
landwachters uit Zeeland onder mijn commando, die
eveneens bij de bewaking van dergelijke gebouwen
werden ingeschakeld. Wanneer een patrouille van de
Landwacht een wagen met groenten of fruit inbeslag
had genomen, kreeg ik daarvan kennis van de
betrokken afdelingscommandant. Ik besliste dan, dat de
inbeslaggenomen goederen op het stadscommando
moesten worden gebracht. Onmiddellijk werd dan door
mij het Groenteverdeelkantoor te Rotterdam er van in
kennis gesteld die dan besliste voor hoeveel de
inbeslaggenomen groente of fruit kon worden verkocht.
De inbeslaggenomen goederen werden, door mij
aangestelde groentehandelaren, in het openbaar
verkocht. De opbrengsten daarvan werd met het bewijs
van inbeslagname overgedragen aan het Rijksbureau
voor Voedselvoorziening te Den Haag. Wanneer het
twijfelgevallen waren, werd terstond een rechercheur
van de economische recherche van de Staatspolitie

gewaarschuwd, die dan besliste of de overtreding wettig
of onwettig was begaan. Met grote partijen
inbeslaggenomen textielwaren en bonnenzwendel
werden deze goederen met hun rapport overgegeven
aan de Sicherheitsdienst te Rotterdam, hetzij met de
betrokken persoon, al naar gelang de grootte van de
partij. De inbeslaggenomen radiotoestellen werden door
mij met rapport overgegeven aan Groep x van de
Sicherheitsdienst, doch nimmer de eigenaar van het
toestel. Ongeveer september 1944 kreeg ik bericht van de
commandant van de Germaansche-ss, Feldmeijer, om
mij ten spoedigste in Hoogeveen bij de Waffen ss te
melden. Op 1 oktober 1944 heb ik het stadscommando
van de Landwacht overgedragen aan opperluitenant S.
van de Staatspolitie.’
(bron) na, cabr, Dossier Uilke Olij, bg Den Haag
70969, pra Gorinchem 88666, pra Rotterdam 96784)

bijlage 8

Gedeelte uit een door de voorman van de ss-Standaard
v (Noord-Brabant) ontworpen circulaire, waarin hij de
oprichting van de politiestormen en de doelstelling
van de Nederlandse ss bekend maakt.

politiemannen in nederland !
Nu in het oosten de miljoenenhorden der bolsjewisten
door het bekwaamste en dapperste leger aller tijden
worden vernietigd; nu duizenden Germaanse mannen
hun leven geven om het ontzettende gevaar, dat
Europa en daarmee alles wat ons dierbaar is bedreigde,
af te wenden; nu de nationaal-socialistische revolutie
ons volk en ons ras bevrijdt uit de boeien van het
jodendom en het kapitalisme; nu de herordening van
Europa een feit is geworden; nu ook de reorganisatie
van de bestuursorganen van de Nederlandse staat –
waaronder de politie – meer en meer voortschrijdt, is
ook voor u de tijd gekomen om definitief uw
standpunt te bepalen. In een democratische staat, waar
talrijke partijen elkaar en de gemeenschap afbreuk
doen, is het als een goede eigenschap te beschouwen
wanneer de politie neutraal is ten aanzien van
politieke opvattingen. Deze neutraliteit bestaat echter
in een nationaal-socialistisch georiënteerde en
geregeerde staat niet. Deze kent slechts twee
mogelijkheden; men is nationaal-socialist of een
tegenstander der nationaal-socialistische
wereldbeschouwing. Is de politieman het laatste dan is
het ten enenmale onmogelijk, dat hij zodanig werkt als
ter doorvoering en handhaving der nationaal-
socialistische beginselen, die belichaamd zijn in reeds
bestaande en nog komende wetten en verordeningen,
met redelijkheid van hem mag worden verwacht. Hij
is in dit geval – bezien van het standpunt van de
nationaal-socialist – onbetrouwbaar en moet daarom
uit de gelederen der politie worden geweerd of

797



verwijderd. Politiemannen in Nederland, wij, mannen
der Nederlandse ss, bieden u de broederhand. Wij
hebben begrip voor uw – vooral in deze tijd – moeilijk
werk. Wij staan aan uw zijde daar waar het geldt de
verdediging van uw gerechtvaardigde belangen. Een
onzer idealen is, het Nederlandse volk op te voeden in
die zin, dat het in de politieman niet meer ziet een
noodzakelijk kwaad, maar zijn vriend, zijn helper en
raadgever; drager van het gezag en als zodanig te eren
en te respecteren. Politiemannen, stoot onze hand niet
terug. Grijp de kans die wij bieden om op positieve
wijze mee te werken aan de opbouw ener van joodse
en andere volksvreemde invloeden gezuiverde
gemeenschap, waarin de begrippen: naastenliefde,
rechtvaardigheid, eer, moed en trouw geen holle
klanken maar ‘daad’ zullen zijn, door toe te treden tot
de ss-politiestormen die in het raam van de
Nederlandse ss worden georganiseerd.
(Bron: na, Archief DGvP nummer toegang 2.09.53)

bijlage 9
Buitengewone dienstorder van 7 mei 1945, waarin Staal
zich richt  tot alle leden van het Rotterdamse korps.

Mannen en vrouwen van de Rotterdamse politie! Het
uur der bevrijding heeft geslagen. De Duitsers hebben
gecapituleerd. Een schok van ontroering gaat door
onze harten, nu na vijf lange jaren van onderdrukking
rechts-verkrachting en nameloos leed, de Vaderlandse
drie-kleur als symbool van herrijzend Nederland weer
fier en vrij van onze gebouwen wappert. Een wereld
van ellende ligt achter ons. Zwaar heeft ons land, onze
stad en ons volk gelden, rouw is in vele gezinnen
gebracht. Wij staan op de drempel van een nieuwe
maatschappij. Een uiterst moeilijke periode ligt voor
ons, het is goed zich dit terdege te realiseren. Wij
moeten ons leven in menig opzicht opnieuw beginnen.
Aan ieder van ons zullen in de komende weken en
maanden geestelijk en lichamelijk de hoogste eisen
worden gesteld. Er zijn talloze problemen, die opgelost
moeten worden. Nog veel meer zou ik u kunnen en
willen zeggen. De eisen, die de toestand van het
ogenblik aan mij stellen dwingen mij evenwel tot
beperking. Wij moeten terstond aan de slag om de
terugkeer van weer normale toestanden te helpen
bespoedigen. Met ingang van heden heb ik de
voorlopige leiding van het politiekorps hier ter stede
op mij genomen. Hierbij gaan mijn gedachten in de
eerste plaats uit naar die korpsleden, die als slachtoffer
van het geweld van de bezetter zijn gevallen, alsmede
naar hen, die op andere wijze ernstig leed van de
vijand hebben ondervonden. Ik ben mij bewust, dat ik
mij bij het uitoefenen van mijn taak voor grote
moeilijkheden zal zien gesteld. Ik heb uw aller steun
nodig om deze te overwinnen. Ik zal trachten de goede
naam van de Rotterdamse politie, die door handelen

van politieke onbetrouwbare, verraderlijke en corrupte
elementen ernstig heeft geleden, binnen de kortst
mogelijke tijd te herstellen. Als eerste maatregel zal ik
de zuivering van het korps voorbereiden en aan de
hand van een zuiveringsbesluit en den nader door mij
ontvangen instructie uitvoeren. Verraders en zij die
met de vijand hebben geheuld horen in ons midden
niet thuis. Vervolgens zal ik mij bezig houden met de
gevallen van corruptie, waaraan sommigen uwer zich
hebben schuldig gemaakt. Mannen en vrouwen van de
Rotter-damse politie, ik wens, dat vanaf dit ogenblik
ieder zich rekenschap geeft van het feit, dat een geheel
andere koers zal moeten worden gevolgd. Ik weet zeer
goed, dat veler uwer onder zeer ongunstige omstandig-
heden hun dienst hebben moeten vervullen. Gij zijt
onvoldoende gevoed, slecht gekleed en hebt met
moeilijkheden allerlei aard te kampen. Dit heeft in de
hand gewerkt, dat gedurende de oorlogsjaren bij
sommigen een zeer bedenkelijke mentaliteit is ont-
staan. De hoge opvattingen, welke voorheem beston-
den betreffende discipline, plichtsvervulling, eerlijk-
heid en de waardigheid van het ambt zijn verflauwd 
en hier en daar geheel verdwenen. Hoe moeilijk onze
omstandigheden tijdelijk nog mogen zijn, in her-
rijzend Nederland moet een politieman door houding,
gedrag, en levenswijze een voorbeeld zijn voor
anderen. Het beschikbare voedsel en alles wat kan
dienen tot herstel en wederopbouw van het vaderland
moet op regelmatige wijze door de bevoegde instanties
in circulatie worden gebracht. Iedere vorm van zwarte
handel, van kopen buiten de bonnen om, alsmede elk
geknoei met levensmiddelen zijn verraad aan het eigen
volk en zullen dienovereenkomstig worden gestraft. 
Ik gelast een ieder op de meest krachtdadige wijze mee
te werken aan de bestrijding van de zwarte handel. 
Dit is een vaderlands belang van de eerste orde.
Geweldplegers, en zij die plunderen of deelnemen aan
roverijen moeten op de meest krachtdadige wijze
worden bestreden. Er moet niet worden geschroomd
tegen deze lieden ter plaatse de wapens te gebruiken.
Uw chefs zullen u waar nodig mondeling toelichting
geven. Ik verwacht en vertrouw, dat de gehele Rotter-
damse politie als gesloten eenheid haar plicht zal doen.
Orde en rust moeten onvoorwaardelijk worden
gehandhaafd. Onderlinge geschillen of animositeit
mogen niet voorkomen. Waar deze mochten hebben
bestaan, moeten zij in het algemeen belang worden
opgeruimd. Het vaderland heeft mannen nodig, die
meer dan ooit schouder aan schouder staan om de
wederopbouw en het herstel in eendrachtige samen-
werking tot stand te helpen brengen. En thans aan het
werk. Leve de Koningin!! Leve het Vaderland!
(Bron: gar, Politiearchief, inventarisnr. 1761, dagorders
1945)
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bijlage 10

gestraft:
Schriftelijke berisping:
1 hoofdinspecteur
3 inspecteurs
1 adjunct-inspecteur
4 brigadiers
1 hoofdagent
35 agenten
7 hoofdwachtmeesters
2 bewakers
Overplaatsing:
1 inspecteur
1 agent
Uitsluiting bevordering voor 3 jaar:
1 agent
Uitsluiting bevordering voor 5 jaar:
4 agenten
1 klerk
Uitsluiting bevordering voor 5 jaar en overplaatsing:
1 inspecteur
1 agent
Terugzetting in rang:
1 hoofdagent
Terugzetting in rang en overplaatsing:
1 brigadier

geen maatregelen:
1 commissaris
3 hoofdinspecteurs
14 inspecteurs
2 inspectrices
3 adjunct-inspecteur
1 adjudant
7 brigadiers
3 hoofdagenten
158 agenten
1 adspirant
4 bewakers
1 politiearts
1 commies
1 klerk
1 monteur

met ontslag in 1945:
1 majoor
1 kapitein
4 opperluitenants
1 luitenant
14 adjudanten
1 vaandrig
3 onderluitenant
4 opperwachtmeesters
19 wachtmeesters
3 onderwachtmeesters
24 bewakers

met ontslag in 1946:
1 luitenant-kolonel
3 opperluitenants
3 luitenants
3 vaandrigs
1 onderluitenant
3 hoofdwachtmeesters
4 opperwachtmeesters
29 wachtmeesters
2 onderwachtmeesters
13 bewakers

op 31 december 1946 waren: 
Geschorst:
1 inspecteur
2 hoofdagenten
6 agenten
Gestaakt:
1 brigadier
1 hoofdagent
Buiten dienst:
2 commissarissen
2 inspecteurs
2 brigadiers
1 hoofdagent
1 politiearts
5 agenten

totaal 428
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Ingevolge het Zuiveringsbesluit van 1945 werden tegen de Rotterdamse politiefunctionarissen de volgende
maatregelen genomen.



bijlage 11

Gedeelten uit het achttien pagina’s tellend verweerschrift
van Hanegraaf, Kwast en Moerman.

Nu een dergelijke drastische maatregel wordt
geadviseerd, zonder dat wij, naar eigen overtuiging,
voldoende gelegenheid hebben gehad tot verweer, zijn
wij wel gedwongen van de normale weg af te wijken en
ons standpunt in de vorm van dit verweerschrift ter
kennis van de bevoegde autoriteiten te brengen teneinde
te voorkomen, dat een schorsing of andere
zuiveringsmaatregel zal worden gelast, zonder dat van
politiezijde dit vraagstuk in zijn volle omvang is belicht.
Men hoort wel eens de stelling verkondigen, dat het
politiestandpunt met betrekking tot het jodenvraagstuk
tijdens de bezetting, zo algemeen bekend is, dat het als
het ware ‘van de staat kan worden afgeschept’. Zo
eenvoudig is de zaak echter niet. Tot recht begrip van
deze gehele aangelegenheid moet men zich afvragen wat
te Rotterdam op dit gebied eigenlijk is geschied en ons
indenken in de sfeer van het bezettingsjaar 1942. De
Duitsers hadden toen reeds allerlei maatregelen tegen de
joden genomen, zoals bijvoorbeeld geen joden in
openbare vermakelijkheden, plantsoenen of parken;
geen huwelijken, uitsluiting uit betrekkingen;
inbeslagneming van vermogens en bedrijven;
uitgebreide registratie enz. Met de totstandkoming dezer
maatregelen had de politie hoegenaamd niets te maken
en waar zij kon werd de toepassing van de desbetreffende
voorschriften gesaboteerd. Geleidelijk aan begonnen de
Duitsers de wegvoering van de in Nederland
verblijvende joden voor te bereiden, waarbij zij gebruik
maakten van de bij de afdeling Bevolking en de Joodse
Raad berustende gegevens. Deze gegevens maakten het
de Duitsers mogelijk een volkomen registratie van de
joden tot stand te brengen. Voorgespiegeld werd o.m.,
dat de joden in Duitsland in eigen gemeenschap zouden
kunnen samenleven. Vele joden gingen aanvankelijk uit
eigen beweging, op oproep en zonder politie-interventie
naar Westerbork. Men zag ze vrijwillig gaan, geholpen
door omwonenden. Waardevolle voorwerpen werden bij
buren of kennissen ondergebracht. Door dit gedeelte van
de joden werd kennelijk een spoedig einde van de oorlog
verwacht, waaraan een zekere speculatie betreffende
invasiedatum natuurlijk niet vreemd was. Dit gevoel
werd nog verstrekt door de propaganda van Radio
Oranje, waarbij steeds opnieuw de bevolking moed werd
ingesproken door de verzekering ‘Wij komen’. Daar de
wegvoering der joden, naar Duitse begrippen, op deze
wijze niet snel genoeg geschiedde, besloten zij tot afvoer
op grote schaal. Te Rotterdam werd aan de Linker
Maasoever, op het terrein van het gemeentelijk Entrepot
aan de Stieltjesstraat, een verzamelplaats ingericht,
vanwaar zij per spoor werden afgevoerd naar
Westerbork. Aan de Rotterdamse politie werd gelast de
hier ter stede wonende joden naar deze verzamelplaatsen
te geleiden, alwaar de registratie en verdere regeling door

Duitsers en hun handlangers geschiedden. In deze zin is
de politie, in haar geheel, hier ter stede driemaal
opgetreden. Wat was het motief, dat de Rotterdamse
politie bij deze actie haar medewerking verleende? 
Voorop willen wij stellen, dat reeds in die tijd de
uitvoering dezer maatregelen als een loden last, niet
alleen op ons, doch op het gehele politieapparaat drukte.
Niet alleen wij, doch ieder politieman heeft de meest
ernstige gewetensconflicten uit moeten vechten voor en
al een hij met zichzelf tot een beslissing kwam. Uiteraard
kon niemand destijds voorzien, aan welk een ontzettend
lot de joden zouden worden bloot gesteld. Dit neemt niet
weg, dat wij ons zeer goed bewust waren, dat hier iets
geschiedde, in strijd met ieder normaal rechtsbegrip. Wij
hadden destijds te kiezen tussen ‘blijven op onze post’ of
‘onderduiken’. Het vóór en tegen is, met uitzondering
van de eerste maal, toen wij door de gebeurtenissen
werden overrompeld en de last ‘joden te halen’ eerst
werd gegeven toen een groot aantal politiemannen in de
kantine van het hoofdbureau waren samengeroepen, tot
in den treuren overwogen en besproken. Niet alleen
tussen ondergetekenden, doch praktisch door alle
inspecteurs van de Rotterdamse politie. Het was immers
zo, dat iedereen stond voor een ontzettende individuele
moeilijkheid, wat te doen ten aanzien van de door de
Duitsers verstrekte last. Door eerste ondergetekende
(Moerman) en door vele anderen is bij herhaling en met
klem op de meest felle wijze geprotesteerd bij de
toenmalige politiepresident Boelstra. Ook werd
geprotesteerd bij de toenmalige leider der sd, dit alles,
zoals te verwachten was, zonder resultaat. Het
politieapparaat werd reeds toen door de Duitsers zo
onbetrouwbaar geacht, dat ze hun maatregelen als regel
hoogstens één a twee uur voor de uitvoering aan Boelstra
doorgaven. Namen en adressen werden pas op het laatste
moment door Groep 10 bekend gemaakt, teneinde de
mogelijkheid van waarschuwen zo gering mogelijk te
maken. Dat niettegenstaande, waar mogelijk, toch
gewaarschuwd werd, behoeft geen betoog. Iedere
vrijwillige medewerking was de politie vreemd. Dit alles
wil niet zeggen, dat wij de houding van de Rotterdamse
politie willen goedpraten. Het zou wel een wonder zijn,
wanneer een bestuursapparaat als de politie, dat jaren
aan de geweldige druk van de bezetter heeft bloot
gestaan, geen fouten had gemaakt of ‘achteraf bekeken’
in bepaalde omstandigheden niet beter een andere
houding had kunnen aannemen. Het is en blijft echter
ons goed recht, begrip te verwekken voor de ontzettende
problemen en moeilijkheden waarmee iedere
politieambtenaar dagelijks had te worstelen. (…) De
volkomen zekerheid dat de wegvoering der joden onder
alle omstandigheden door de Duitsers zou zijn
doorgezet. Dit punt, hoewel op het oog van minder
belang schijnend, verdient toch wel degelijk overweging.
Aangenomen dat het Rotterdamse politiekorps en bloc
zijn medewerking had geweigerd en was ondergedoken,
hoe zou dan niet de woede van de bezetters zich tegen de
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joden in de eerste plaats hebben gekeerd en hoe zou dan
de behandeling zijn geweest? Hierbij kwam nog de
volkomen apathische houding van de joden zelf, niet
bereid tot het bieden van weerstand, doch eerder geneigd
door omkoping zich persoonlijk veilig te stellen. De
wijze waarop de wegvoering uitgevoerd werd door de
Duitsers en hun onmiddellijke trawanten aan de ene
zijde en door de Rotterdamse politie aan de andere zijde,
deed het merendeel der joden dankbaar zijn tegenover
de laatste. Ieder die ook maar enigszins op de hoogte is,
weet hoe men zich allerwegen uitsloofde om het leed te
verzachten. Ondanks het uitdrukkelijk verbod van de
Duitsers, sjouwde de politie met bagage, bezorgde de
joden alle mogelijke faciliteiten en liet hen onmiddellijk
achter zodra een doktersattest vervoer verbood. Als men
over deze humaniteit thans de schouders smalend wil
ophalen, maakt men onbewust wellicht de fout het
gebeuren in die tijd niet in het historisch verband te zien,
door de uiteindelijke massamoord op de joden als toen
reeds bekend te veronderstellen. (…) Wanneer men nu
het in deze gevoerde politiebeleid zou afkeuren en naar
voren brengen dat de politie het ophalen van de joden
had moeten weigeren, dan is er maar één mogelijkheid
welke dit voor de politie en bloc had kunnen
bewerkstelligen, n.l. een duidelijke richtlijn door de
regering te Londen. Men zou dan tenminste ook
landelijk geweten hebben waar men aan toe was. (…)
Verschillende politieambtenaren hebben destijds het
advies van geestelijke adviseurs ingewonnen, juist omdat
ze in ziel en geweten met deze zaak geen raad wisten.
Zowel Protestanten als Katholieken hebben sommige
hunner voorgangers geraadpleegd. De predikanten van
de Nederlandsche Hervormde en Gereformeerde kerk,
met wie over deze zaak gesproken werd, konden geen
eensluidende oplossing geven (en kunnen dit thans
vermoedelijk nog niet). De derde ondergetekende
(Hanegraaf) had in het begin van 1943, in gezelschap van
enige andere r.k. inspecteurs (Van der Weiden, Derks en
Duindam FvR), een bespreking met het Episcopaat in
Haarlem. Kort tevoren (31 maart) was Rotterdam door
een hevige luchtaanval geteisterd en vele gezinnen waren
dakloos geworden. Er waren toen slechts weinig joodse
families in de stad. De Duitsers gaven voor dat deze
mensen weg moesten om ruimte te maken voor de
getroffen gezinnen. Hem werd toen na bespreking
medegedeeld, dat indien de r.k. politiemannen zich niet
op normale wijze aan de opdracht konden onttrekken,
zij deze in dit geval konden uitvoeren, zonder in conflict
te komen met hun geweten. Uit een en ander blijkt wel
dat zelfs in kerkelijke kringen geen eenstemmigheid
heerste ten aanzien van de te volgen gedragslijn. (…) Wij
hopen aan de hand van het voorafgaande te hebben
aangetoond, dat wij niet hebben gehandeld uit
gemakzucht of gedreven werden door het verlangen ten
koste van alles onze ‘baantjes’ te behouden. Betere
motieven hebben onze houding bepaald. Persoonlijk
voordeel heeft geen onzer door de bezetting genoten,

integendeel. Wanneer men er zijn afkeuring over wil
uitspreken, dat de politie, door de omstandigheden
letterlijk gedwongen, joden heeft gehaald, dan zal men
bij diezelfde politie ‘achteraf bekeken’, niet van
tegenspraak horen. Wij moeten er ons echter met klem
tegen verzetten dit geval te beschouwen als een teken
van onbetrouwbaarheid collaboratie of nog erger. Het is,
hoe paradoxaal dit ook weer moge klinken, in het wezen
der zaak lang niet zo erg als het brengen van de
Hitlergroet of het collecteren met de Winterhulpbus.
Tussen deze daden en het halen der joden gaat een diepe
kloof van het eigenlijke verraad van de Nederlandse
zaak. Ieder die de strijd van de politie tegen de
infiltrerende methodes van het Nationaal-socialisme
heeft meegemaakt, voelt hier het duidelijke verschil. Op
één willen wij nog eens bijzonder de aandacht vestigen.
Bij het beoordelen van de gebeurtenissen uit die tijd
moet men zich, om tot een zuiver objectief en
rechtvaardig oordeel te komen, geheel losmaken van het
trieste beeld dat aan het Nederlandse volk eerst jaren
later uit de Duitse concentratiekampen is bekend
geworden. Immers hoe menselijk is het niet dat men zijn
oordeel bewust of onbewust laat beïnvloeden door
datgene wat men nu weet en deze wetenschap
onwillekeurig gebruikt als maatstaf bij de beoordeling
van wat er toen is geschied. Vast staat, dat niemand heeft
kunnen vermoeden welk een vreselijk lot de meeste
joden tegemoet gingen. Ware dit wel zo, dan mag men
aannemen dat de joden, die toch wel de benauwenissen
van die tijd zelf het sterkst hebben gevoeld, zich op veel
groter schaal door onderduiken enz. aan de wegvoering
zouden hebben onttrokken. Het is merkwaardig dat de
jodenmaatregelen van de Duitsers destijds door de
bevolking wel scherp werden veroordeeld, doch dat uit
de burgerij zelf nagenoeg nergens een stem klonk van
afkeuring tegen de politie de burgerij was zich toen over
het algemeen volkomen bewust in welk een
afschuwelijke dwangpositie de politie verkeerde en zag
met eigen ogen wat door haar werd gedaan om het leed,
waar zulks mogelijk was, te verzachten. Voorts nog dit.
Op formele gronden moeten wij er ons ernstig tegen
verzetten, dat de Algemene Zuiveringscommissie te
onzen aanzien een zuiveringsmaatregel voorstelt, zonder
het jodenvraagstuk in haar vollen omvang aan de orde te
stellen. Het gaat toch niet aan hier een drietal van de
geüniformeerde politie op min of meer toevallige wijze
verantwoordelijk te stellen, terwijl het gehele korps aan
de uitvoering der Duitse maatregelen heeft meegewerkt.
Ook de recherche was immers, met haar leiding, met de
uitvoering der jodenmaatregelen volledig ingeschakeld.
Het feit dat misschien op dit gebied geen dossiers bij de
Algemene Zuiveringscommissie berusten, doet weinig
ter zake. Zulks is te wijten aan de toevallige
omstandigheden dat geen klachten op dit gebied bij
betrokkenen binnen kwamen.(Bron: na, dossier
Moerman, zp 19513 (dossier k10123))
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