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Groot nieuws 

Van grote historische gebeurtenissen 
hebben we nogal eens een vastomlijnde 
visuele voorstelling. Neem de legenda
rische brand in 1929 van het Amster
damse Paleis voor Volksvlijt: steeds 
weer worden dezelfde foto's gereprodu
ceerd, meestal die destijds in weekblad 
Het Leven zijn gepubliceerd. In het 
Amsterdamse politiefotoarchief zitten 
onbekende beelden. ook van zulke 
overbekende gebeurtenissen. Een poli
tiefotograaf die uitrukte naar de ruïne 
van Sarphati's schepping op het Frede
riksplein - of naar ander groot nieuws 
waarbij de politie onvermijdelijk een 
rol vervulde - keek anders dan nieuws
fotografen. Zeker, ook hij bleek gefasci
neerd door de smeulende hopen ver
wrongen ijzer en glas, maar hij had ook 
oog voor de getroffen ordemaatregelen 
bijvoorbeeld. En natuurlijk moest de 
hoofdcommissaris altijd prominent in 
beeld. 
De politiecollectie omvat niet louter 
lokaal nieuws. In deze aflevering een 

paar opzienbarende gebeurtenissen 
rond 1930, waarin we de grote wereld 
ons landje zien binnensijpelen. "Mor
gen," zo hield De Volkskrant vlak voor 
het bezoek van de befaamde luchtschip 
'Graf Zeppelin' in 1929 zijn jeugdige 
lezers voor, "zullen velen iets zien dat 
ze niet gauw vergeten, en waar ze over 
tientallen jaren net over zullen spre
ken, als nu de oude menschen over de 
'eerste lokkemetief." Het Duitse lucht
schip liet het bij een rondje over de 
stad. Enkele jaren later werden wel tus
senstops gemaakt door een eskader Ita
liaanse watervliegtuigen en door de al 
even spectaculaire Duitse vliegboot 
Dornier-X. Terugkijkend zien we daar
bij met enige ve1wonde1ing hoe men 
zich, van minister van Defensie en vice
aclmiraals tot burgemeester en wethou
ders (en niet te vergeten hoofdcommis
saris Versteeg). in het marinevliegkamp 
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Het was Siberisch koud op 12 februari 1929. Om 5.18 uur viel het startschot voor de Elf

stedentocht, voor het eerst sinds vele jaren. De agent die op dat moment zijn ronde deed 

in de Amstelstraat, ontdekte brand bij theater Flora. De nachtwaker werd slapend aange

troffen. In geuren en kleuren beschreef de pers hoe het bluswater de Amstelstraat her

schiep in een ijsbaan en brandweerlieden in 'ijsmannen'. Deze politiefoto van een dag 

later bewijst hoe koud het was, en hoe vergeefs alle inspanningen. Net als in 1902 ging 

het fameuze theater in vlammen op; de ruïne zou er nog bijna een kwart eeuw staan. De 

nachtwaker werd aangehouden "op grond van nalatigheid". 

Schellingwoude verdrong om zijn 
opwachting te maken bij de comman
danten. Dat waren respectievelijk 
luchtvaartminister Italo Balbo uit Mus
solini's fascistische kabinet en de Duit
se kapitein F1iedrich Christiansen. 
Tien jaar later zou de laatste hier 

terugkeren als Genera! der Flieger en 
Wehrmachtsbefehlshaber in den 
Niederlanclen. ■ 

Drs. M. Hartaar. drs. R. Hengevetd. drs J P 

Koster en drs. A. Roos zijn allen betrokken bij 

de 1nventansat1e van het polit1efoto-arch1ef dat 

sinds oktober 1994 bij het Gemeentearchief 
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Zondag 13 oktober 1929 arriveerde de 

langverwachte 'Graf Zeppelin' boven 

Amsterdam. "Op den Dam hadden zich 

duizenden opgesteld om den luchtreus te 

zien.·· Persfotografen beklommen torens of 

begaven zich in het gewoel. Die van de 

politie kiekten het imposante luchtschip 

simpelweg vanaf het hoofdbureau op de 

Oudezijds Achterburgwal. waar hun atelier 

was. over het dak van het stadhuis er

tegenover. De pers jubelde al dagen. ·'De 

salon( ... ) behoeft in vele opzichten niet 

onder te doen voor die van een modernen 

oceaanstoomer." meldde De Volkskrant op 

9 oktober. In die salon veel Nederlandse 

passagiers. waaronder ··de heer M. Blokzijl 

te BerliJn··. Inderdaad. de man die in 1946 

vanwege zijn collaboratie met de bezetters 

zou worden terechtgesteld 
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Het kon nog erger. Twee maanden na Flora werd in de nacht van 

17 op 18 april 1929 het Paleis voor Volksvlijt in de as gelegd. ··een 

schouwspel( ... ), zóó schitterend van aanblik en zóó emotievol als 

bij menschenheugenis voor de Amsterdammers nog nimmer te 

zien was". Het glazen paleis. met zijn koepel het stadsbeeld 

beheersend, was het toneel geweest van tentoonstellingen. uit

voeringen en massale meetings. "De politieafzetting waarachter 

zich duizenden hadden geschaard ( ... ) stond onder leiding van 

den politie-commissaris De Jong. Ook de heer Versteeg. hoofd

commissaris bleef den geheelen nacht ter plaatse." Aldus De 

Volkskrant van 18 april 1929. Bij dag fotografeerde de politie het 

nablussen. de afzetting aan de kant van de Utrechtsestraat en 

Versteeg (midden) voor de ruïne op het Frederiksplein. 
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"Viva ltalia, viva Mussolini!" Talloze Nederlandse Italianen 

en een keur van autoriteiten verwelkomden op 1 juli 1933 

in Schellingwoude Balbo's watervliegtuigen, bij de eerste 

stop op hun gewaagde vlucht naar Chicago. De politie had 

secuur nagegaan of er geen "revolutionnaire elementen" 

scholen onder de vletterlieden, ingeschakeld voor het 

bijtanken. Langs de Durgerdammerdijk en elders moest 

"het aan de bezoekers vertoonen van roode vlaggen, het 

opsteken van borden met anti-fascistische opschriften, het 

uitdeelen van gedrukte stukken, schreeuwen e.d." worden 

belet. (Dagorder hoofdcommissaris, 7 juni 1933.) Uit het 

herinneringsalbum met politiefoto·s komt deze opname 
� 

met vooraan vlnr. minister Deckers, Balbo, burgemeester � 
De Vlugt en de Italiaanse gezant in zwart fascistenhemd. * 

De man�met�scheiding achter De Vlugt is � 
hoofdcommissaris Versteeg. � 
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"Het valt me niet mee," hoorde een Han

delsblad-verslaggever iemand zeggen in 

de menigte, die zich op de Dam op 7 

november 1930 had verzameld, "de Zep

pelin is groter." Vanuit Schellingwoude, 

waar de politie haar handen vol had aan 

het op afstand houden van zwermen vaar

tuigen, was de reusachtige, twaalfmotorige 

Dornier-X opgestegen voor een rond

vlucht. De Duitse vliegboot onder com

mando van kapitein Christiansen verbleef 

hier van 5 tot 1 O november, als tussenstop 

op een propagandareis naar Amerika. 

Genodigden werden aan boord toegelaten: 

hier zien we vermoedelijk hoe op 8 novem

ber minister van Defensie L.N. Deckers de 

'Do-X' binnenstapt. 

De feestende autoriteiten waren er om 

half twee nog onkundig van dat er meer 

aan de hand was dan een wat ongelukkig 

neergekomen vliegtuig, verderop richting 

Pampus. Een van Balbo·s 25 vliegtuigen 

was te pletter geslagen en een kwartier 

nadat rond 19 uur een ADM-bok het wrak 

van de 1-DINI had gelicht. werd het levenlo

ze lichaam van de mecanicien opgedregd 

Het lijk werd met de poht1eboot No 2 (met 

de vlag halfstok) stadwaarts vervoerd. 

aldus het rapport 1n het poht1earch1ef 




