
]ODENDEPORTATIES, EERSTE FASE

'de arrestatiebevelen van Joden aan het hoofdbureau van de Amsterdamse politie
door ... Elk arrestatiebevel bevatte de naam van een Jood. De arrestatiebevelen
werden aanvankelijk door het hoofdbureau verdeeld en naar de afdelingen
doorgestuurd, waarna de afdelingen belast waren met de arrestaties. Deze
arrestaties moesten's avonds worden uitgevoerd. Zij hebben aanleiding gegeven
tot protesten aan de afdelingen door de inspecteurs en wel eigenlijk om twee
redenen: ze vonden het onaangenaam werk en bovendien gaf het omvangrijk
werk in de avonduren, dus overwerk. Het is dus gereorganiseerd op deze wijze
dat, ook op aandringen van bedoelde inspecteurs, het personeel van het hoofd-
bureau mee moest doen ... De organisatie is toen zo geworden dat de staf ...
detachementen vormde onder leiding van een inspecteur, waarna elk detache-
ment opdracht kreeg, in een bepaald stadsgedeelte het werk uit te voeren ... Er is
onder elkaar een bespreking geweest tussen verschillende inspecteurs waarbij tot
uitdrukking is gebracht, dat men het werk natuurlijk niet wenste te doen. Ik voor
mij heb verklaard dat ik het niet zou doen, anderen weifelden"-

inderdaad weigerde van der Hoeven een hem in dit kader gegeven taak;
hij werd prompt geschorst en vervolgens ontslagen. Verdere maatregelen
werden niet tegen hem genomen. Niemand was er, voorzover bekend, die
zijn voorbeeld volgde.

Onder het nieuwe systeem werden de gearresteerde Joden eerst met
politie-auto's of onder politiegeleide naar de Zentralstelle gebracht. Zij gaven
daar in de hal hun deportatiebevel en hun persoonsbewijs af; typistes van
de Joodse Raad stelden naamlijsten op. 'Daarna', aldus Sluzker,

'kwamen de Joden in de gymnastiekzaal ... (Daar) waren veertigà vijftig mensen
van de Joodse Raad werkzaam, althans bezig, om van de binnengebrachte
personen alle gegevens te verzamelen die voor een eventuele invrijheidsstelling
dienstig konden zijn."

Menigmaal slaagden Sluzker en zijn medewerkers er in om, als de controle
even verslapte, opgepakte Joden die niet voor invrijheidsstelling in aan-
merking kwamen, de deur uit te werken; een van de Nederlandse employé's
van de Zentralstelle, [cop Liet, was hun daarbij vaak behulpzaam.ê Veruit
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3 Liet heeft bovendien enkele hem bekende Joodse families geholpen door op hun
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