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Het 'familiealbum' 

"Nadat de Hoofdcommissaris de deel
nemers aan de schietwedstrijd had toe
gesproken. loste hij het eerste schot. 
Hierna werd begonnen met de eigenlij
ke wedstrijd. ( ... ) De prijsuitreiking 
vond plaats op 23 november. De win
nende ploeg en de persoonlijke kam
pioen, de agent van politie v.d. Rijn, 
werden gelukgewenst door de HC. 
Her gezellig samenzijn werd hierop, 
na het drinken van een kopje thee en 
het genot van een rokertje. besloten." 
Aldus het verslag in het Tijdschrift van de 

Amsterdamse Politie van 15 januari 1951. 
We zeiden het al in de januari-afleve
ring van deze serie, de fotocollectie van 
de Amsterdamse politie bevat niet 
alleen foto's van misdrijven en onge-

;; 
lukken, maar ook van luchtiger gebeur- � 
tenissen zoals bovenstaande schietwed- :.'l 
strijd. Verder zijn de gebouwen van de i 
politie van binnen en van buiten ver- c3 
eeuwigd, alsmede dienstvoertuigen, 
jubilea en personeelsfeestjes. Ook 
waren de politiefotografen met de 
camera aanwezig bij uitvoeringen van 
het Poliriemannenkoor Euterpe, het 
Amsterdamsche Politie Muziek Gezel
schap of de Amsterclamsche Politie 
Toneelvereniging Kunst Verheft. Uiter
aard werd de sport niet vergeten. De 
fotografische dienst maakte opnamen 
van wedstrijden van de Amsterdam
sche Politie Gymnastiek- en Sportver
eniging (APGs), waartoe onder meer de 
zwem-. wandel-. atletiek- en schietafde
ling behoorden. Dergelijke foto's ver
schenen in jubileumboeken en bladen 
als het bondsblad /Je Amsterdumsc/1e Poli
tie en het Tijdschrift van de Amsterdamse 

l'olilie. ■ 
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FOTO'S UIT HET POLITIEARCHIEF 8 

De wachtkamer van bureau Sint Pietershal op een ongedateerde foto. Dit politiebureau 
zat sinds 1853 in de voormalige Sint Pieterskapel, later de Grote Vleeshal. op de Oude
zijds Voorburgwal. Het gebouw is in 1930 afgebroken. 

Celwagen op de binnenplaats van het l1oofdbureau op Oudezijds Achterburgwal 1 85 
In 1922 waarschijnlijk het Jaar van de opname werd de wagen met paardentraclle 
vervangen door een met motortractie 



Interieur van de seinkamer in het hoofd

bureau. op de hoek Oudezijds Achterburg

wal en Spinhuissteeg. Foto oktober 1936. 
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Het Amsterdamsche Politie Muziek 

Gezelschap werd in 1912 opge

richt. Het ensemble op deze onge

dateerde foto was er waarschijnlijk 

onderdeel van. 
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De wachtkamer van de kinderpolitie. waar

schijnlijk tevens werkkamer van inspectrice 

Van Ooij. Die in 1920 opgerichte diens! zat 

op Kloveniersburgwal 72. omdat het 

hoofdbureau op de Oudezijds Achterburg

wal geen ruimte bood. Foto 4 juni 1923. 

De Amsterdamsche Politie T ooneelvereni

ging Kunst Verheft. opgericht In 1923 en In 

1988 ontbonden. gaf twee tot dne voorstel

lingen per seizoen. veelal rn Bellevue op 

de Leidsekade. Deze opname Is van 1939. 



Dames Sportclub van 

de APGS. Jaar opname 

onbekend. 

In mei 1935 organiseerde 

de net opgerichte Wandel

afdeling twee tochten van 

30 kilometer vanuit het 

Olympisch Stadion. De pop 

met alpino heeft het ·'keuri

ge en doelmatige wandel

costuum" van de APGS 

aan. De opstelling stond in 

een etalage van kleding

magaz11n Hollenkamp en 

werd op 25 april 1935 

gefotografeerd 
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De werksters van het hoofdbureau vieren 

een feestje, maar wanneer en ter ere 

waarvan is niet bekend. 
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Korpsschietwedstrijd in de 

schietkelder van het hoofd

bureau, 6 november 1950. 
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Politieagent Kooiman sprong tijdens wed

strijden van de APGS in 1923 met de pols

stok liefst 3.20 meter hoog. Ter vergelij

king: de kampioen van de Olympisch 

Spelen van 1924 sprong 3.95 meter. 

De APSG. opgericht in 1915. had ook een 

zwemafdeling. Deze zwemmers staan uit 

te druipen boven het water van het Boven

diep. zo wil de terugblik 1n TiJdschnft van 

de Amsterdamse Politie van 30 1un1 1950 

Jaar opname onbekend 




