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Op 18 mei 1942 bracht Reichsführer ss 

(=Schutzstaffel) en Chef der deutschen 

Polizei Heinrich Himmler een bezoek aan 

Amsterdam, waarbij hij op het Museum

plein het politiebataljon inspecteerde. 

De politie maalcte van dit bezoek een uit

gebreide fotoreportage. De foto's tonen een 

politiekorps met een militaristisch karak

ter. De Nederlandse politie werd tijdens de 

Duitse bezetting naar Duits model gereor

ganiseerd en kreeg een uitvoerende taak 

voor de bezetter. Deze verandering is ook 

af te lezen aan de foto's uit die periode. Er 

werden over het algemeen minder justitiële 

foto's gemaakt dan voor de oorlog. Hier en 

daar verschoven ook de prioriteiten die de 

politie had bij het fotograferen van bepaal

de onderwerpen. Naast opvallend veel 

foto's van bijeenkomsten en sportwedstrij

den van het eigen korps. zijn er opnamen 

bewaard gebleven van pamfletten en leuzen 

op muren, ontploffingen, aanslagen. clan

destiene stokerijen of slachterijen en 

gevonden lijken, vaak uit de gracht gevist 

of van vrouwen die waren bezweken aan 

een abortus provocatus. In de laatste maan

den van de oorlog maakte de politie nog 

slechts sporadisch foto's. Alleen een enkele 

moord of een gevonden lijk waren nog 

belangrijk genoeg om een politiefotograaf 

op af te sturen. 

De Amsterdamse politiefotografen werkten 

ook regelmatig voor de Sicherheits Dienst 

(so). Bijvoorbeeld wanneer het ging om een 

aanslag op een Duitse militair. Dan werden 

er minstens twee keer zoveel foto's 

gemaalct als bij een moord die niet direct 

verband hield met de oorlog. Uit 1941 zijn 

honderden kleinbeeldportretten bewaard 

gebleven. gemaakt in opdracht van de so. 

Bijzonder is een serie portretten op vlak

film (6x9 cm) van gearresteerde verzets

mensen. In deze serie zit onder meer een 

portret van de communistische verzetsman 

Jan Postma. na zijn arrestatie op 11 novem

ber 1943. Hij werd op 24 juli 1944 gefusil

leer<I. De toto is zeer waarschijnlijk het 

laatste beeld dat van hem gemaakt is 
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Himmler, staand in auto, inspecteert op 18 mei 1942 het Amsterdams Poli

tie Bataljon op het Museumplein. Rechts, in zwart uniform, hoofdcommissa

ris Sybren Tulp. Ertussenin staat burgemeester Edward John Voûte die als 

ss-lid geliefd was bij de Duitsers. Volgens een conceptrapport van de inlich

tingendienst der Germaansche ss had hij de Duitsers al voor de oorlog 

diensten bewezen en moest hij weinig hebben van de NSB. Hij was W. de 

Vlugt opgevolgd, die vlak na de Februaristaking in 1941 werd afgezet. De 

NSB'er Tulp was van 21 april 1441 tot zijn dood op 22 oktober 1942 hoofd 

van de Amsterdamse politie. 

De crematie van hooldcomm1ssans Sybren Tulp op 26 oktober 1942. Het 

Algemeen Handelsblad meldde: --overeenkomstig den laatsten wil van den 

overledene droeg de geheele plechtigheid een streng pollt1eel-m1lita1r karak
ter ..

. 
Onder de aanwezigen was de Generalkomm1ssar lür das S1cherhe1ts 

wesen en Höhere ss und Pollze1führer H A Rauter 
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In opdracht van de Duitse politie werd op 23 september 1941 een reconstructie gefotografeerd van een 

roofmoord op de Bosbaan. Er werden twaalf opnamen gemaakt. 

Op 28 januari 1945 schrijft een agent van bureau Pieter Aertsz

straat in het dagrapport. in kreupel Nederlands "dat heden avond 

te plm 20.25 op het Cornelis [Troost]plein het aldaar staande 

transformatorhuisje van GE.B, vermoedelijk door een tijdbom 

in de lucht is gevlogen. Hierbij werd in de omgeving staande 

woningen veel glas schade aan gericht." In die periode werden 

verschillende transformatorhuisjes in de stad door bomaanslagen 

vernield. 

Op 26. 27 en 28 Juni 1945 werden In de l1ele stad bevn1dings
feesten gevierd. Hoofdcommissaris H.J. Versteeg zit op de rand 
van het erepodium op de Dam. In afwachting van het deflle van 
ge 11" a ieerde legertroepen en de optocht van praalwagens op de 
28ste. ter ere van koningin Wilhelmina. Versteeg keerde vlak 

na de bevrqding terug als hoofd van de Amsterdamse politie 

Per 1 Juli 1945 kreeg hq op zijn verzoek alweer eervol ontslag 
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Aanslag op het bevolkingsregister aan de Plantage Kerklaan 

op 27 maart 1943. Het gebouw werd door brand grotendeels 

verwoest. Later werden In verband met deze aanslag twaalf 

personen gefusilleerd. 
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Personen die in 1943, na hun arrestatie in 

opdracht van de Duitsers, werden gefoto

grafeerd. Onder hen de bekende verzets

mannen Jan Postma en Daan Goulooze. 

Mogelijk hoorden enkele anderen bij de 

verzetsgroep van Postma en Goulooze. 

Maar of dat zo is en wie dat dan zijn 

geweest, weten wij (nog) niet. Postma 

schreef zijn vrouw in juli 1944, kort voor zijn 

executie: "Dit is mijn laatste brief. Straks 

wordt het vonnis voltrokken ( ... ) Lieve Nel, 

help Paultje een degelijke jongen en een 

degelijk mens te worden, die niet onver

schillig door het leven gaat. ( ... ) laat hem 

vooral niet opgroeien in blinde haat tegen 

het Duitse volk.( ... ) Ik wens jou en Paultje 

een lang en gelukkig leven. Groet alle 

vrienden en bekenden en bedank ze voor 

wat ze voor ons deden." 
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W.H.C. Planten (of Plantin). 
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W. de Graaf. 
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Onbekend. 
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WJ Lode1zen 

Jan Postma, 1895-1944. 

T.(?) Hamar. 

J1 
G. Boogaard. 
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J. de Graaf. 

.,._-

G.C Sloof. 

� 
....,, 

? Ruttinger 

Daan Goulooze, 1901-1965. G.A. Hartwig. 

W. Dull. 
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P. Snel. 

Onbekend. 

Onbekend. 

,J 
C. Way. 

Catharina Grete Waage. 
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Onbekend. 

De samenstellers van deze serie. drs M Harlaar 

drs R Hengeveld drs J P Koster en drs A Roos 

2IIn allen betrokken b1I de Inventansat1e van het 

poht1efoto archief dat sinds oktober 1994 b1J het 

Gemeentearchief berusI 




