
Martin Harlaar & Richard Hengeveld 

STILLE.- ''Toen il< dat 

machtig hulpmiddel zag . . .  
Aan een houten knaapje waarop "A.F. 
de Boer, Bloemgracht 77, Amsterdam" 
te lezen valt, hangt een gestreepte 
herenpantalon. Op de pijp zijn vier cir
keltjes en vier pijltjes zichtbaar. Een 
saaie, maar tegelijk ook intrigerende 
foto. Waarom is deze broek gefoto
grafeerd en wat betekenen die cirkel
tjes en pijltjes? Bloedspatten? 
De foto werd kort geleden. na meer 
dan een halve eeuw, ontdekt in het 
fotoarchief van de Amsterdamse poli
tie. Talloze logboeken, albums en lan
taarnplaatjes van de fotografische 
dienst van de politie zijn in oktober 
1994 overgebracht naar het Gemeente
archief. Al eerder had een politiefoto
graaf historicus Martin Harlaar geatten
teerd op de honderden oude doosjes 
met glasnegatieven. die toen nog op
geborgen lagen in  een zijkamertje op 
het hoofdbureau Elandsgracht/hoek 
Mamixstraat. Sindsdien bestudeert 
Harlaar, inmiddels bijgestaan door de 
historici Jan Pieter Koster, Anne Roos 
en Richard Hengeveld, de ontwikkeling 
van de fotografie bij de Amsterdamse 
politie sedert politie-inspecteur C. 
Batelt zich in 1883 sterk maakte voor 
de toepassing van "dat machtig hulp
middel". 
De politiecollectie bevat beslist niet 
alleen foto's van misdrijven en onge
lulcken. Ook niet-justitiële onde1wer
pen als koninklijke bezoeken en jubi
lea binnen het politiecorps werden op 
de gevoelige plaat vastgelegd. Het 
decor wordt gevormd door de straten 
van Amsterdam, maar ook door dood
gewone keukens. woon- en slaapka
mers. waar nooit zou zijn gefotogra
feerd als er niet iets dramatisch was 
gebeurd. 
Vaak lijken de beelden die in de emul
sielaag van het glas negatief vereeuwigd 
zijn. WPinig dramatisch en niet zelden 
is in eerste instantie niet eens duidelijk 
waarom een opname is gemaakt. Die 
toto·� van 'stille getuigen· zijn op hun 
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De pantalon met pijltjes en cirkeltjes 
werd gefotografeerd na een moord in 
Van Hilligaertstraat 64, 10 februari 
1 942. 

beurt zelf stille getuigen geworden. In 
veel gevallen blijven ze zwijgen, want 
lang niet altijd laten ze zich door 
geduldig speurwerk de waarheid ont
futselen. Maar met deze nieuwe aan
winst is het Gemeentearchief een veel
zijdige en fascinerende Amsterdamse 
fotocollectie rijker. 
Hierbij de eerste aflevering van een elf: 
delige serie, die met veel meer materi
aal opgenomen wordt in het boek Stille 
gl't11ige11, dat eind 1998 bij uitgeverij 
Thoth in Bussum zal verschijnen. ■ 
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Agenten poseren op het terrein van de Wereldtentoonstel
ling van 1 883 achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum. 

Hun posthuis stond ongeveer waar nu de Pieter de 
Hoochstraat begint. Inspecteur C. Batelt, chef van de 

rechercheurs die op het terrein werden ingezet, was als 
voorbereiding op dit evenement met hoofdcommissaris 

P.W. Steenkamp naar Parijs geweest. Hij schreef in zijn 
memoires Duister Amsterdam ( 1 9 1 1  ): "Zooals met meer 

hulpmiddelen, heeft de Wereldtentoonstelling van 1 883 mij 
kennis doen maken met het nut van fotografeeren ten 

dienste van de politie. Ook hierin stonden de Franschen 
vooraan. De Inspecteurs van politie van den Parijschen 

Veiligheidsdienst waren gewapend met een aantal foto's 
van beroepsdieven, zakkenrollers enz. welke foto's allen 
aan de Prefecture te Parijs werden vervaardigd. Toen ik 

dat machtig hulpmiddel zag, had ik geen rust of wij moes-
.; ten in Amsterdam ook zoo iets hebben en na wat overleg -5 

met mijn chef, werd mij toegestaan het fotografeeren zelve j 
te leeren en ook mocht ik de noodige kosten maken voor � 

onze eigen installatie." � 
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Foto die volgens een van 
de logboeken behoort bij: 
"4 opnamen gemaakt van 
situatie van perceel Vijzel
straat 55. Kapperszaak 
Suykerbuyk in verband met 
moordaanslag. 27 decem
ber 1 939." 

Pagina·s uit Album V. De Hordijk-albums 
vormen een aantrekkelijk onderdeel van 
de politiecollectie. Niet alle foto's zijn door 
politiefotografen gemaakt, maar duidelijk is 
dat die ook voor andere zaken dan politie
werk op pad gingen. Hordijk had blijkbaar 
een voorliefde voor het veranderende 
stadsbeeld. Zo wordt op de linker bladzijde 
de sloop van het Beurspoortie toegelicht 
met een plattegrondJe 
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Foto's van veroordeelden in het 
oudste album ( 1 880) van de 
Amsterdamse politie. Er werden 
toen in opdracht van de politie wel 
mensen gefotografeerd, maar 
dit gebeurde door fotografen van 
buiten, onder wie hoffotograaf 
A. Greiner die op Nieuwendijk 89 
werkte. 
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Agenten te paard in de Vijzelstraat tijdens 
het defilé ter gelegenheid van het 1 21/2-
jarig ambtsjubileum van burgemeester 
Willem de Vlug! op 20 december 1 933. 
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Deze dubbelfoto uit Album IV van hoofd
comm,ssans H.S. Hordijk laat Batelts foto
grafische experimenteerlust zien. Door of 

ei 
voor Hordqk werden tussen 1 903 en 1 9 1 4  5 

;;; albums b11gehouden waarin foto·s. kranten- E 
knipsels en dergeliJke werden geplakt. � 

meestal voorzien van royale bijschriften. � 

Foto die volgens een der logboeken behoort 
bij: "4 opnamen van een gedeelte van de 
Kattenburgerbrug op welke plaats a[gent van] 
p[olitie] Meijer door een 4 tal personen is mis
handeld en belemmerd. 21 oktober 1 930." 
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