Betreft: Jacobus (Koos) Hoytema van Konijnenburg (19-2-1902 – 4-4-1974)
Daar op Internet weinig bekend is over Jacobus Hoytema van Konijnenburg dienen
onderstaande krantenknipsels enig beeld over hem te geven. Het krantenknipsel handelend
over de politie-reorganisatie door de bezetter kan samen met de informatie over de politie
en marechaussee elders op deze website-pagina enig inzicht geven over de politionele
activiteiten onder uiteindelijke centrale sturing door de bezetter tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Het onderdeel marechaussee, dan wel meerdere medewerkers
daarvan, hebben daarin zodanig gemanoeuvreerd, -een uitzonderingspositie in genomen-,
dat zowel de op deze pagina genoemde Hoytema van Konijnenburg als Merardus E.
Hoeijenbos na de Tweede-Wereldoorlog hun functie binnen de politie-marechaussee-leger
zonder meer konden blijven uitoefenen.

1901

Bron: Het Nieuws van de Dag, dd 4-5-1901 (Ouders van Jacobus Hoytema van Konijnenburg in
ondertrouw)

1902

Bron: Algemeen Handelsblad, 20-2-1902 (geboorteaankondiging van Jacobus Hoytema van
Konijnenburg)

1940 | 1942

1941

Bron: De Indische Courant, dd 08-10-1941 (klein deel uit het artikel dat hieronder compleet wordt
weergegeven)

1941
Bron: De Indische Courant en De Sumatra Post, dd 08-10-1941

POLITIE-REORGANISATIES IN NEDERLAND.
Gemeentelijke korpsen in Rijksverband.
POLITIE-BATALJONS ALS MACHTSKERNEN.
NAZIFICEERING DE BEDOELING
In elken geordenden staat is de taak van de rijks- en de gemeentelijke politiekorpsen geen andere
dan zorg te dragen voor de handhaving van rust en orde. Physieke training, politioneel onderwijs zijn
uit den aard der zaak noodig om den politieman voor zijn functie geschikt te maken, doch er is
steeds, vooral in Nederland, voor gewaakt dat de politiekorpsen te veel den indruk zouden maken in
aard en wezen „militair" gericht te zijn. De Nederlandsche politiemacht is er altijd eene geweest, die
er zijn mocht. Loyaal, onkreukbaar en recht-door-zee. De bezettingsoverheid heeft nu haar zware
hand op ons politiewezen gelegd en is tot militairisatie naar Duitsch model overgegaan. Wij wisten
reeds, dat in de groote steden de hoofdcommissarissen waren afgezet en vervangen door n.s.b.-ers
als mr Hamer en overste Tulp, het was dus te verwachten, dat de van boven af Ingezette verrotting
van de politiekorpsen naar omlaag zou doorvreten. Hieronder volgt in bijzonderheden de nieuwe
opzet van de politieorganisatie naar Duitsch model.
Opzet politieorganisatie naar Duitsch model
Op 2 Juli jl. is aan het Cornelis Troostpleln te Amsterdam de kazerne in gebruik genomen van het den
15den Mei opgerichte , Politie-bataljon- Amsterdam. Tot dit bataljon zijn alleen manschappen
toegelaten die In Mei 1940 in het Nederlandsche leger dienden. De politie in de zes groote steden
Amsterdam, Rotterdam. Den Haag. Utrecht, Groningen en Eindhoven wordt rijkspolitie en komt te
staan onder de hoofdleiding van een inspecteur-generaal der Nederlandsche politie. In alle
genoemde steden worden politie-bataljons gelegerd. Het jong aangenomen politiepersoneel doet
gedurende de eerste zes Jaren -waarin het ongehuwd moet blijven- dienst bij de gekazerneerde
politie-bataljons, waar een militaire discipline zal worden gehandhaafd. De volgende zes jaren zullen
zij dienen bij verschillende takken van de politieorganisatie om dan tenslotte, al naar hun
geschiktheid, over te gaan bij de recherche, de gendarmerie, de administratie enz.
Een politie-bataljon staat onder bevel van een majoor of kapitein samengesteld uit den staf van het
bataljon en drie compagnieën, elk onder bevel van een kapitein of eersten luitenant.
Een compagnie bestaat uit drie secties van drie groepen, elk van 12 man. Totale sterkte: 1 kapitein of
luitenant, compagniescommandant, drie luitenants, sectiecommandanten, een opperwachtmeesterinstructeur, drie opperwachtmeesters, commandante van de uitrukauto's, negen
groepscommandanten en negen opvolgersgroepscommandant
Het bataljon of onderdanen daarvan komen in actieven dienst, zoodra versterking van de normale
politiemacht noodzakelijk wordt geacht. In het bestaande verband worden de manschappen steeds
snel per auto ingezet bij onverwachte gebeurtenissen als brand, bominslag e.d. Zoo vormt het
politie- bataljon -zegt de toelichting- een krachtig en betrouwbaar wapen In de hand van de
overheid. De manschappen van het politie-bataljon doen nimmer alleen straatdienst, doch steeds In
groepsverband onder leiding van een politieofficier, voor speciale opdrachten, welke den inzet van
een groot aantal politieman tegelijk noodig maken.

Met Ingang van 1 juli jll. is mr. L. J. Broersen, thans tijdelijk ambtenaar bij het directoraat-generaal
van Politie in vasten dienst benoemd tot „Gevolmachtigde bij het directoraatgeneraal van Politie
voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie”.
Politie-opleidingsbataljon van de marechaussee
Het politie-opleidingsbataljon (van de marechaussee, die dus blijkbaar als rijkspolitie heeft
opgehouden te bestaan en vermoedelijk zal dienen voor aanvulling van de gewone politie-bataljons,
met speciaal opgeleide manschappen) Is gevestigd.in de Westenbergkazerne te Schalkhaar, bij
Deventer. Verschillende marechaussee-officieren zijn vroegere legerofficieren, zooals b.v. G.
Alharda, die voor de Invasie kapitein der Infanterie, was, O. A. Kaub, kapitein bij het korps rijdende
artillerie en ritmeester J. Hoytema van Konijnenburg. De laatste draagt thans den titel van
„eskadronscommandant bij de marechaussee".
N.S.B. commissarissen
Nog kan worden gemeld de benoeming van een aantal NSB-ers tot commissaris van politie
Te Sneek is commissaris van politie geworden S. M. Oosterhoff, die eerst districtsleider voor
Friesland van het N.S.B.-rechts front was. In dit verband zij herinnerd aan de benoeming tot
burgemeester van Sneek van ds. I.R.J. Schut, eveneens N.S.B.-er.
Commissaris van politie te Kampen werd de N.S.B.-er J.A. Wuyster, vroeger hoofdinspecteur van
politie te Deventer en districtsleider voor Overijsel van het N.S.B.-rechts front-.
Te Utrecht regeert, de commissaris van politie D. Schuitemaker, die blijk gaf zich zijn
representatieve verplichtingen bewust te zijn door officieel tegenwoordig te zijn op de 28 Juni te
Utrecht georganiseerde openluchtvergadering van de N.S.B, in samenwerking met de Dultsche
N.S.D.A.P, naar aanleiding van den „strijd van het nationaal-socialisme tegen het bolsjewisme", waar
Van Genechten en een Duitsche spreker de beteekenls van den strijd toelichtten en wezen op de
gevolgen voor Europa.
Te Heerlen treedt als commissaris van politie op de_N.S.B.-er_G.J.H. Seelen laatstelijk . gemeentelijk
inspecteur van politie te Maasrlcht.
"Kameraad" Jan Kemper is commissaris van politie te Zaandam.
Rotterdam
De Rotterdamsche hoofdcommissaris P. J. Roszbach, die tijdens het aan den hoofdcommissaris mr.
L. Einthoven sedert Augustus j.l. verleend „onbepaald verlof" diens functie waarneemt, bevond zich
28 Juni onder de „genoodlgden" die aanwezig waren bij de opening van het nieuwe N.S.B.dlstrictshuis aan den Heemraadslngel te Rotterdam, bij welke gelegenheid Mussert de
„volksgenooten" bemoedigend-toesprak.

Kameraadschapsbond.
De Inspecteur-generaal der Nederlandsche Politie heeft zich thans met de voortschrijdende
fusioneering van de onderscheiden- organisaties van politiepersoneel bemoeid en heeft bepaald, dat
met ingang van 1 September JL-wordt opgericht de „Kameraadschapsbond der Nederlandsche
Politie".-welke bond In zich zal opnemen alle tot nu toe bestaande politievereenlglngen, op welk.
gebied .ook.
In den nieuwen bond zal een groote. plaats worden ingeruimd aan de sport, waarvoor een
afzonderlijke afdeeling wordt gevormd. Als leider van de afdeellng Sport benoemde de Inspecteurgeneraal H. T. T. Kaplnga, hoofdinspecteur van politie te Amsterdam. Het ligt in de bedoeling een
olitievaardigheidsdiploma in te stellen.

1942

1976

Bron: Telegraaf, dd 5-4-1976 (overlijden Jacobus)

Einde.-

