Collectie J.W. Hofman

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 10172
Periode: 1941 - 1953

Archiefvormer
Hofman, Jacobus Wicher (1910-1984)

Inleiding
De fotograaf Jacobus Wicher Hofman (1910-1984) maakte foto’s in de bezettingstijd en van
de periode kort erna, ondermeer van de beschieting op de Dam op 7 mei 1945 en van de
bevrijdingsdagen. Het archief bestaat uit ongeveer 1.100 negatieven, een reeks van ongeveer
400 afdrukken van deze negatieven (18x24 cm) en een reeks van ruim 600 afdrukken op het
formaat 10x15 cm, opgeplakt en in ordners geborgen.

Inventaris
1 Negatieven
1 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
2 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
3 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
4 Bevrijding van Amsterdam. De Canadese strijdkrachten worden op de Overtoom
onthaald door een juichende menigte. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
5 Bevrijding van Amsterdam. De Canadese strijdkrachten worden op de Overtoom
onthaald door een juichende menigte. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
6 Bevrijding van Amsterdam. De Canadese strijdkrachten worden bij de Kostverlorenvaart onthaald door een juichende menigte. Op de voertuigen rijden burgers
mee. Gezien naar de Surinamestraat. 08/05/1945
7 Bevrijding van Amsterdam. De Canadese strijdkrachten worden bij de Kostverlorenvaart onthaald door een juichende menigte. Op de voertuigen rijden burgers
mee. Gezien naar de Surinamestraat. 08/05/1945
8 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
9 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
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10 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
11 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
12 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
13 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese Strijdkrachten. Op de voertuigen, die bijval krijgen van een toegestroomde menigte, rijden burgers mee.
08/05/1945
14 BS-ers met een opgebrachte, van collaboratie verdachte man. 05/1945
15 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten op de Overtoom. De voertuigen, waarop burgers meerijden, worden onthaald door een juichende
menigte. Rechts de Eerste Constantijn Huygensstraat. 08/05/1945
16 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten op de Overtoom. De voertuigen, waarop burgers meerijden, worden onthaald door een juichende
menigte. Rechts de Eerste Constantijn Huygensstraat. 08/05/1945
17 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten op de Overtoom. De voertuigen, waarop burgers meerijden, worden onthaald door een juichende
menigte. Rechts de Eerste Constantijn Huygensstraat. 08/05/1945
18 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Eerste
Constantijn Huygensstraat. De voertuigen, waarop burgers meerijden, worden onthaald door een juichende menigte. 08/05/1945
19 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Eerste
Constantijn Huygensstraat. De voertuigen, waarop burgers meerijden, worden onthaald door een juichende menigte. 08/05/1945
20 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. De voertuigen worden onthaald door een grote menigte. Op de achtergrond
de Purilamento-fabriek aan de Omval. 08/05/1945
21 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. De voertuigen worden onthaald door een grote menigte. Op de achtergrond
de Blooker-fabriek aan de Omval. 08/05/1945
22 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. De voertuigen worden onthaald door een enthousiaste menigte. Op de achtergrond de Blooker-fabriek aan de Omval. 08/05/1945
23 Bevrijding van Amsterdam. Samengestroomde menigte voor de ingang van Memlingstraat 3. 08/05/1945 ca.
24 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Apollolaan. Op de achtergrond de Jan van Eijckstraat en Memlingstraat. 08/05/1945
ca.
25 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Apollolaan. Op de achtergrond de Jan van Eijckstraat en Memlingstraat. Op het
legervoertuig rijden burgers mee. 08/05/1945 ca.
26 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. De jeep, waarop burgers meerijden, wordt onthaald door een enthousiaste
menigte. Op de achtergrond de Blooker-fabriek aan de Omval. 08/05/1945
27 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een motor met Canadese militair wordt onthaald door een enthousiaste
menigte. Links op de achtergrond het Amstelstation, rechts de Blooker-fabriek
aan de Omval. 08/05/1945
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28 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een Canadees legervoertuig wordt onthaald door een enthousiaste menigte.
08/05/1945
29 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een Canadees legervoertuig wordt onthaald door een enthousiaste menigte.
08/05/1945
30 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een Canadees legervoertuig wordt onthaald door een enthousiaste menigte.
08/05/1945
31 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een Canadees legervoertuig wordt onthaald door een enthousiaste menigte.
08/05/1945
32 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen bij de Kostverlorenvaart,
gezien naar de Surinamestraat. 08/05/1945
33 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen op de hoek van de Surinamestraat en de Sloterkade met op de achtergrond het Café J. Vink. Gezien vanaf
het Surinameplein. 08/05/1945
34 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen bij de Kostverlorenvaart,
gezien naar de Surinamestraat. 08/05/1945
35 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen bij de Kostverlorenvaart,
gezien naar de Surinamestraat. 08/05/1945
36 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen over de Amstelveenseweg,
toegejuicht door een grote menigte. 08/05/1945
37 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen over de Amstelveenseweg,
toegejuicht door een grote menigte. 08/05/1945
38 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug, toegejuicht door een grote menigte. 08/05/1945
39 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug, toegejuicht door een grote menigte. 08/05/1945
40 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
41 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
42 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. Op de motoren en voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
43 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. Op de motoren rijden burgers mee. 08/05/1945
44 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. Een Canadese legerauto wordt onthaald door een grote menigte. 08/05/1945
45 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Weesperzijde. De voertuigen worden onthaald door een grote menigte. Rechts de de Omval.
08/05/1945
46 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten toegejuicht
door voorbijgangers. Burgers rijden mee op het legervoertuig. 08/05/1945
47 Twee BS-ers op een motorfiets. De vrouw krijgt een fles melk aangereikt van een
man. 08/05/1945 ca.
48 Bevrijding van Amsterdam. De Canadese strijdkrachten worden op de Overtoom
onthaald door een juichende menigte. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
49 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten in de Eerste
Constantijn Huygensstraat bij de Overtoom, toegejuicht door een menigte toeschouwers. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
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50 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten in de Eerste
Constantijn Huygensstraat bij de Overtoom, toegejuicht door een menigte toeschouwers. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
51 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten op de kruising
van Eerste Constantijn Huygensstraat en Overtoom, toegejuicht door een menigte
toeschouwers. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
52 Bevrijding van Amsterdam. Een Canadese tank, op de kruising van Eerste Constantijn Huygensstraat en Overtoom, is volledig bedekt door meerijdende burgers.
08/05/1945
53 Bevrijding van Amsterdam. Canadese strijdkrachten in de Eerste Constantijn Huygensstraat bij de Overtoom. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
54 Bevrijding van Amsterdam. 08/05/1945
55 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. 08/05/1945
56 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. 08/05/1945
57 Bevrijding van Amsterdam. Een Canadese tank, op de kruising van Eerste Constantijn Huygensstraat en Overtoom, is volledig bedekt door meerijdende burgers.
08/05/1945
58 Bevrijding van Amsterdam. Canadese strijdkrachten in de Vondelstraat, toegejuicht door een menigte toeschouwers, gezien vanuit de Tweede Constantijn Huygensstraat. Op de voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
59 Militair poseert op een brommer samen met anderen om zich heen in de Vondelstraat, dichtbij het filmmuseum. 08/05/1945
60 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug (spiegelbeeldig). 08/05/1945
61 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug (spiegelbeeldig). 08/05/1945
62 Bevrijding. De Weesperzijde wordt met vlaggen versierd ter gelegenheid van de
intocht van de Canadese strijdkrachten. 08/05/1945
63 Bevrijding van Amsterdam. De Nederlandse vlag wordt gehesen op het laboratorium van de Vrije Universiteit, De Lairessestraat 174. 08/05/1945 ca.
64 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug. 08/05/1945
65 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug met zwaaiende toeschouwers (spiegelbeeldig). 08/05/1945
66 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug met zwaaiende toeschouwers (spiegelbeeldig). 08/05/1945
67 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug (spiegelbeeldig). 08/05/1945
68 Bevrijding van Amsterdam. Canadese strijdkrachten in een jeep, met op de achterbank vrouwelijke passagiers, poseren voor een fotograaf op de Berlagebrug tijdens
de intocht (spiegelbeeldig). 08/05/1945
69 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadese strijdkrachten over de Berlagebrug (spiegelbeeldig). Op de militaire voertuigen rijden burgers mee. 08/05/1945
70 Zwarthandel. Rechts enkele BS-ers. 05/1945 ca.
71 Bevrijding van Amsterdam. Een enthousiaste menigte toeschouwers begroet de
Canadese strijdkrachten in de Vondelstraat. Op de achtergrond de Vondelkerk.
08/05/1945
72 Bevrijding van Amsterdam. Een menigte toeschouwers wacht bij de Vondelkerk in
de Vondelstraat op de Canadese strijdkrachten. 08/05/1945
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73 Bevrijding van Amsterdam. Een Canadese militair in gesprek met een Nederlandse
vrouw in het Vondelpark. 08/05/1945
74 Bevrijding van Amsterdam. Burgers in gesprek met een Canadese militair in het
Vondelpark. 08/05/1945
75 Bevrijding van Amsterdam. Een Canadees militair voertuig in het Vondelpark
(spiegelbeeldig). 08/05/1945
76 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen voor het Concertgebouw
aan de Van Baerlestraat. 08/05/1945
77 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen voor het Concertgebouw
aan de Van Baerlestraat gezien vanaf het Museumplein. 08/05/1945
78 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen voor het Concertgebouw
hoek Van Baerlestraat en Jan Willem Brouwersstraat. 08/05/1945
79 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen voor het Concertgebouw
aan de Van Baerlestraat gezien vanaf het Museumplein. 08/05/1945
80 Bevrijding van Amsterdam. Intocht van de Canadezen voor het Concertgebouw
aan de Van Baerlestraat. 08/05/1945
81 Een grote menigte is verzameld bij de ingang van het pand Jan Willem Brouwersplein 5. 08/05/1945 ca.
82 Een echtpaar, met kind, wordt onder grote publieke belangstelling door BS-ers
opgebracht op de Postjesweg. 07/05/1945 ca.
83 Winkelraam versierd ter gelegenheid van de Bevrijding. 05/1945
84 Een groep mensen verdringt zich rond twee Canadese militairen, voor Cornelis
Krusemanstraat 68. 08/05/1945 ca.
85 Mensen in gesprek met Canadese militairen, voor Cornelis Krusemanstraat 68.
08/05/1945 ca.
86 Een Canadese militair spijkert een militair wegbewijzeringsbord aan een boom.
08/05/1945 ca.
87 Een Canadese militair spijkert een militair wegbewijzeringsbord aan een boom.
Enkele nieuwsgierige kinderen kijken toe. 08/05/1945 ca.
88 Canadese militairen met jeep in het Vondelpark. 08/05/1945
89 Canadese militairen in het Vondelpark. 08/05/1945
90 Een Canadees legervoertuig in het Vondelpark, de motorkap met bloemen bedekt.
08/05/1945
91 Canadese militairen en BS-ers in gesprek in het Vondelpark. 08/05/1945
92 Canadese militairen in het Vondelpark. 08/05/1945
93 Burgers poseren met Canadese militairen op een Canadees legervoertuig, voor de
pastorie van de Vondelkerk in de Vondelstraat. 08/05/1945
94 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
95 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
96 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
97 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
98 Heimelijk gemaakte opname van een gewapende Duitse militair bij de ingang van
een winkel op de Amstelveenseweg. 1944 ca.
99 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
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100 BS-ers houden een Duitse militair op een motorfiets aan op de Amstelveenseweg.
05/1945 ca.
101 BS-ers op een motorfiets passeren het voormalige IJsclubgebouw in de Van Baerlestraat, gadegeslagen door Duitse militairen op een bunker. 08/05/1945
102 Een Canadees militair voertuig passeert het voormalige IJsclubgebouw in de Van
Baerlestraat, gadegeslagen door Duitse militairen op een bunker. 08/05/1945
103 Een Canadees militair voertuig passeert het voormalige IJsclubgebouw in de Van
Baerlestraat, gadegeslagen door Duitse militairen op een bunker. 08/05/1945
104 Een Canadees militair voertuig passeert het voormalige IJsclubgebouw in de Van
Baerlestraat, gadegeslagen door Duitse militairen op een bunker. 08/05/1945
105 BS-ers arresteren Duitse militairen. 08/05/1945
106 BS-ers met geareesteerde Duitse militairen op de Amstelveenseweg, hoek Karperweg. 08/05/1945
107 Een auto met BS-ers op de Amstelveenseweg, hoek Karperweg. 08/05/1945
108 Een auto met BS-ers op de Amstelveenseweg, hoek Karperweg. 08/05/1945
109 Gevorderde Duitse militaire voertuigen worden naar een terrein aan de Karperweg
overgebracht. Karperweg, hoek Amstelveenseweg. 05/1945 ca.
110 Beveiligd voedseltransport voor een gaarkeuken. 05/1945 ca.
111 Huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de vooravond van de
Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van het restaurant ’De
Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers. 25/06/1945
112 Bloemen ter gelegenheid van de huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het
Kattengat aan de vooravond van de Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann,
eigenaresse van het restaurant ’De Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting
onderduikers. 25/06/1945
113 Versieringen boven de openbare weg in aanleg. 05/1945 ca.
114 Versieringen boven de openbare weg in aanleg. 05/1945 ca.
115 Bevrijding. Het rijkswapen wordt aan de gevel van het winkelpand Leidsestraat 1
gehangen. 05/1945
116 Bevrijding. Een man beschildert een etalage met heraldische leeuwen en de kaart
van Nederland. 05/1945
117 Huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de vooravond van de
Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van het restaurant ’De
Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers. 25/06/1945
118 Huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de vooravond van de
Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van het restaurant ’De
Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers. 25/06/1945
119 Huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de vooravond van de
Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van het restaurant ’De
Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers. 25/06/1945
120 Huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de vooravond van de
Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van het restaurant ’De
Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers. 25/06/1945
121 Muziekcorps bij de huldiging van Aloisia (Wies) Hoffmann op het Kattengat aan de
vooravond van de Bevrijdingsfeesten (26-28 juni 1945). Hoffmann, eigenaresse van
het restaurant ’De Silveren Spieghel’, verborg tijdens de Bezetting onderduikers.
25/06/1945
122 Grote toeloop van belangstellenden bij de landing van een vliegtuig met twee Nederlandse piloten op het zandveld aan de Stadionkade. 05/05/1945
123 Een vrouw in gesprek met een van de twee Nederlandse piloten, die met een vliegtuig
op het zandveld aan de Stadionkade geland zijn. 05/05/1945
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124 Een vrouw in gesprek met een van de twee Nederlandse piloten, die met een vliegtuig
op het zandveld aan de Stadionkade geland zijn. 05/05/1945
125 Publiek op de Dam, voorafgaand aan het defilé van Canadese militairen en eenheden
van de Binnenlandse Strijdkrachten. Rechts het koninklijk Paleis. 28/06/1945
126 Een rouwstoet met leden van de Binnenlandsche Strijdkrachten passeert het Citroëngebouw
op het Stadionplein. Het betreft de herbegrafenis van koerierster Annick van Hardeveld die werd doodgeschoten in de nacht van 4 op 5 mei 1945 op de Martelaarsgracht. . . 11/05/1945
127 Een rouwstoet met leden van de Binnenlandsche Strijdkrachten passeert het Olympisch Stadion op het Stadionplein. Het betreft de herbegrafenis van koerierster Annick van Hardeveld die werd doodgeschoten in de nacht van 4 op 5 mei 1945 op de
Martelaarsgr. . . 11/05/1945
128 Een Canadees legervoertuig op de Amstelveenseweg bij de Pieter Lastmankade.
07/05/1945 ca.
129 Een vliegtuig met twee Nederlandse piloten landt op het zandveld aan de Stadionkade. 05/05/1945
130 Duitse troepen worden door de B.S. uit de Eggertstraat weggevoerd na de schietpartij op de Dam. 07/05/1945
131 Duitse militairen lopen richting De Groote Club, na de schietpartij tussen Duitsers
en BS-ers op de Dam. Op de achtergrond het gebouw van Peek & Cloppenburg en
het Rokin. 07/05/1945
132 Een slachtoffer van de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam wordt op
een bakfiets gelegd. 07/05/1945
133 Een slachtoffer van de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam wordt per
bakfiets afgevoerd. 07/05/1945
134 Gebroken ruiten van het wervingsbureau van de SS en schoenen op straat, als stille
getuigen van de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
135 Gebroken ruiten van het wervingsbureau van de SS en schoenen op straat, als stille
getuigen van de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
136 Een verlaten fiets en schoenen op straat, als stille getuigen van de schietpartij tussen
Duitsers en BS-ers op de Dam. Enkele padvinders staan tegen de gevels van huizen
in de Eggertstraat en kijken naar De Groote Club, van waaruit door eenheden van
de. . . 07/05/1945
137 Vrijwilligers brengen doden en gewonden bijeen na de schietpartij tussen Duitsers
en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
138 Leden van het Rode Kruis en padvinders brengen doden en gewonden bijeen na de
schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
139 Duitse troepen worden door de B.S. uit de Eggertstraat weggevoerd na de schietpartij op de Dam. 07/05/1945
140 Van uit een auto op de Nieuwezijds Voorburgwal, voor het Koninklijk Paleis, wordt
met een witte vlag gezwaaid, direct na de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op
de Dam. 07/05/1945
141 Twee mannen voeren in de Raadhuisstraat een gewonde man af op een kar, na de
schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
142 Duitse militairen op de Nieuwezijds Voorburgwal, voor de Nieuwe Kerk, na de
schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
143 Chaos in de Eggertstraat, na de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam.
Op straat liggen schoen en verlaten fietsen. 07/05/1945
144 Dodelijke slachtoffers van de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de Dam liggen
op straat voor Dam 8-10. Rechts, met vlag, leden van het Rode Kruis. 07/05/1945
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145 Padvinders en leden van het Rode Kruis op de Dam, na de schietpartij tussen
Duitsers en BS-ers. Rechts, tegen de gevel van Dam 8-10, liggen enkele van de
dodelijke slachtoffers. 07/05/1945
146 Drie Duitse militairen worden na de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de
Dam opgebracht. 07/05/1945
147 Drie Duitse militairen worden na de schietpartij tussen Duitsers en BS-ers op de
Dam opgebracht en het Koninklijk Paleis ingeleid. 07/05/1945
148 Een verlaten Duits legervoertuig voor het Koninklijk Paleis, na de schietpartij
tussen Duitsers en BS-ers op de Dam. 07/05/1945
149 BS-ers in de Havenstraat, bij de tramremise. 05/1945
150 Opgebrachte Duitse krijgsgevangenen en collaborateurs worden op de Amstelveenseweg,
voor nummer 94, op een open vrachtwagen bijeengebracht. 07/05/1945 ca.
151 Transport per open vrachtwagen van Duitse krijgsgevangenen en collaborateurs, op
de Amstelveenseweg. 07/05/1945 ca.
152 Een Duits militair voertuig met motorpech in de Leidsestraat, bij de Kerkstraat.
07/05/1945 ca.
153 Een Duits militair voertuig met motorpech in de Leidsestraat, bij de Kerkstraat.
07/05/1945 ca.
154 BS-ers arresteren Duitse militairen op de Schinkelhavenkade. Op de achtergrond
de Sloterkade, hoek Andreas Schelfhoutstraat. 07/05/1945
155 BS-ers arresteren Duitse militairen op de Schinkelhavenkade. Op de achtergrond
de Sloterkade, hoek Andreas Schelfhoutstraat. 07/05/1945
156 BS-ers arresteren Duitse militairen op de Schinkelhavenkade. Op de achtergrond
de Sloterkade. 07/05/1945
157 Gevorderde Duitse uniformen en uitrustingen op de laadbak van een vrachtwagen.
07/05/1945 ca.
158 Een slachtoffer van het vuurgevecht tussen de bemanning van een Duits legervoertuig en BS-ers op de Amstelveenseweg wordt verzorgd. 07/05/1945
159 Een kapotgeschoten Duits legervoertuig op de Amstelveenseweg bij het hek van het
Vondelpark, na een incident met vuurgevecht tussen de Duitse autobus-bemanning
en BS-ers. 07/05/1945
160 Dodelijk getroffen BS-er als gevolg van een incident met vuurgevecht tussen de
bemanning van een Duits legervoertuig en BS-ers op de Amstelveenseweg bij het
hek van het Vondelpark. 07/05/1945
161 Dodelijk getroffen Duitse militair als gevolg van een incident met vuurgevecht tussen
de bemanning van een Duits legervoertuig en BS-ers op de Amstelveenseweg bij het
hek van het Vondelpark. 07/05/1945
162 Een kapotgeschoten Duits legervoertuig op de Amstelveenseweg bij het hek van het
Vondelpark, met dode Duitse militair en BS-er, na een incident met vuurgevecht
tussen de Duitse autobus-bemanning en BS-ers. Op de achtergrond de ruı̈ne van
het ’Broekerhuis’. 07/05/1945
163 BS-ers met Duitse krijgsgevangenen op de Amstelveenseweg bij het Haarlemmermeerstation. 07/05/1945 ca.
164 BS-ers met Duitse krijgsgevangenen op een binnenterrein aan de Amstelveenseweg.
07/05/1945 ca.
165 Transport per open vrachtwagen van Duitse krijgsgevangenen en collaborateurs, op
de Amstelveenseweg. 07/05/1945 ca.
166 Transport per open vrachtwagen van Duitse krijgsgevangenen en collaborateurs, op
de Amstelveenseweg. 07/05/1945 ca.
167 Transport per open vrachtwagen van Duitse krijgsgevangenen, op de Amstelveenseweg.
07/05/1945 ca.
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168 Gewapende BS-ers op de open laadbak van een vrachtwagen, op de Amstelveenseweg
bij het Vondelpark. 07/05/1945 ca.
169 Een grote menigte belangstellenden wacht op de Amstelveenseweg bij de Oranje
Nassaulaan op de parade met praalwagens, in het kader van de Bevrijdingsfeesten
in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
170 Feestelijke bijeenkomst op de hoek van de Euterpestraat en Rubensstraat, ter gelegenheid van de naamswijziging van eerstgenoemde straat in Gerrit van der Veenstraat. Op de gevel van het hoekpand bedekt een Nederlandse vlag het nieuwe
straatnaambord. 27/06/1945
171 Feestelijke bijeenkomst op de hoek van de Euterpestraat en Rubensstraat, ter gelegenheid van de naamswijziging van eerstgenoemde straat in Gerrit van der Veenstraat. Op de gevel van het hoekpand bedekt een Nederlandse vlag het nieuwe
straatnaambord. 27/06/1945
172 Feestelijke bijeenkomst op de hoek van de Euterpestraat en Rubensstraat, ter gelegenheid van de naamswijziging van eerstgenoemde straat in Gerrit van der Veenstraat. Op de gevel van het hoekpand bedekt een Nederlandse vlag het nieuwe
straatnaambord. 27/06/1945
173 Feestelijke bijeenkomst op de hoek van de Euterpestraat en Rubensstraat, ter gelegenheid van de naamswijziging van eerstgenoemde straat in Gerrit van der Veenstraat. Op de gevel van het hoekpand bedekt een Nederlandse vlag het nieuwe
straatnaambord. 27/06/1945
174 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
175 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
176 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
177 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
178 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
179 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
180 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in het
kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Op de achtergrond
de Olympiakade. 27/06/1945
181 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in het
kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Op de achtergrond
de Olympiakade. 27/06/1945
182 Feestdecoraties in de Kerkstraat bij de Vijzelstraat ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten. Links het hoekpand Vijzelstraat 111. 06/1945
183 Leden van de Canadian Army Fire Service en burgers op de Pieter Lastmankade
tijdens de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
184 Vrachtwagen van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
185 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945, vanuit de ramen van de kadewoningen door omwonenden gadegeslagen. 27/06/1945
186 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945, vanuit de ramen van de kadewoningen door omwonenden gadegeslagen. 27/06/1945

Versie 11.1 - 20 juli 2017

10172 - 9

J.W. Hofman
187 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. In de ton een
brandende pop in de gedaante van Hitler. 27/06/1945
188 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in het
kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Op de achtergrond
de Olympiakade. 27/06/1945
189 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in het
kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Op de achtergrond
de Olympiakade. 27/06/1945
190 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens een
demonstratie in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
Tussen hen in een pop in de gedaante van Hitler, die in brand gestoken zal worden.
Buurtbew. . . 27/06/1945
191 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens een
demonstratie in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
Tussen hen in een pop in de gedaante van Hitler, die zojuist in brand is gestoken.
Buurtbew. . . 27/06/1945
192 Een door leden van de Canadian Army Fire Service in brand gestoken pop in de
gedaante van Hitler op de Pieter Lastmankade, tijdens een demonstratie in het kader
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Omwonenden bekijken het
tafereel. . . 27/06/1945
193 Een door leden van de Canadian Army Fire Service in brand gestoken pop in de
gedaante van Hitler op de Pieter Lastmankade, tijdens een demonstratie in het kader
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Omwonenden bekijken het
tafereel. . . 27/06/1945
194 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
195 Een door leden van de Canadian Army Fire Service in brand gestoken pop in de
gedaante van Hitler op de Pieter Lastmankade, tijdens een demonstratie in het kader
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Omwonenden bekijken het
tafereel. . . 27/06/1945
196 Vrachtwagen en leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade
tijdens de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Op de achtergrond de
Olympiakade. 27/06/1945
197 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
198 Leden van de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade tijdens een
demonstratie in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
Op de achtergrond de Olympiakade. 27/06/1945
199 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
200 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
201 Demonstratie door de Canadian Army Fire Service op de Pieter Lastmankade in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 27/06/1945
202 Een gewapende BS-er op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945
ca.
203 Een gewapende BS-er op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945
ca.
204 Een gewapende BS-er poseert in gevechtshouding op het dak van Garage Riva,
Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
205 Wegversperring met prikkeldraad in de Gabriël Metsustraat bij de Johannes Vermeerstraat. Rechts een door een paard getrokken geı̈mproviseerde vrachtwagen.
05/1945 ca.
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206 Het voormalige clubgebouw van de Amsterdamsche IJsclub, Van Baerlestraat 33,
en het Museumplein met prikkeldraadversperringen, gezien vanuit de Van Baerlestraat. 05/1945 ca.
207 Bunker en prikkeldraadversperringen bij de ingang van de Gabriël Metsustraat,
gezien vanuit de Van Baerlestraat. 05/1945 ca.
208 Duitse militairen voor het voormalige clubgebouw van de Amsterdamsche IJsclub,
Van Baerlestraat 33, in gebruik als verenigingslokaal “Erika”. 05/1945 ca.
209 Bunker en prikkeldraadversperringen op het Museumplein, gezien vanaf de Van
Baerlestraat. 05/1945 ca.
210 Duitse militairen in de Pieter Cornelisz. Hooftstraat, gezien vanuit de Hobbemastraat naar de Stadhouderskade. 1944 ca.
211 Duitse militairen in de Pieter Cornelisz. Hooftstraat, gezien vanuit de Hobbemastraat naar de Stadhouderskade. 1944 ca.
212 Duits militair voertuig voor het gebouw van Hirsch & Co. op het Leidseplein. 1944
ca.
213 Belangstellenden bekijken het laatste nieuws in de etalage van het Telegraaf-gebouw,
Nieuwezijds Voorburgwal 225. 05/1945 ca.
214 Heimelijk gemaakte opname van Duitse militairen bij de ingang van het Telegraafgebouw, Nieuwezijds Voorburgwal 225. 05/1945 ca.
215 Prikkeldraadversperring in de Paleisstraat, gezien van de Nieuwezijds Voorburgwal
naar de Dam. Rechts sociëteit de Groote Club, Paleisstraat 1, die bezet was door
manschappen van de Kriegsmarine. 05/1945 ca.
216 Wanddecoratie ’Führer, Volk, Sieg’ in een door de Duitse bezetters gebruikt gebouw.
05/1945 ca.
217 Wanddecoratie ’Führer, Volk, Sieg’ in een door de Duitse bezetters gebruikt gebouw.
05/1945 ca.
218 Wanddecoratie ’Führer, Volk, Sieg’ in een door de Duitse bezetters gebruikt gebouw.
05/1945 ca.
219 Heimelijk gemaakte opname, vanachter het raam van de woning van de fotograaf,
van de aftocht van Duitse troepen op de Amstelveenseweg. 05/1945 ca.
220 Het door een luchtaanval van de geallieerden op 26 november 1944 verwoeste middendeel van het gebouw van de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat, thans Gerrit
van der Veenstraat 99. 05/1945 ca.
221 Het door een luchtaanval van de geallieerden op 26 november 1944 volledig verwoeste gebouw van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, Adama van Scheltemaplein 1. 05/1945 ca.
222 Het door een luchtaanval van de geallieerden op 26 november 1944 verwoeste
gebouw van de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat, thans Gerrit van der Veenstraat 99, met op de voorgrond spelende kinderen. 05/1945 ca.
223 Het door een luchtaanval van de geallieerden op 26 november 1944 volledig verwoeste gebouw van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, Adama van Scheltemaplein 1, gezien vanuit de Apollolaan. In het verschiet het eveneens zwaar
beschadigde gebouw v. . . 05/1945 ca.
224 Ruı̈ne van de villa Apollolaan 86. In de vroege ochtend van 24 oktober 1944 werden
29 mensen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans op de Apollolaan
gefusilleerd als represaille voor de liquidatie van de beruchte SD-officier Herbert
Oehlschläge. . . 05/1945 ca.
225 Spoorwegpersoneel in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
226 Personeel van het Gemeente Energie Bedrijf (G.E.B.) met spandoek ’1941 - Februaristakers Overheidsafdeling G.E.B.’ in de optocht op de Dam, op de derde dag van
de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
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227 Personeel van de Arbeiderspers in de optocht op de Dam, op de derde dag van de
Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
228 Spoorwegpersoneel in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
229 Spoorwegpersoneel in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
230 Praalwagen met spoorwegpersoneel in de optocht op de Dam, op de derde dag van
de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
231 De bevrijdingsboom op de Dam in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 06/1945
232 De bevrijdingsboom op de Dam in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 06/1945
233 De bevrijdingsboom op de Dam in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 06/1945
234 De bevrijdingsboom op de Dam in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 06/1945
235 Twee vrouwen met kinderen wachten op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
op de Dam op het defilé en de optochten. 06/1945
236 Grote publieke belangstelling op de Dam voor een kranslegging bij het Mausoleum,
de erehal voor de Gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 26/06/1945 ca.
237 Praalwagen in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
238 Praalwagens in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
239 Praalwagen met onder andere verpleegsters in de optocht op de Dam, op de derde
dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
240 Praalwagen in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
De praalwagen brengt hulde aan Samuel Sarphati en draagt op de zijkant een tekst
van Vondel, ’Gij zult in dit gewest een streek, Nieuw Holland, bouwen, en in gezonde
lucht e. . . 28/06/1945
241 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, met de tekst ’Hulde aan
de illegale werkers’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
242 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, met de tekst ’Hulde aan
de Ned. moeders’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
243 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, met (symbolisch) zeemansvrouwen in een sloep en de tekst ’Zeemansvrouwen — koopvaardij en marine’.
De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in
de periode 26-28. . . 28/06/1945
244 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, met verpleegsters van
het ’Comité Javastraat’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
245 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, met de tekst ’Nederland
weer luchtvaartnatie’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
246 ’Herauten’ in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
247 Een door vier paarden getrokken koets met gekostumeerde personen op het ’sGravesandeplein, tijdens de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. Achter
de koets een groepje mensen met een bord, waarop de tekst ’De grootvorstin der
steden’. 28/06/1945
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248 Een praalwagen op het Boerhaaveplein bij de Andreas Bonnstraat, getrokken door
twee paarden, met de tekst ’Hulde aan de illegale werkers’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni
1945. Link. . . 28/06/1945
249 Een praalwagen in de vorm van een stoomlocomotief op het Boerhaaveplein bij de
Tweede Boerhaavestraat. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
250 Een praalwagen op het Boerhaaveplein bij de Tweede Boerhaavestraat met het
opschrift ’5 mei — herwonnen vrijheid — 1945’. De optocht van praalwagens
vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
28/06/1945
251 Een praalwagen op het Boerhaaveplein bij het complex van de Amstel Brouwerij.
De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in
de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
252 Een praalwagen op het Boerhaaveplein bij de Camperstraat, met het opschrift ’Ik
zoek onderduikers’. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
253 Kermis tijdens de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 06/1945
254 Feestelijke kinderoptocht in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter gelegenheid
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
255 Feestelijke kinderoptocht in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter gelegenheid
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
256 Praalwagen met kleine kinderen in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
257 Feestelijke kinderoptocht in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter gelegenheid
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
258 Feestelijke kinderoptocht in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter gelegenheid
van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
259 Praalwagen met kinderen op de Amstelveenseweg in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
260 Praalwagen op de Amstelveenseweg, met opschrift ’Hulde aan onze gevallenen’, in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
261 Praalwagen op de Amstelveenseweg gewijd aan ’Onze gevallenen’, in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
262 Praalwagen op de Amstelveenseweg bij de Eerste Schinkelstraat in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
263 Praalwagen op de Amstelveenseweg in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de
periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
264 Praalwagen op de Amstelveenseweg bij de Eerste Schinkelstraat in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
265 Feestelijke kinderoptocht op de Amstelveenseweg ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
266 Provisorisch oorlogsmonument in het Frederik Hendrikplantsoen. 06/1945 ca.
267 Provisorisch oorlogsmonument in het Frederik Hendrikplantsoen. 06/1945 ca.
268 Provisorisch oorlogsmonument in het Frederik Hendrikplantsoen. 06/1945 ca.
269 De bevrijdingsboom op de Dam in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 06/1945
270 Het met vlaggen en wimpels versierde gebouw van de Nederlandsche Bank, Oude
Turfmarkt 127-129. 05/1945 ca.
271 Zeeuws echtpaar, de dame in klederdracht, op de Dam tijdens de Bevrijdingsfeesten.
06/1945
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272 Zeeuws echtpaar, de dame in klederdracht, op de Dam tijdens de Bevrijdingsfeesten.
06/1945
273 Een praalwagen op de Dam, de landing van Koning Willem I te Scheveningen in
1813 symboliserend. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
274 Defilé op de Dam door een Canadese militaire muziekkapel. 28/06/1945
275 Canadese verkeersregelaar op de Amstelveenseweg bij de Overtoomsesluis. 05/1945
276 Podium met mililtairen tijdens het Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de
Laan van Meerdervoort in Den Haag, op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van
de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde
troepen en infan. . . 21/05/1945
277 Een Canadees militair voertuig op de Overtoom tijdens de Bevrijding. 08/05/1945
278 Een koerierster van Het Parool op de Nieuwe Amstelbrug met op haar rug een extra
bulletin van het blad, dat door voorbijgangers gelezen wordt. 05/1945
279 Een koerierster van Het Parool op de Nieuwe Amstelbrug met op haar rug een extra
bulletin van het blad, dat door voorbijgangers gelezen wordt. 05/1945
280 Zeeuws echtpaar, de vrouw in klederdracht, op de Dam, gezien naar de ingang van
de Kalverstraat. 05/1945
281 Zeeuws echtpaar, de vrouw in klederdracht, op de Dam, gezien naar de ingang van
de Kalverstraat. 05/1945
282 Detail van een (aangeschoten) Duits vliegtuig. 05/1945 ca.
283 Detail van een (aangeschoten) Duits vliegtuig. 05/1945 ca.
284 Geallieerde vliegtuigen in de lucht boven de stad, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
285 Een geallieerd vliegtuig in de lucht boven de stad, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
286 Detail van de romp van een aangeschoten Duits vliegtuig. 05/1945 ca.
287 Detail van de romp van een aangeschoten Duits vliegtuig. 05/1945 ca.
288 Detail van de romp van een aangeschoten Duits vliegtuig. 05/1945 ca.
289 Een groepje bewoners van de Stadionbuurt bekijkt vanaf het dak van een woning
overvliegende geallieerde vliegtuigen, vermoedelijk in verband met de voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
290 Geallieerde vliegtuigen boven het Olympisch Stadion, vermoedelijk in verband met
de voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
291 Aftocht van Duitse militairen over de Amstelveenseweg, gefotografeerd vanuit het
raam van de woning van de fotograaf. 05/1945 ca.
292 Aftocht van Duitse militairen over de Amstelveenseweg, gefotografeerd vanuit het
raam van de woning van de fotograaf. 05/1945 ca.
293 Aftocht van Duitse militairen over de Amstelveenseweg, gefotografeerd vanuit het
raam van de woning van de fotograaf. Op de achtergrond de toren van de SintAgneskerk. 05/1945 ca.
294 Een geallieerd vliegtuig in de lucht boven de stad, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
295 Geallieerde vliegtuigen in de lucht boven de stad, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
296 Wegversperring van zogenaamde ’asperges’ in de Sarphatistraat, voor Brug 265 over
de Singelgracht, gezien vanuit het plantsoen bij de Muiderpoort naar het Koloniaal
Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw
was t. . . 1944 ca.
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297 Prikkeldraadversperring voor het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut
voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
298 Het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade
63, gezien vanaf de Alexanderkade over de Singelgracht. Het gebouw was tijdens
de oorlog gevorderd door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
299 Wegversperring van zogenaamde ’asperges’ in de Sarphatistraat, voor Brug 265
over de Singelgracht, gezien vanaf het Alexanderplein naar het Koloniaal Instituut
(thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw was
tijdens de oorlo. . . 1944 ca.
300 Wegversperring van zogenaamde ’asperges’ in de Sarphatistraat, voor Brug 265
over de Singelgracht, gezien vanaf het Alexanderplein naar het Koloniaal Instituut
(thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw was
tijdens de oorlo. . . 1944 ca.
301 Duitse soldaat voor de ingang van de Cavalleriekazerne, Sarphatistraat 110B-112.
1944 ca.
302 De Valckenierstraat, gezien van Weesperplein naar Roetersstraat. Links de nummers 9, 11, 13 en hoger. 10/1953
303 Achterzijde van Sarphatistraat 93, 95 en hoger (van rechts naar links), gezien vanuit
de Valckenierstraat. 10/1953
304 Valckenierstraat 1-9, met links de zijgevel van Weesperplein 21. 10/1953
305 Gehavende bebouwing op de hoek van Nieuwe Keizersgracht en Weesperstraat.
Links Nieuwe Keizersgracht 1-7 en het hoekhuis Weesperstraat 40. Rechts Weesperstraat 38 en lager. 10/1953 ca.
306 Gehavende bebouwing op de hoek van Nieuwe Keizersgracht en Weesperstraat.
Links Nieuwe Keizersgracht 3-7 en het hoekhuis Weesperstraat 40. Rechts Weesperstraat 38 en lager. 10/1953 ca.
307 Prikkeldraadversperring rondom het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
308 Prikkeldraadversperring rondom het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
309 Prikkeldraadversperring rondom het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
310 Prikkeldraadversperring rondom het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 1944 ca.
311 Graafwerkzaamheden in de berm langs de Sarphatistraat tegenover de Cavalleriekazerne. 1944 ca.
312 Chinese bedelaar op brug 263 bij het Rhijnspoorplein, met op de achtergrond de
Spinozastraat. 05/1945 ca.
313 Prikkeldraadversperring voor de Tulpkazerne, Ferdinand Bolstraat 192-194, bij de
ingang van de Van Hilligaertstraat (links). Het complex was tijdens de oorlog door
de Duitsers gevorderd. 1944 ca.
314 315 Ruı̈ne van het omstreeks 1941 gebouwde Shell-tankstation op het Frederiksplein,
met links Galerij Oosteinde. 1945 ca.
316 Wegversperring van zogenaamde ’asperges’ in de Sarphatistraat, voor Brug 265 over
de Singelgracht, gezien naar het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut
voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw was tijdens de oorlog de zetel van
de Ordnung. . . 1944 ca.
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317 Wegversperring van zogenaamde ’asperges’ in de Sarphatistraat, voor Brug 265 over
de Singelgracht, gezien vanuit het plantsoen bij de Muiderpoort naar het Koloniaal
Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw
was t. . . 1944 ca.
318 Prikkeldraadversperringen en Duitse soldaten voor Museumplein 9-19, gezien vanuit
de Gabriël Metsustraat. 1944 ca.
319 Houtkap door buurtbewoners op de Willemsparkweg. 05/1945 ca.
320 Houtkap door buurtbewoners op de Willemsparkweg. 05/1945 ca.
321 Houtkap door buurtbewoners op de Willemsparkweg. 05/1945 ca.
322 Houtkap door buurtbewoners op de Willemsparkweg (fotomontage). 05/1945 ca.
323 Feestelijke huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. Een legervoertuig en
motoren passeren het Koningsplein. 31/05/1945
324 Feestelijke huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. Een tank wordt toegejuicht op het Koningsplein. 31/05/1945
325 Bedelaar op de Koningssluis (brug 29) over de Herengracht bij het Koningsplein.
05/1945 ca.
326 Fietsende Duitse soldaten, op de rug gezien, op het Leidseplein. Op de achtergrond
de nederlands hervormde Koepelkerk aan de Stadhouderskade. 1944 ca.
327 Duitse soldaten, met fietsen, in de Eerste Constantijn Huygensstraat bij de Vondelstraat. 1944 ca.
328 Een man op klompen plakt de achterband van zijn zwaar beladen bakfiets. 1944
ca.
329 Houtkap door buurtbewoners op de Willemsparkweg. 05/1945 ca.
330 Prikkeldraadversperring op de Hobbemakade, naast de bouwplaats van het gebouw
van de Plaatselijke Telefoondienst in de Pieter de Hoochstraat (spiegelbeeldig). De
afrasteringen zijn in juni 1944 aangebracht. 05/1945 ca.
331 Prikkeldraadversperring op de Hobbemakade, voor de nummers 27-30, gezien vanaf
de Ruysdaelkade (spiegelbeeldig). Rechts het gebouw van de Plaatselijke telefoondienst op nummer 30. De afrasteringen zijn in juni 1944 aangebracht. 05/1945
ca.
332 Prikkeldraadversperring in de Honthorststraat, voor de Pieter de Hoochstraat (spiegelbeeldig). De afrasteringen zijn in juni 1944 aangebracht. 05/1945 ca.
333 Paulus Potterstraat 14 wordt leeggehaald. Gezien naar de Van Baerlestraat (spiegelbeeldig). 05/1945 ca.
334 Van de Veldestraat, gezien vanuit de Paulus Potterstraat naar een bunker op het
Museumplein (spiegelbeeldig). Links het Stedelijk Museum. Het Museumplein en
omgeving zijn in juni 1944 in staat van verdediging gebracht. 05/1945 ca.
335 Prikkeldraadversperring en bunkers op het Museumplein (spiegelbeeldig). Het Museumplein en omgeving zijn in juni 1944 in staat van verdediging gebracht. 05/1945
ca.
336 Prikkeldraadversperring in de ’s-Gravesandestraat (spiegelbeeldig). Links het hek
van het Oosterpark, dat tijdens de oorlog gebruikt werd als oefenterrein door de
Wehrmacht. 05/1945 ca.
337 Heimelijk gemaakte opname van een prikkeldraadversperring in de ’s-Gravesandestraat
(spiegelbeeldig). Links het hek van het Oosterpark, dat tijdens de oorlog gebruikt
werd als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
338 Prikkeldraadversperring en bunker bij het hek van het Oosterpark. Het park werd
tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
339 Prikkeldraadversperring en ingang van een bunker bij het hek van het Oosterpark. Het park werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht.
Links op de achtergrond het Maria-paviljoen van het Onze Lieve Vrouwe gasthuis.
05/1945 ca.
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340 Prikkeldraadversperring in het Oosterpark. Het park werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
341 Het hek van het Oosterpark met daarachter een prikkeldraadversperring. Het park
werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
342 Bunker bij het Oosterpark. Het park werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein
door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
343 Bunker bij het Oosterpark. Het park werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein
door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
344 ’Paardentaxi’ voor het Oosterpark, met links een bunker. Het park werd tijdens de
oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
345 Duitsers op het cricketveld in het Oosterpark, gezien door het met prikkeldraad
afgezette hek. Het park werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de
Wehrmacht. 05/1945 ca.
346 Hek van het Oosterpark, met daarachter prikkeldraad en een bunker. Het park
werd tijdens de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
347 Prikkeldraadversperring voor het hek van het Oosterpark. Het park werd tijdens
de oorlog gebruikt als oefenterrein door de Wehrmacht. 05/1945 ca.
348 Zwarte handel 05/1945 ca.
349 Sloop van Waterlooplein 72-78 door buurtbewoners ten behoeve van brandhout.
Links Waterlooplein 80-84. 04/1945 ca.
350 De Amstelstraat gezien vanaf de Blauwbrug, met Duitse bewegwijzering. 1945 ca.
351 De Amstelstraat gezien vanaf de Blauwbrug, met Duitse bewegwijzering. Rechts
de nummers 49, 47, 45 en lager. 1945 ca.
352 Duitse soldaten op paard en wagen voor het gebouw van de Nederlandsche HandelMaatschappij, Vijzelstraat 32. 1944 ca.
353 Duitse soldaten op de Prins Hendrikkade bij brug nr. 13. 1944 ca.
354 Beveiligd voedseltransport, vermoedelijk van een gaarkeuken. 05/1945 ca.
355 Een auto is zonder brandstof vastgelopen op het Rokin en wordt door de bestuurder voortgeduwd. In het verschiet gebouw Industria, rechts het gebouw van de
Rotterdamsche Bank Vereeniging. 05/1945 ca.
356 De restanten van een opgeblazen bunker naast Amstelveenseweg 120. Achter Amstelveenseweg 120 de houten loods van waaruit de BS opereerde. 04/1945 ca.
Spiegelbeeldig.
357 De restanten van een opgeblazen bunker naast Amstelveenseweg 120. Achter Amstelveenseweg 120 de houten loods van waaruit de BS opereerde. 04/1945 ca.
Spiegelbeeldig.
358 De restanten van een opgeblazen bunker op de Schinkelkade, gezien naar de Schinkel
en de Sloterkade met de ingang van de Theophile de Bockstraat. 04/1945 ca.
Spiegelbeeldig.
359 De restanten van een opgeblazen bunker op de Schinkelkade, gezien naar de Schinkel
en de Sloterkade met de ingang van de Theophile de Bockstraat. 04/1945 ca.
Spiegelbeeldig.
360 De restanten van een opgeblazen bunker op de Schinkelkade. Op de achtergrond
Sloterkade 64-71 (van rechts naar links). 04/1945 ca.
Spiegelbeeldig.
361 De restanten van een opgeblazen bunker. 04/1945 ca.
362 De restanten van een opgeblazen bunker op de Schinkelkade, gezien naar de Amstelveenseweg. 04/1945 ca.
363 De restanten van een opgeblazen bunker naast Amstelveenseweg 120. Daarachter
de houten loods van waaruit de BS opereerde. 04/1945 ca.
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364 De restanten van een opgeblazen bunker aan de voet van de toren van de roomskatholieke St. Agneskerk, Amstelveenseweg 163. 04/1945 ca.
365 Duitse soldaten voor het IJsclubgebouw in de Van Baerlestraat, in gebruik als
Kameradschaftsheim ’Erika’, gezien vanuit de Jan Willem Brouwersstraat. 05/1945
ca.
366 Duitse bunker bij het IJsclubgebouw in de Van Baerlestraat, hoek Museumplein.
05/1945 ca.
367 Houtroof uit Ruyschstraat 63, waarvan de joodse bewoners gedeporteerd zijn. Nummer 65 is reeds volledig gesloopt. 05/1945 ca.
368 Houtroof uit Ruyschstraat 63, waarvan de joodse bewoners gedeporteerd zijn. Nummer 65 is reeds volledig gesloopt. 05/1945 ca.
369 Vuilnishopen bij een ingang van het Sarphatipark. 05/1945 ca.
370 Mensen doorzoeken vuilnishopen in het Sarphatipark. 05/1945 ca.
371 Mensen doorzoeken vuilnishopen in het Sarphatipark. 05/1945 ca.
372 CPN-leuze. 05/1945 ca.
373 Geschilderde leuzen met oproep tot verzet op een muur. 05/1945 ca.
374 Drukte op de De Ruijterkade bij de pontbrug over het IJ, ingesteld naar aanleiding
van het gebrek aan brandstof waardoor de veerpontdiensten over het IJ gestaakt
moesten worden. 05/1945 ca.
375 Pontbrug over het IJ, ingesteld naar aanleiding van het gebrek aan brandstof waardoor de veerpontdiensten over het IJ gestaakt moesten worden. 05/1945 ca.
376 Pontbrug over het IJ, ingesteld naar aanleiding van het gebrek aan brandstof waardoor de veerpontdiensten over het IJ gestaakt moesten worden. 05/1945 ca.
377 Brandweerlieden met een geı̈mproviseerde slangenwagen in de Frans Halsstraat,
voor de nummers 29-35. 04/1945 ca.
378 Twee vrouwen met een kar en een man met fiets, volgeladen met voedsel, teruggekeerd van een ’hongertocht’, op de kop van de Overtoom. Rechts de Overtoomkerk,
Overtoom 543. 05/1945 ca.
379 Twee vrouwen met een kar en een man met fiets, volgeladen met voedsel, teruggekeerd van een ’hongertocht’, op de hoek van Amstelveenseweg en Zocherstraat.
05/1945 ca.
380 Twee vrouwen trekken op de hoek van Amstelveenseweg en Zocherstraat een volbeladen kar met voedsel, op de terugweg van een ’hongertocht’. 05/1945 ca.
381 De Koninginneweg gezien vanaf de Amstelveenseweg. De houten blokjes tussen de
tramrails zijn door buurtbewoners verwijderd. 04/1945 ca.
382 Prikkeldraadversperring rondom het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade 63. Het gebouw was tijdens de oorlog gevorderd
door de Ordnungspolizei (“Grüne Polizei”). 05/1945 ca.
383 Heimelijk gemaakte opname van een Duitse soldaat op de fiets voor het Koloniaal
Instituut voor de Tropen (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen), Mauritskade
63. 05/1945 ca.
384 Heimelijk gemaakte opname van het Oosterpark, met links een prikkeldraadversperring en bunker. Gezien naar de Nederlands hervormde Muiderkerk, Lininaeusstraat
37. 05/1945 ca.
385 Prikkeldraadversperring en bunker bij het Oosterpark. 05/1945 ca.
386 Prikkeldraadversperring in de Korte ’s-Gravesandestraat bij de Sarphatistraat. 05/1945
ca.
387 Duitse vrachtwagen op de hoek van Andreas Bonnstraat en ’s-Gravesandeplein.
05/1945 ca.
388 Tank op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene
Brigade. 31/05/1945
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389 Tank op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene
Brigade. 31/05/1945
390 Kolonne tankvoertuigen op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van
de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
391 Kolonne tankvoertuigen op het Damrak, rijdend naar het Centraal Station, deel
uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
392 Tank op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene
Brigade. Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en
kolonel de Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op
het podium zijn tev. . . 31/05/1945
393 Tank op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene
Brigade. Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en
kolonel de Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op
het podium zijn tev. . . 31/05/1945
394 Gemotoriseerde troepen op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht
van de Prinses Irene Brigade. Rechts het Amsterdams Politiemuziekcorps dat de
muzikale omlijsting van het evenement verzorgde. 31/05/1945
395 Pantservoertuig op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht van de
Prinses Irene Brigade. Rechts het Amsterdams Politiemuziekcorps dat de muzikale
omlijsting van het evenement verzorgde. 31/05/1945
396 Gemotoriseerde troepen op de Dam, deel uitmakend van de huldigings-optocht
van de Prinses Irene Brigade. Rechts het Amsterdams Politiemuziekcorps dat de
muzikale omlijsting van het evenement verzorgde. 31/05/1945
397 Detachement van de Prinses Irene Brigade, deel uitmakend van de huldigingsoptocht op 31 mei 1945, passeert op de Dam op weg naar het Centraal Station.
Vanaf een podium op het Middendamterrein, niet zichtbaar, namen generaal Forster
en kolonel de Ruyte. . . 31/05/1945
398 Militaire en burgerlijke autoriteiten nemen vanaf een podium op het Middendamterrein het defilé af tijdens de huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. Op
het podium zijn onder andere aanwezig generaal Forster, kolonel de Ruyter van
Steveninck,. . . 31/05/1945
399 Militaire en burgerlijke autoriteiten nemen vanaf een podium op het Middendamterrein het defilé af tijdens de huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. Op
het podium zijn onder andere aanwezig generaal Forster, kolonel de Ruyter van
Steveninck,. . . 31/05/1945
400 Canadese militairen op de Dam, voorafgaand aan het defilé van de Prinses Irene
Brigade. 31/05/1945
401 Het Amsterdams Politiemuziekcorps en publiek op de Dam, in afwachting van het
defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
402 Canadese militairen op de Dam, voorafgaand aan het defilé van de Prinses Irene
Brigade. 31/05/1945
403 Het Amsterdams Politiemuziekcorps en publiek op de Dam, in afwachting van het
defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
404 Het Amsterdams Politiemuziekcorps op de Dam, voorafgaand aan het defilé van de
Prinses Irene Brigade (spiegelbeeldig). 31/05/1945
405 Het Amsterdams Politiemuziekcorps (links) en publiek op de Dam, in afwachting
van het defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
406 Het Amsterdams Politiemuziekcorps op de Dam, tijdens van het defilé van de
Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
407 De dirigent van het Amsterdams Politiemuziekcorps op de Dam, tijdens van het
defilé van de Prinses Irene Brigade (spiegelbeeldig). 31/05/1945
408 Canadese militairen en autoriteiten op de Dam, voorafgaand van het defilé van de
Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
Versie 11.1 - 20 juli 2017

10172 - 19

J.W. Hofman
409 Aankomst van militaire en burgerlijke autoriteiten op de Dam, voorafgaand van
het defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
410 Aankomst van militaire en burgerlijke autoriteiten op de Dam, voorafgaand van
het defilé van de Prinses Irene Brigade (spiegelbeeldig). 31/05/1945
411 Aankomst van militaire en burgerlijke autoriteiten op de Dam, voorafgaand van
het defilé van de Prinses Irene Brigade (spiegelbeeldig). 31/05/1945
412 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank. 07/05/1945
413 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank op de Amstelveenseweg. 07/05/1945
414 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank op de Amstelveenseweg. 07/05/1945
415 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank. 07/05/1945
416 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank op de Amstelveenseweg en worden toegejuicht door het toegestroomde publiek. 07/05/1945
417 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en kolonel de Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op het podium zijn tevens aanwezig generaal
Koot, commandant v. . . 31/05/1945
418 Het Amsterdams Politiemuziekcorps en publiek op de Dam, in afwachting van het
defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
419 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op het podium waren tevens
aanwezig generaal. . . 31/05/1945
420 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op het podium waren tevens
aanwezig generaal. . . 31/05/1945
421 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op het podium waren tevens
aanwezig generaal. . . 31/05/1945
422 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af. Op het podium waren tevens
aanwezig generaal. . . 31/05/1945
423 Het Amsterdams Politiemuziekcorps en publiek op de Dam, in afwachting van
het defilé van de Prinses Irene Brigade. Op de achtergrond de Nieuwe Kerk.
31/05/1945
424 Podium op het Middendamterrein, met daarop generaal Forster en kolonel de
Ruyter van Steveninck, commandant van de Prinses Irene Brigade, die het defilé
van de Prinses Irene Brigade zullen afnemen. Op het podium zijn tevens aanwezig
generaal Koot, comm. . . 31/05/1945
425 Doedelzakspelers van de militaire kapel van de Schotse canadezen, op de Dam, deel
uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
426 Doedelzakspelers van de militaire kapel van de Schotse canadezen, op de Dam, deel
uitmakend van de huldigings-optocht van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
427 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af, in aanwezigheid van onder
andere generaal Koo. . . 31/05/1945
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428 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf een podium op het Middendamterrein (niet zichtbaar) namen generaal Forster en kolonel de Ruyter van
Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af, in aanwezigheid van onder
andere generaal Koo. . . 31/05/1945
429 Defilé van Canadese legervoertuigen voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon (niet
zichtbaar) Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en
Koot en waarnem. . . 28/06/1945
430 Defilé van Canadese legervoertuigen voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon Koningin
Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend
burgemeester. . . 28/06/1945
431 Defilé van Canadese legervoertuigen voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon (niet
zichtbaar) Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en
Koot en waarnem. . . 28/06/1945
432 Defilé van het Royal Canadian Regiment voor het Koninklijk Paleis op de Dam,
op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon
Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend burgemeest. . . 28/06/1945
433 Defilé van het Royal Canadian Regiment voor het Koninklijk Paleis op de Dam,
op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon
Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend burgemeest. . . 28/06/1945
434 Defilé van BS-ers voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van
de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon Koningin Wilhelmina,
vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend burgemeester
Feike de Boer. 28/06/1945
435 Voetbalwedstrijd in het Olympisch Stadion in het kader van de Bevrijdingsfeesten.
27/06/1945
436 Canadese militaire kapel in optocht op het Rokin bij de Dam, op de laatste dag
van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
437 Canadese militaire kapel in optocht op het Rokin bij de Dam, op de laatste dag
van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
438 Canadese militaire kapel in optocht op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
439 Overzicht van het verzamelde publiek voor het gebouw van Peek & Cloppenburg op
de Dam, in afwachting van optocht op de op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
440 De Dam gezien naar het Koninklijk Paleis, met op het balkon Koningin Wilhelmina,
vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend burgemeester
Feike de Boer, die het defilé afnamen van Canadese militairen en eenheden van de
Binnenlandse. . . 28/06/1945
441 Doedelzakspelers van de militaire kapel van de Schotse Canadezen op de Dam, deel
uitmakend van de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28
juni 1945. 28/06/1945
442 Canadese militaire kapel in optocht op het Rokin bij de Dam, op de laatste dag
van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
443 Parade op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni
1945. BS-ers dragen de vlaggen van de 51 Verenigde Naties, waarvan Nederland
deel uitmaakt. 28/06/1945
444 Militaire parade op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28
juni 1945. Het Royal Canadian Regiment. 28/06/1945
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445 Belangstellenden voor de militaire parade op de Dam, voor het gebouw van Peek
& Cloppenburg, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945.
Rechts het Royal Canadian Regiment in aantocht. 28/06/1945
446 Koningin Wilhelmina op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam, vergezeld
van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend burgemeester Feike de
Boer (geheel rechts), die het defilé afnamen van Canadese militairen en eenheden
van de Binnen. . . 28/06/1945
447 Rijdend materieel van het Canadese leger in de militaire parade op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon van het
Koninklijk Paleis Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar
en Koot. . . 28/06/1945
448 Rijdend materieel van het Canadese leger in de militaire parade op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon van het
Koninklijk Paleis Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar
en Koot. . . 28/06/1945
449 Canadese militaire kapel op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
450 Rijdend materieel van het Canadese leger in de militaire parade op de Dam, op de
laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon van het
Koninklijk Paleis Koningin Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar
en Koot. . . 28/06/1945
451 Koningin Wilhelmina op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam, vergezeld
van de generaals Foulkes en Crerar en generaal-majoor Koot en majoor C.F. Overhoff (geheel links), die het defilé afnamen van Canadese militairen en eenheden van
de Binnen. . . 28/06/1945
452 Koningin Wilhelmina op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam, vergezeld
van de generaals Foulkes en Crerar en generaal-majoor Koot en majoor C.F. Overhoff (geheel links), die het defilé afnamen van Canadese militairen en eenheden van
de Binnen. . . 28/06/1945
453 Waarnemend burgemeester Feike de Boer geeft op de Dam een toespraak vanaf
een houten spreekgestoelte, voorafgaand aan het defilé van Canadese militairen en
eenheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 28/06/1945
454 Waarnemend burgemeester Feike de Boer geeft op de Dam een toespraak vanaf
een houten spreekgestoelte, voorafgaand aan het defilé van Canadese militairen en
eenheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 28/06/1945
455 Waarnemend burgemeester Feike de Boer geeft op de Dam een toespraak vanaf
een houten spreekgestoelte, voorafgaand aan het defilé van Canadese militairen en
eenheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 28/06/1945
456 Vaandeldragers van verschillende confessionele organisaties op de Dam, voorafgaand
aan het defilé van Canadese militairen en eenheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 28/06/1945
457 Overzicht van de Dam met toegestroomd publiek voor het defilé van Canadese militairen en eenheden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Gezien naar het Koninklijk
Paleis en de Nieuwe Kerk. 28/06/1945
458 BS-ers op het terras van het Vondelparkpaviljoen. 05/1945 ca.
459 Schotse Canadezen met een dame bij een auto. 05/1945 ca.
460 Schotse Canadezen bij een auto. Een dame verlaat de auto. 05/1945 ca.
461 BS-ers op het terras van het Vondelparkpaviljoen. 05/1945 ca.
462 Het Amsterdams Politiemuziekcorps paradeert over het Koningsplein. 31/05/1945
ca.
463 Een BS-er bij een houtoven, vermoedelijk op het terrein achter Amstelveenseweg
120. Hier stond een houten loods, van waaruit de BS opereerde. 05/1945

10172 - 22

Versie 11.1 - 20 juli 2017

J.W. Hofman
464 BS-ers aan houten tafels voor een houten loods, vermoedelijk op het terrein achter
Amstelveenseweg 120. Hier stond een houten loods, van waaruit de BS opereerde.
Rechts de ingang van een bunker. 05/1945
465 BS-ers aan houten tafels voor een houten loods, vermoedelijk op het terrein achter
Amstelveenseweg 120. Hier stond een houten loods, van waaruit de BS opereerde.
Rechts de ingang van een bunker. 05/1945
466 Metalen emmers en teilen, vermoedelijk bij de houten loods op het terrein achter
Amstelveenseweg 120. Hier stond een houten loods, van waaruit de BS opereerde.
05/1945
467 Twee gekostumeerde mannen op straat, omringd door nieuwgierige kinderen. 05/1945
ca.
468 Bevrijding van Amsterdam. Auto van de Press War Correspondent wordt op de
Omval onthaald door een juichende menigte. 08/05/1945
469 Bevrijding van Amsterdam. Een Canadese jeep wordt onthaald door een juichende
menigte, vermoedelijk op de Omval. 08/05/1945
470 Bevrijding van Amsterdam. Burgers rijden mee op een Canadese tank op de Amstelveenseweg. 08/05/1945
471 Spandoek met het opschrift ’Thank you, Boys’ op de gevel van een pand in de De
Lairessestraat. 05/1945 ca.
472 Duitse militairen voor en op het dak van de Duitse bunker bij het IJsclubgebouw
in de Van Baerlestraat. 08/05/1945
473 BS-ers bij een auto. 05/1945 ca.
474 BS-ers repareren een auto. 05/1945 ca.
475 Een BS-er stapt uit een auto. 05/1945 ca.
476 Een man in regenjas verlaat een houten gebouw. 05/1945 ca.
477 Aftocht van Duitse militairen per auto en fiets, op het Spui. 05/1945
478 Aftocht van Duitse militairen per auto en fiets, op het Spui. 05/1945
479 Verkoop van vis op straat, mogelijk zwarthandel. 05/1945
480 Verkoop van vis op straat, mogelijk zwarthandel (spiegelbeeldig). 05/1945
481 Een praalwagen in de Pijp, met als opschrift een tekst van Vondel, ’Gij zult in dit
gewest een streek, Nieuw Holland, bouwen, en in gezonde lucht en welige landouwen
vergeten al Uw leed en overbrochten druk, waardoor Uw nazaat klimt den berg op
van ’t. . . 28/06/1945
482 Een praalwagen in de Ferdinand Bolstraat. De optocht van praalwagens vond plaats
in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945 (spiegelbeeldig).
28/06/1945
483 Achterzijde van een praalwagen met hulde aan Samuel Sarphati. De optocht van
praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28
juni 1945. 28/06/1945
484 Een praalwagen in de Pijp, met hulde aan Samuel Sarphati. Op de zijkant een
tekst van Vondel, ’Gij zult in dit gewest een streek, Nieuw Holland, bouwen, en
in gezonde lucht en welige landouwen vergeten al Uw leed en overbrochten druk,
waardoor Uw nazaa. . . 28/06/1945
485 Gemotoriseerde troepen op de Amstelveenseweg, deel uitmakend van de huldigingsoptocht van de Prinses Irene Brigade, worden door een grote meningte belangstellenden onthaald. 31/05/1945
486 Gemotoriseerde troepen op de Amstelveenseweg, deel uitmakend van de huldigingsoptocht van de Prinses Irene Brigade, worden door een grote meningte belangstellenden onthaald. 31/05/1945
487 Gemotoriseerde troepen op de Amstelveenseweg, deel uitmakend van de huldigingsoptocht van de Prinses Irene Brigade, worden door een grote meningte belangstellenden onthaald. 31/05/1945
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488 Gemotoriseerde troepen op de Amstelveenseweg, deel uitmakend van de huldigingsoptocht van de Prinses Irene Brigade.door een grote meningte belangstellenden
onthaald. 31/05/1945
489 Bloemen op de Amstelveenseweg, op de plek waar op 7 mei vijf BS-ers sneuvelden
in een vuurgevecht met Duitse militairen. 05/1945 ca.
490 Canadese soldaten in de ramen van het schoolgebouw Cornelis Krusemanstraat 68.
06/1945 ca.
491 Prikkeldraadversperring met Duitse tank op het Museumplein. Links de villa van
W.J.R. Dreesmann, Johannes Vermeerstraat 2, rechts Honthorststraat 22. 05/1945
ca.
492 Prikkeldraadversperring en Duitse tank in de Honthorststraat, voor de nummers
30-34. 05/1945 ca.
493 Een wegens het brandstoftekort tot ’paardenambulance’ omgebouwde auto. 05/1945
ca.
494 Een groep mensen leest op het Roelof Hartplein aanplakbiljetten met openbare
kennisgevingen. 05/1945 ca.
495 Een groep mensen leest op het Roelof Hartplein aanplakbiljetten met openbare
kennisgevingen. 05/1945 ca.
496 Geënsceneerde foto van een vrouw, die met de hoorn van een telefoon naar een
zelfgemaakte, in de vloer verborgen radio luistert. 05/1945 ca.
497 Geënsceneerde foto van een vrouw, die met de hoorn van een telefoon naar een
zelfgemaakte, in de vloer verborgen radio luistert. 05/1945 ca.
498 Een groep mensen leest op de Amstelveenseweg aanplakbiljetten met openbare
kennisgevingen. 05/1945 ca.
499 Twee vrouwen verslepen een grote boomtak op de Saxen-Weimarlaan, voor nummer
8. Wegens de brandstofschaarste werd in de winter van 1944-1945 en in het voorjaar
van 1945 op grote schaal illegaal hout geroofd. 05/1945 ca.
500 Een geallieerd vliegtuig boven het Stadionplein, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
501 Geallieerde vliegtuigen boven het Stadionplein, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
502 Geallieerde vliegtuigen boven het Stadionplein, vermoedelijk in verband met de
voedseldroppings boven Schiphol. 05/1945
503 Duitse soldaat met bakfiets, op de rug gezien, op de Amstelveenseweg bij de Stadionkade. 05/1945
504 Inzameling in het kader van de ’Hulpactie Amsterdam’. 05/1945 ca.
505 Inzameling in het kader van de ’Hulpactie Amsterdam’. 05/1945 ca.
506 Paard en wagen in de De Lairessestraat. 05/1945 ca.
507 Duitse militairen op het Valeriusplein, op de rug gezien. Rechts Valeriusplein 38-40
en in het verschiet de dubbelvilla De Lairessestraat 42-44. 1944 ca.
508 Prikkeldraadversperringen en auto’s in de omgeving van het Museumplein. Links
op de voorgrond een vrouw met emmer. 05/1945 ca.
509 Prikkeldraadversperring in de omgeving van het Emmaplein. 05/1945 ca.
510 Prikkeldraadversperringen rondom de driedubbele herenhuis Emmaplein 2-Emmalaan
8-10, die tijdens de oorlog door de Kriegsmarine gevorderd waren. 05/1945 ca.
511 Verzetsaffiche ’Duitschland wint op alle fronten Eén April!’, op een lantaarnpaal.
1944 ca.
512 Heimelijk gemaakte opname van een Duitse militaire parade op de Amstelveenseweg,
gemaakt vanachter het raam van de woning van de fotograaf (spiegelbeeldig). 1944
ca.
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513 Heimelijk gemaakte opname van een Duitse militaire parade op de Amstelveenseweg,
gemaakt vanachter het raam van de woning van de fotograaf. 1944 ca.
514 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
515 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
516 Heimelijk gemaakte opname van de inbeslagname van een winkelinventaris op de
Amstelveenseweg door gewapende Duitse militairen. 1944 ca.
517 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
518 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
519 Opname naar een foto van het besneeuwde interieur van een verwoeste bedrijfsloods,
op een spiegel geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de
Scheepsbouwloods en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
door Duitse. . . 05/1945 ca.
520 Opname naar een foto van verwoeste haveninstallaties in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
521 Opname naar een foto van verwoeste haveninstallaties in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
522 Opname naar een foto van verwoeste haveninstallaties in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
523 Gemaskerde personen, zwaaiend met Nederlandse vlaggen, in de optocht op de
Dam, de illegaliteit symboliserend, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
524 Gemaskerde personen in de optocht op de Dam, de illegaliteit symboliserend, op
de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
525 Gemaskerde personen in de optocht op de Dam, de illegaliteit symboliserend, op
de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
526 Gemaskerde personen in de optocht op de Dam, de illegaliteit symboliserend, op
de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
527 Gemaskerde personen in de optocht op de Dam, de illegaliteit symboliserend, op
de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
528 Optocht op de Dam op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
529 Gemotoriseerde troepen op het Spui, deel uitmakend van de huldigings-optocht
van de Prinses Irene Brigade, worden door een grote meningte belangstellenden
onthaald. Rechts het Maagdenhuis, met vlagzwaaiende kinderen en zusters op de
stoep en in de ramen. 31/05/1945
530 Gemotoriseerde troepen op het Spui, deel uitmakend van de huldigings-optocht
van de Prinses Irene Brigade, worden door een grote meningte belangstellenden
onthaald. 31/05/1945
531 Het Amsterdams Politiemuziekcorps en publiek op de Dam, in afwachting van het
defilé van de Prinses Irene Brigade. 31/05/1945
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532 Defilé van de Prinses Irene Brigade op de Dam. Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en kolonel de Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af, in aanwezigheid van onder andere generaal
Koot, commandant van. . . 31/05/1945
533 Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en kolonel de
Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af van de Prinses
Irene Brigade, in aanwezigheid van onder andere generaal Koot, commandant van
de N.B.S., burgem. . . 31/05/1945
534 Vanaf het podium op het Middendamterrein nemen generaal Forster en kolonel de
Ruyter van Steveninck, commandant van de Brigade, het defilé af van de Prinses
Irene Brigade, in aanwezigheid van onder andere generaal Koot, commandant van
de N.B.S., burgem. . . 31/05/1945
535 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
536 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
537 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
538 Opname naar een foto van de verwoeste gevel van een bedrijfsloods, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
539 Opname naar een foto van verwoeste havenkranen in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
540 Opname naar een foto van verwoeste haveninstallaties in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
541 Opname naar een foto van verwoeste haveninstallaties in de sneeuw, op een spiegel
geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods
en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door Duitsers
opgeblazen. 05/1945 ca.
542 Opname naar een foto van een verwoeste haveninstallatie in de sneeuw, op een
spiegel geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de Scheepsbouwloods en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij door
Duitsers opgeblazen. 05/1945 ca.
543 Opname naar een foto van het besneeuwde interieur van een verwoeste bedrijfsloods,
op een spiegel geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de
Scheepsbouwloods en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
door Duitse. . . 05/1945 ca.
544 Opname naar een foto van het besneeuwde interieur van een verwoeste bedrijfsloods,
op een spiegel geplakt. In september 1944 werden de kranen en interieurs van de
Scheepsbouwloods en de Smederij van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
door Duitse. . . 05/1945 ca.
545 Een praalwagen op de Dam, getrokken door twee paarden, gewijd aan de concentratiekampen Vught, Buchenwald en Amersfoort. De optocht van praalwagens
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vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
28/06/1945
546 Politieke gevangenen in de optocht op de Dam, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten (spiegelbeeldig). 28/06/1945
547 Een praalwagen op de Dam met kinderen in witte gewaden en bloemenkransen. De
optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de
periode 26-28 juni 1945 (spiegelbeeldig). 28/06/1945
548 Een praalwagen op de Dam, in de optocht op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
549 Tekstborden op een praalwagen gewijd aan de Wederopbouw, met de opschriften
’Aan de slag voor de opbouw’ en ’Vijf jaar bezetting van de nazi beulen’. De optocht
van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni. . . 28/06/1945
550 Een praalwagen gewijd aan de Wederopbouw, met de opschriften ’Aan de slag voor
de opbouw’ en ’Vijf jaar bezetting van de nazi beulen’. De optocht van praalwagens
vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
28/06/1945
551 Defilé van Amsterdamse BS-ers voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon Koningin
Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend
burgemeester Feike. . . 28/06/1945
552 Defilé van Amsterdamse BS-ers voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon Koningin
Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend
burgemeester Feike. . . 28/06/1945
553 Defilé van Amsterdamse BS-ers voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op het balkon Koningin
Wilhelmina, vergezeld van de generaals Foulkes, Crerar en Koot en waarnemend
burgemeester Feike. . . 28/06/1945
554 Defilé van Amsterdamse BS-ers voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste
dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op de achtergrond de Nieuwe
Kerk. 28/06/1945
555 Een praalwagen van de Landelijke Knokploegen op de Dam, in de optocht op de
derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
556 Een praalwagen van de Landelijke Knokploegen op de Dam, voor het gebouw van
Peek & Cloppenburg, in de optocht op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
557 Een praalwagen op de Dam met als thema ’Indonesië onderdrukt’, in de optocht
op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
558 Surinaamse praalwagen op de Dam in de optocht op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
559 ’Paarden-ambulance’ op de Dam in de optocht op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
560 Optocht van verpleegsters van de Valerius Kliniek en het Juliana Ziekenhuis, in het
defilé voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
561 Een praalwagen op de Dam in de optocht op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
562 Tijdelijk monument op de Amstelveenseweg voor de vijf BS-ers die op 7 mei sneuvelden in een vuurgevecht met Duitse militairen. 05/1945 ca.
563 Optocht van kinderen van de St. Theresia-school, in de Rustenburgerstraat op de
derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
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564 Kinderoptocht in de Rustenburgerstraat op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten.
26/06/1945
565 Kinderoptocht in de Rustenburgerstraat op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten.
De kinderen dragen een ’brood’ met zich mee. 26/06/1945
566 Kinderoptocht in de Rustenburgerstraat op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten.
26/06/1945
567 Verkoop van vis uit een ton, betreft mogelijk zwarthandel. 05/1945 ca.
568 Optocht op het Boerhaaveplein op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
569 Optocht op het Boerhaaveplein op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
570 Praalwagen in de optocht op het Boerhaaveplein, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
571 Praalwagen in de optocht op het Boerhaaveplein, op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
572 Militairen met krans in de optocht op het Boerhaaveplein, op de derde dag van de
Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
573 Vrouwelijke collectanten in de optocht op het Boerhaaveplein, op de derde dag van
de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
574 Optocht van gekostumeerde kinderen in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter
gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 26/06/1945
575 Optocht van gekostumeerde kinderen in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter
gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 26/06/1945
576 Optocht van gekostumeerde kinderen in de Okeghemstraat bij de Lomanstraat, ter
gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 26/06/1945
577 Optocht van gekostumeerde kinderen in de Lomanstraat, ter hoogte van nummer 11,
ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 26/06/1945
578 Optocht van gekostumeerde kinderen in de Lomanstraat, ter hoogte van nummer 9,
ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 26/06/1945
579 Praalwagen met opschrift ’De Nederlandsche jeugd dankt zijn bevrijders’ in de
optocht voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
580 Praalwagen van de Rivierenbuurt in de optocht voor het Koninklijk Paleis op de
Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. Op de
praalwagen het opschrift ’Vrij land aan vrije rivieren’. 28/06/1945
581 Praalwagen in de optocht op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
582 Defilé voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. In het midden een delegatie van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Afdeling Amsterdam. 28/06/1945
583 Een delegatie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Afdeling
Amsterdam, met modelvliegtuigen, in het defilé op de Dam, op de laatste dag van
de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
584 Een praalwagen op de Dam met als thema ’Indonesië onderdrukt’, in de optocht
op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten. 28/06/1945
585 Koets met gekostumeerde kinderen in de optocht in de Okeghemstraat, ter gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
586 Praalwagen met gekostumeerde kinderen in de optocht in de Okeghemstraat, ter
gelegenheid van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
587 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
588 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
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589 Het leggen van bloemen en kransen tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
590 Defilé en optocht voor het Koninklijk Paleis op de Dam, op de laatste dag van de
Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945, gezien vanaf het Middendamterrein, met
links op de voorgrond de bevrijdingsboom. 28/06/1945
591 De bevrijdingsboom op de Dam, op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van
26-28 juni 1945, gezien vanaf het Middendamterrein. 28/06/1945
592 Met bloemen versierde auto op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de
Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
593 Praalwagen van Heineken’s Brouwerij op de Dam, in de optocht op de laatste dag
van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
594 Praalwagen van Heineken’s Brouwerij op de Dam, in de optocht op de laatste dag
van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
595 Praalwagen op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
596 Praalwagen op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. Op de praalwagen een man in Duits uniform, ’op zoek naar
onderduikers’. Links sociëteit De Groote Club, Paleisstraat 1. 28/06/1945
597 Praalwagen op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. De praalwagen heeft als thema de kolenschaarste. 28/06/1945
598 Optocht op de Dam op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni
1945. 28/06/1945
599 Praalwagen op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. De praalwagen heeft als thema de Centrale Keuken. Op de
achtergrond sociëteit De Groote Club, Paleisstraat 1. 28/06/1945
600 Een praalwagen op de Dam gewijd aan het Rode Kruis. De optocht van praalwagens
vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
28/06/1945
601 Een praalwagen op de Dam voor het Rokin, met het opschrift “5 mei – herwonnen
vrijheid - 1945”. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de
Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
602 Een man legt een krans tijdens de herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
603 Bloemen en een krans bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
604 Krans bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
605 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
606 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
607 Herdenkingsbijeenkomst bij het voorlopig monument op de fusilladeplaats in het
Eerste Weteringplantsoen. 05/1945 ca.
608 Herdenkingsbijeenkomst op het executieterrein aan de Amsteldijk waar 140 Nederlanders door de Duitsers werden gefusilleerd. 09/05/1945
609 Herdenkingsbijeenkomst en kranslegging op het executieterrein aan de Amsteldijk
waar 140 Nederlanders door de Duitsers werden gefusilleerd. 09/05/1945
610 Kransen op het executieterrein aan de Amsteldijk waar 140 Nederlanders door de
Duitsers werden gefusilleerd. 09/05/1945
611 Kransen op het executieterrein aan de Amsteldijk waar 140 Nederlanders door de
Duitsers werden gefusilleerd. 09/05/1945
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612 Een lange rij wachtenden voor het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de
gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog. Op de achtergrond het Koninklijk
Paleis. 26/05/1945
613 Overzicht van de Dam met de bevrijdingsboom, gezien vanaf het Middendamterrein.
26/05/1945
614 Canadese soldaten op de Dam. 26/05/1945
615 Overzicht van het Middendamterrein met rijen wachtende mensen voor het Mausoleum (rechts), ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog.
In het midden het beeld van de Phoenix, zinnebeeld van het herrijzend Amsterdam.
26/05/1945
616 De bevrijdingsboom op de Dam, geplaatst in het kader van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. 06/1945
617 Canadese soldaten en burgers op een podium voor de bevrijdingsboom op de Dam,
geplaatst in het kader van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 06/1945
618 Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, voorafgaand aan de
officiële opening. 26/06/1945
619 Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, voorafgaand aan de
officiële opening. 26/06/1945
620 Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, voorafgaand aan de
officiële opening. 26/06/1945
621 Waarnemend burgemeester Feike de Boer in gesprek met een Canadese militair
voorafgaand aan de officiële opening van het Mausoleum op de Dam, ter herdenking
van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog. 26/06/1945
622 Tekst van Koningin Wilhelmina aan de wand in het Mausoleum op de Dam, ter
herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, ’Wij zullen niet
rusten voordat het groote doel bereikt is; dàt Vaderland te doen geboren worden
dat bewijzen moet. . . 26/06/1945
623 Tekst aan de wand in het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen
strijders in de Tweede Wereldoorlog, ’Gedenken hen, die, toen het volk verslagen
En macht’loos scheen, De vaan der vrijheid hebben hoog gedragen, Door alles heen’.
26/06/1945
624 Bevrijding. Het rijkswapen wordt aan de gevel van het winkelpand Leidsestraat 1
gehangen. 05/1945
625 Kinderspelen op het Valeriusplein. Kinderen beschilderen het plaveisel. 26/06/1945
626 Kinderspelen op het Valeriusplein. Kinderen beschilderen het plaveisel. 26/06/1945
627 Erewacht voor het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders
in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. 26/06/1945
628 Erewacht voor het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders
in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. Op de voorgrond het beeld
van de Phoenix, zinnebeeld van het herrijzend Amsterdam. 26/06/1945
629 Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële
opening. 26/06/1945
630 Aankomst van hoogwaardigheidsbekleders bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële
opening. 26/06/1945
631 Toespraak tijdens de officiële opening van het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog. 26/06/1945
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632 Officiële opening van het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen
strijders in de Tweede Wereldoorlog, met toespraak door waarnemend burgemeester
Feike de Boer. 26/06/1945
633 Kranslegging bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders
in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. 26/06/1945
634 Herdenkingsplechtigheid bij het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de
gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. 26/06/1945
635 Generaal Henri Koot, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, en waarnemend burgemeester Feike de Boer bij de officiële opening van het Mausoleum op
de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog.
26/06/1945
636 Tekst aan de wand in het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen
strijders in de Tweede Wereldoorlog, ’Gedenken hen, die, toen het volk verslagen
En macht’loos scheen, De vaan der vrijheid hebben hoog gedragen, Door alles heen’.
26/06/1945
637 Tekst aan de wand in het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen
strijders in de Tweede Wereldoorlog, ’Gedenken hen, die, toen het volk verslagen
En macht’loos scheen, De vaan der vrijheid hebben hoog gedragen, Door alles heen’.
26/06/1945
638 Wandschildering van Dick Elffers (1910-1990) in het Mausoleum op de Dam, ter
herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog. Het Mausoleum
is gebouwd naar een ontwerp van architect A. Bodon. 26/06/1945
639 Wandschildering van Dick Elffers (1910-1990) in het Mausoleum op de Dam, ter
herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog. Het Mausoleum
is gebouwd naar een ontwerp van architect A. Bodon. 26/06/1945
640 Tekst aan de wand in het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen
strijders in de Tweede Wereldoorlog, ’Gedenken hen, die, toen het volk verslagen
En macht’loos scheen, De vaan der vrijheid hebben hoog gedragen, Door alles heen’.
26/06/1945
641 Erewacht voor het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders
in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. 26/06/1945
642 Erewacht voor het Mausoleum op de Dam, ter herdenking van de gevallen strijders
in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de officiële opening. 26/06/1945
643 Aankomst van waarnemend burgemeester Feike de Boer bij het Mausoleum op de
Dam, ter herdenking van de gevallen strijders in de Tweede Wereldoorlog, voorafgaand aan de officiële opening. Op de voorgrond het beeld van de Phoenix, zinnebeeld van het herri. . . 26/06/1945
644 Bouw van een podium op de Dam, in het kader van de Bevrijdingsfeesten van 26-28
juni 1945. 06/1945
645 Bouw van een podium op de Dam, in het kader van de Bevrijdingsfeesten van 26-28
juni 1945. 06/1945
646 Bouw van een podium op de Dam, in het kader van de Bevrijdingsfeesten van 26-28
juni 1945. 06/1945
647 Een glazenwasser lapt de ruiten van de Vierschaar van het Paleis op de Dam.
06/1945
648 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
649 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
650 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
651 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
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652 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
653 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
654 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
655 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
656 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
657 Demonstratie van Canadese mililtairen bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
658 Militaire muziekkapel bij de demonstratie van Canadese mililtairen rondom het
Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
659 Publiek bij de demonstratie van Canadese mililtairen rondom het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
660 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
661 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
662 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
663 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
664 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
665 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
666 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
667 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
668 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
669 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
670 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
671 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
672 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
673 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
674 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
675 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
676 Publiek beklimt een Canadese tank tijdens de demonstratie van Canadees mililtair
materieel bij het Olympisch Stadion aan het Stadionplein. 1945
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677 Overzicht van het Stadionplein met grote menigte belangstellenden voor de demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion. 1945
678 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
679 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
680 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
681 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
682 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
683 Demonstratie van Canadees mililtair materieel bij het Olympisch Stadion aan het
Stadionplein. 1945
684 Canadese militairen achter een ’officers enclosure’ tijdens de Canadese Overwinningsparade in Den Haag op Tweede Pinksterdag 1945, in aanwezigheid van Koningin
Wilhelmina. De parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemec. . . 21/05/1945
685 Canadese militairen op de De Savornin Lohmanlaan tijdens de Canadese Overwinningsparade in Den Haag op Tweede Pinksterdag 1945, in aanwezigheid van
Koningin Wilhelmina. De parade van de First Canadian Army, dat Nederland
bevrijdde, bestond uit gemechan. . . 21/05/1945
686 Canadese Overwinningsparade in Den Haag op Tweede Pinksterdag 1945, in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina, gezien naar de ’officers enclosure’ met podium
(spiegelbeeldig). De parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde,
bestond uit gem. . . 21/05/1945
687 Canadees afweergeschut op de De Savornin Lohmanlaan in Den Haag, tijdens de
Overwinningsparade op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskade. . . 21/05/1945
688 Canadees afweergeschut op de De Savornin Lohmanlaan in Den Haag, tijdens de
Overwinningsparade op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskade. . . 21/05/1945
689 Canadese militairen bij Canadees afweergeschut op de De Savornin Lohmanlaan in
Den Haag, tijdens de Overwinningsparade op Tweede Pinksterdag 1945. De parade
van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde
troepen en inf. . . 21/05/1945
690 Canadese militairen bij Canadees afweergeschut op de De Savornin Lohmanlaan in
Den Haag, tijdens de Overwinningsparade op Tweede Pinksterdag 1945. De parade
van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde
troepen en inf. . . 21/05/1945
691 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
692 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
693 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
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694 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
695 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
696 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
697 Toeschouwers van het Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van
Meerdervoort in Den Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First
Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en
infanterie, vliegtui. . . 21/05/1945
698 Belangstellenden wachten op Tweede Pinksterdag 1945 in de regen op de Haagse
Laan van Meerdervoort op het Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina. De
parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en in. . . 21/05/1945
699 Toeschouwers begroeten een passerend militair voertuig tijdens het Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Haagse Laan van Meerdervoort, op Tweede
Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemec. . . 21/05/1945
700 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
701 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
702 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
703 Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan van Meerdervoort in Den
Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First Canadian Army, dat
Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en infanterie, vliegtuigeskaders en vijftien. . . 21/05/1945
704 Militair muziekkorps in het Canadees defilé voor Koningin Wilhelmina op de Laan
van Meerdervoort in Den Haag op Tweede Pinksterdag 1945. De parade van de First
Canadian Army, dat Nederland bevrijdde, bestond uit gemechaniseerde troepen en
infanterie, v. . . 21/05/1945
705 Kinderoptocht in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945.
26/06/1945
706 Een man loopt in de Lomanstraat rond met reuzenmasker van Adolf Hitler tijdens
de feestelijkheden in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni
1945 (spiegelbeeldig). In het verschiet de Amstelveenseweg. 06/1945
707 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
708 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
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709 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
710 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
711 Uitdeling van snoep aan kinderen door Canadese soldaten op het terrein van het
Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. Deze gebeurtenis maakte deel
uit van de Bevrijdingsfeesten, die in de periode 26-28 juni 1945 plaatsvonden.
26/06/1945
712 Verpleegsters en Canadese militairen op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis.
Op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten kreeg de Canadese commandant Pat
Maloney een aubade. 26/06/1945
713 Kinderen in de Eerste Helmersstraat, in afwachting van de feestelijke onthulling
van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang van het Wilhelmina
Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
714 Monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang van het Wilhelmina Gasthuis,
Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
715 Kinderen met vlaggen bij de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin
Wilhelmina voor de ingang van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104.
06/1945 ca.
716 Muziekkorps bij de ingang van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104,
ter gelegenheid van de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina. 06/1945 ca.
717 Publiek bij de ingang van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104, in
afwachting van de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina. 06/1945 ca.
718 Optocht van verpleegsters in de Eerste Helmersstraat bij het Wilhelmina Gasthuis,ter
gelegenheid van de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina. 06/1945 ca.
719 Optocht met muziekkorps in de Eerste Helmersstraat bij het Wilhelmina Gasthuis,ter
gelegenheid van de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina. 06/1945 ca.
720 Praalwagen in de Rustenburgerstraat, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten van 26-28 juni 1945. 28/06/1945
721 Redevoering door de Canadese commandant Pat Maloney op het terrein van het
Wilhelmina Gasthuis, op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten. 26/06/1945
722 Redevoering door de Canadese commandant Pat Maloney op het terrein van het
Wilhelmina Gasthuis, op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten. 26/06/1945
723 Kinderen krijgen tijdens de Bevrijdingsfeesten, die in de periode 26-28 juni 1945
plaatsvonden, snoep uitgereikt op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis in de
Eerste Helmersstraat. 26/06/1945
724 Kinderen krijgen tijdens de Bevrijdingsfeesten, die in de periode 26-28 juni 1945
plaatsvonden, snoep uitgereikt op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis in de
Eerste Helmersstraat. 26/06/1945
725 Kinderen krijgen tijdens de Bevrijdingsfeesten, die in de periode 26-28 juni 1945
plaatsvonden, snoep uitgereikt op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis in de
Eerste Helmersstraat. 26/06/1945
726 Kinderen krijgen tijdens de Bevrijdingsfeesten, die in de periode 26-28 juni 1945
plaatsvonden, snoep uitgereikt op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis in de
Eerste Helmersstraat. 26/06/1945
727 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
728 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
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729 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
730 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
731 Feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang
van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
732 Meisjes met vlaggenstokken, voorafgaand aan de feestelijke onthulling van een monument voor Koningin Wilhelmina bij de ingang van het Wilhelmina Gasthuis, Eerste
Helmersstraat 104. 06/1945 ca.
733 Muziekkorps op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis. Rechts, naast de lantaarnpaal, de Canadese commandant Pat Maloney, die op de eerste dag van de
Bevrijdingsfeesten onthaald werd op een aubade. 26/06/1945
734 Muziekkorps op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis. Op de eerste dag van de
Bevrijdingsfeesten werd de Canadese commandant Pat Maloney hier onthaald op
een aubade. 26/06/1945
735 Saluerende Canadese militairen op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis, met
vooraan de Canadese commandant Pat Maloney, die hier op de eerste dag van de
Bevrijdingsfeesten werd onthaald op een aubade. 26/06/1945
736 Canadese militairen en publiek op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis. Op de
eerste dag van de Bevrijdingsfeesten werd de Canadese commandant Pat Maloney
onthaald op een aubade. 26/06/1945
737 De Canadese commandant Pat Maloney krijgt bloemen aangeboden op het terrein
van het Wilhelmina Gasthuis. Op de eerste dag van de Bevrijdingsfeesten werd de
commandant onthaald op een aubade. 26/06/1945
738 Redevoering door de Canadese commandant Pat Maloney op het terrein van het
Wilhelmina Gasthuis tijdens de viering van de Bevrijding. Op de eerste dag van de
Bevrijdingsfeesten werd de commandant onthaald op een aubade. 26/06/1945
739 Een kolonne BS-er’s op de Apollolaan, onderweg naar de Apollohal (gespiegeld).
05/1945 ca.
740 Een kolonne BS-er’s op de Apollolaan, onderweg naar de Apollohal (gespiegeld).
05/1945 ca.
741 Aankomst van C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, bij de Apollohal. 05/1945 ca.
742 Aankomst van C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, bij de Apollohal. 05/1945 ca.
743 C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, in gesprek
met een BS-er bij de Apollohal. 05/1945 ca.
744 Een groepje BS-ers voor de ingang van de Apollohal. Rechts C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten. 05/1945 ca.
745 Redevoering door C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, tijdens een bijeenkomst in de Apollohal. 05/1945 ca.
746 C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, verlaat
het spreekgestoelte na een redevoering tijdens een bijeenkomst in de Apollohal.
05/1945 ca.
747 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
748 Overzicht van het aanwezige publiek in de Apollohal, tijdens een bijeenkomst van
BS-ers. 05/1945 ca.
749 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
750 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
751 Een groepje BS-ers voor de ingang van de Apollohal. Rechts, op de rug gezien en
met armband, C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten. 05/1945 ca.
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752 Bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
753 Bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
754 Redevoering door C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, tijdens een bijeenkomst in de Apollohal. 05/1945 ca.
755 Redevoering door C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, tijdens een bijeenkomst in de Apollohal. 05/1945 ca.
756 Redevoering door C.F. Overhoff, Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, tijdens een bijeenkomst in de Apollohal. 05/1945 ca.
757 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
758 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. In het publiek zitten ook Amsterdamse politieagenten. Op de voorste stoel, rechts, zit C.F. Overhoff,
Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten. 05/1945 ca.
759 Amsterdamse politieagenten op een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945
ca.
760 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
761 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
762 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
763 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
764 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
765 Redevoering tijdens een bijeenkomst van BS-ers in de Apollohal. 05/1945 ca.
766 BS-ers poseren met geweren in de aanslag onder een Amerikaanse vlag op het dak
van Garage Riva, Overtoom 197-205. Links op de achtergrond het Wilhelmina
Gasthuis. 05/1945 ca.
767 BS-ers met geweren op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. In het verschiet de toren van de Vondelkerk. 05/1945 ca.
768 Gewapende BS-ers poseren in aanvalshouding op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
769 Portret van een BS-er, gefotografeerd op het dak van Garage Riva, Overtoom 197205. 05/1945 ca.
770 Portret van een BS-er, gefotografeerd op het dak van Garage Riva, Overtoom 197205. 05/1945 ca.
771 Een BS-er beplakt de zijkant van een bus met een plakkaat van de NBS. 05/1945
ca.
772 Twee door de BS opgebrachte collaborateurs, staande met hun gezichten tegen een
kastenwand, bewaakt door een gewapende BS-er (rechts, niet zichtbaar). 05/1945
ca.
773 Twee door de BS opgebrachte collaborateurs, staande met hun gezichten tegen een
kastenwand, bewaakt door een gewapende BS-er. 05/1945 ca.
774 BS-ers zagen (brand)hout voor een huis in de Willaertstraat. 05/1945 ca.
775 BS-ers zagen (brand)hout voor een huis in de Willaertstraat. 05/1945 ca.
776 Transformatorkast op de Amstelveenseweg met de restanten van een bevrijdingsaffiche. 05/1945 ca.
777 Vrachtwagen op de Willem de Zwijgerlaan met BS-ers en opgebrachte collaborateurs. Op de zijkant van de laadbak een affiche met de tekst “The soldiers of the
Netherlands Underground Forces greet the soldiers of the United Nations”. 05/1945
ca.
778 Vrachtwagen op de Willem de Zwijgerlaan met BS-ers en opgebrachte collaborateurs. In het verschiethet fabrieksgebouw Admiraal de Ruijterweg 21. 05/1945
ca.
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779 BS-ers op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. Op de achtergrond het
Wilhelmina Gasthuis. 05/1945 ca.
780 BS-ers op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
781 BS-ers op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
782 Een BS-er met een opgebrachte collaborateur op de Amstelveenseweg. 05/1945 ca.
783 Een gevorderde Duitse vrachtwagen wordt door de BS naar een terrein aan de
Karperweg gereden. Op de achtergrond de Amstelveenseweg. 05/1945 ca.
784 Twee mannen sleutelen in de motorkap van een gestrande auto. 05/1945 ca.
785 Auto met markeringsteken van de Binnenlandse Strijdkrachten. 05/1945 ca.
786 Een gewapende BS-er bij de ingang van een gebouw. 05/1945 ca.
787 Gewapende BS-ers poseren in aanvalshouding achter een muurtje, op het dak van
Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
788 Gewapende BS-ers poseren bij een Amerikaanse vlag op het dak van Garage Riva,
Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
789 Gewapende BS-ers poseren bij een Amerikaanse vlag op het dak van Garage Riva,
Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
790 Gewapende BS-ers poseren bij een sirene op het dak van Garage Riva, Overtoom
197-205. 05/1945 ca.
791 Gewapende BS-ers poseren bij een sirene op het dak van Garage Riva, Overtoom
197-205. 05/1945 ca.
792 Gevorderde Duitse vrachtwagens met BS-ers op een terrein aan de Karperweg.
05/1945 ca.
793 Gevorderde Duitse vrachtwagens met BS-ers op een terrein aan de Karperweg.
05/1945 ca.
794 Een BS-er, zwaaiend met witte vlag, zit op de treeplank van een gevorde Duitse
vrachtwagen, die over de De Lairessestraat rijdt, ter hoogte van het Valeriusplein.
05/1945 ca.
795 Een groep mensen wacht op de vrijlating van gevangenen bij de ingang van het
Huis van Bewaring, Kleine-Gartmanplantsoen 12-14. 06/05/1945 ca.
796 Een vrouw wordt door een groep mannen kaalgeknipt als wraak voor haar omgang
met de Duitsers. 07/05/1945 ca.
797 Gewapende BS-ers poseren met twee opgebrachte collaborateurs bij een Amerikaanse
vlag op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. Links op de achtergrond het
Wilhelmina Gasthuis. 05/1945 ca.
798 Gewapende BS-ers poseren met twee opgebrachte collaborateurs bij een Amerikaanse
vlag op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
799 Een gewapende BS-er poseert met twee opgebrachte collaborateurs bij een Amerikaanse
vlag op het dak van Garage Riva, Overtoom 197-205. 05/1945 ca.
800 Collaborateurs onder bewaking van BS-ers op het dak van Garage Riva, Overtoom
197-205. 05/1945 ca.
801 Collaborateurs onder bewaking van BS-ers op het dak van Garage Riva, Overtoom
197-205. 05/1945 ca.
802 Herdenkingsbijeenkomst en kranslegging op het executieterrein aan de Amsteldijk
waar 140 Nederlanders door de Duitsers werden gefusilleerd. 09/05/1945
803 Pamflet van de Communistische Partij Nederland met oproep aan arbeiders om
staking en sabotage in te zetten in de strijd tegen de nazi’s. 1941 ca.
804 Oorlogsaffiches. 1945 ca.
805 Oorlogsaffiches, onder meer een aankondiging van een redevoering van Mussert en
een oproep tot aanmelding voor de Arbeitseinsatz. 1942 ca.
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806 Pamflet van de Communistische Partij Nederland. 1941 ca.
807 Spotprent op Hitler. 02/1945
808 Spotprent op Hitler. 02/1945
809 Propaganda-affiche van de SS tegen het bolsjewisme onder verwijzing naar de moord
op duizenden Oekraı̈ners in GPO-gevangenissen bij de inname van Lemberg door
de Sovjets. 07/1941
810 Voedselbon van het Zweedse Rode Kruis. 1945
811 Voedselbon van het Zweedse Rode Kruis. 1945
812 Schutting met Duitse propaganda-affiches. 1943 ca.
813 Schutting met Duitse propaganda-affiches, onder andere een oproep van SS-standartenführer
Feldmeijer zich aan te melden bij Waffen-SS of Landstorm. 1943 ca.
814 Spotprent van een gemankeerde Hitler tegenover een ontluikende boom met democratie
in de stam en vrijheid en gerechtigheid in de takken op de eerste lentedag van 1945.
21/03/1945
815 Spotprent op Hitler. 1940 - 1945
816 Spotprent op de Volkssturm die, als een Don Quichotte, denkt het te kunnen opnemen tegen de de geaillieerde strijdkrachten. 1944 - 1945
817 V-affiche van de Duitse V-actie. V=Duitschland wint voor Europa op alle fronten.
18/07/1941 ca.
818 Winkelruiten op de Amstelveenseweg zijn beplakt met de V-affiches van de Duitse
V-actie. 18/07/1941 ca.
819 Winkelruiten op de Amstelveenseweg zijn beplakt met de V-affiches van de Duitse
V-actie. 18/07/1941 ca.
820 De ruiten van de winkel in electrische materialen van S.M. Nijkerk zijn beplakt met
V-affiches van de Duitse V-actie. 18/07/1941 ca.
821 Oorlogsaffiches. 1942 ca.
822 Oorlogsaffiches. Onderaan twee affiches die deel uit maken van de hetzecampagne
van de NSB tegen de op 14 februari 1941 aan de Universiteit van Amsterdam
benoemde hispanist Johan Brouwer. 02/1941 - 03/1941
823 Openbare kennisgevingen. De procureur-generaal en de hoofdcommissaris loven een
beloning uit voor terugbezorging van een door de Engelsen uit een vliegtuig gedropte
metalen kist, de bevelhebber van de Wehrmacht laat anti-stakingsmaatregelen aankondigen. . . 03/1941 ca.
824 Openbare kennisgevingen. Rechts een plakkaat betreffende inlevering van metalen.
Iedere beschikking over zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende voorwerpen, welke geheel of voor een overwegend deel uit koper, nikkel, tin, lood of
legeeringe. . . 07/1941
825 Oorlogsaffiches. Boven de oproep zich aan te melden bij het vrijwilligerslegioen om
te strijden tegen het bolsjewisme een pijl ter verwijzing naar een schuilplaats. 1941
ca.
826 Draaiorgel voor een filiaal van VANA. 05/1945 ca.
827 Oproep te komen naar de demonstratie op vrijdagavond 27 juni 1941 op het Museumplein waar Seyss-Inquart zal spreken over de noodzaak de Sowjet-Unie binnen
te vallen. 06/1941
828 Spotprent op de nazi’s. 1940 - 1945
829 Artikel in de illegale pers over de brute wijze waarop de Duitsers gevangenen behandelen. 1940 - 1945
830 BS-ers sleutelen op de Karperweg aan de motor van een auto. 1940 - 1945
831 Gewapende leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 05/1945 ca.
832 BS-ers met gevorderde Duitse militaire voertuigen op de Karperweg. 05/1945 ca.
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833 Gevorderde Duitse vrachtwagens met BS-ers op een terrein aan de Karperweg.
05/1945 ca.
834 Rouwstoet op de Amstelveenseweg voor een lid van de Binenlandse strijdkrachten.
05/1945 ca.
835 Een rouwstoet voor een lid van de Binenlandse strijdkrachten, passeert Amstelveenseweg
270 hoek Karperweg. 05/1945 ca.
836 Een rouwstoet op de Amstelveenseweg voor een lid van de Binenlandse strijdkrachten. Links Amstelveenseweg 270 hoek Karperweg. 05/1945 ca.
837 Gevorderde Duitse vrachtwagens worden door BS-ers naar een terrein aan de Karperweg overgebracht. 05/1945
838 Een gevorderde Duitse vrachtwagen wordt door BS-ers naar een terrein aan de
Karperweg overgebracht. 05/1945
839 Een gevorderde Duitse vrachtwagen wordt door BS-ers naar een terrein aan de
Karperweg overgebracht. 05/1945
840 Een gevorderde Duitse vrachtwagen wordt door BS-ers naar een terrein aan de
Karperweg overgebracht. 05/1945
841 Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten voeren gearresteerde collaborateurs af
op de Amstelveenseweg. 05/1945
842 Gevorderde Duitse voertuigen, op de Amstelveenseweg, worden door BS-ers in
kolonne naar een terrein aan de Karperweg overgebracht. 05/1945
843 Zwarthandel in kleding. 05/1945 ca.
844 Links Schippersgracht 6 (ged.)-2 (v.l.n.r.). Op de nummers 3-2 en het hoekhuis
Prins Hendrikkade 190 de Kweekschool voor de Zeevaart. Op de voorgrond het
Kadijksplein met passerende mariniers. In het midden het Marine-etablissement
aan de Marinewerfkad. . . 1945 - 1950
845 Een vrouw hakt brandhoutjes in de deuropening van haar woning. 05/1945 ca.
846 Een man eet op straat uit een pannetje zijn rantsoen uit de gaarkeuken. 05/1945
ca.
847 Straatbeeld op de Nieuwe Herengracht, gezien naar de Plantage Parklaan. 05/1945
ca.
848 Fragment van de officierswoningen van het Marine-etablissement, Marinewerfkade
9. 05/1945 ca.
849 Houtroof uit verlaten joodse woningen in de Lange Houtstraat, gezien naar het
Waterlooplein. 05/1945 ca.
850 Mensen zoeken op het Waterlooplein in vuilnishopen naar brandstof en andere
bruikbare materialen. 05/1945 ca.
851 Mensen zoeken op het Waterlooplein in vuilnishopen naar brandstof en andere
bruikbare materialen. Rechts op de achtergrond, gedeeltelijk zichtbaar, de Mozes
en Aäronkerk. 05/1945 ca.
852 Heimelijk gemaakte opname van mensen, die op het Waterlooplein in vuilnishopen
naar brandstof en andere bruikbare materialen zoeken. 05/1945 ca.
853 Aanplakbiljet met openbare kennisgeving van de Rijkscommissaris voor de bezette
Nederlandse Gebieden aan de Nederlanders. 1945 ca.
854 Aanplakbiljet met bericht van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse
Gebieden aan de Nederlanders. 1945 ca.
855 Houtroof uit verlaten joodse woningen in de Lange Houtstraat, gezien naar de
Zwanenburgerstraat. 05/1945 ca.
856 Zwarthandel. 05/1945 ca.
857 Heimelijk gemaakte opname van Duitse soldaten op het Waterlooplein. 05/1945
ca.
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858 Heimelijk gemaakte opname van Duitse soldaten bij een marktkraam. 1944 ca.
859 Vervoer van in beslag genomen fietsen op de Binnen-Amstel. In het verschiet de
achtergevel van Hotel de L’Europe, Nieuwe Doelenstraat 2. 1944 ca.
860 De Amstelveenseweg gezien naar het Haarlemmermeeerstation. Links de Pieter
Lastmankade. 1945 ca.
861 Miliairen trekken met paard en wagen over de Ceintuurbaan, ter hoogte van de
nummers 145-151 (v.l.n.r.). 05/1945 ca.
862 Het Roelof Hartplein gezien vanaf de ingang van de J.M. Coenenstraat in noordwestelijke richting naar de Van Baerlestraat. Rechts Roelof Hartplein 1 en Van
Baerlestraat 103, 101, 99 en lager. 1945 ca.
863 Een paardentaxi op de Amstelveenseweg ter hoogte van nummer 268. 05/1945 ca.
864 De Amstelveenseweg gezien naar het Haarlemmermeerstation. 05/1945 ca.
865 Heimelijk gemaakte opname van een bataljon Duitse soldaten op de Weteringschans
bij het Barlaeus Gymnasium. 05/1945 ca.
866 Prikkeldraadversperringen en Duitse soldaten op het Museumplein, gezien naar de
Gabriël Metsustraat. Links Museumplein 5-19 (v.l.n.r.). 05/1945 ca.
867 Prikkeldraadversperringen en Duitse soldaten op het Museumplein, gezien naar de
Gabriël Metsustraat. Links Museumplein 5-19 (v.l.n.r.). 05/1945 ca.
868 Het Zuiderbad, Hobbemastraat 26 hoek Hobbemakade, omrasterd door prikkeldraad en bewaakt door een Duitse soldaat (spiegelbeeldig). 05/1945 ca.
869 Het Zuiderbad, Hobbemastraat 26 hoek Hobbemakade, omrasterd door prikkeldraad (spiegelbeeldig). 05/1945 ca.
870 Duitse soldaten en burgers lezen openbare kennisgevingen op aanplakbiljetten (spiegelbeeldig). Op de voorgrond een boomstronk van een door houtrovers gekapte boom.
05/1945 ca.
871 Heimelijk gemaakte opname van Duitse soldaten en burgers, die openbare kennisgevingen op aanplakbiljetten lezen. 05/1945 ca.
872 Burgers lezen op de Amstelveenseweg openbare kennisgevingen. In het verschiet de
pastorie van de Agneskerk (spiegelbeeldig). 05/1945 ca.
873 Houtroof uit Ruyschstraat 63, waarvan de joodse bewoners gedeporteerd zijn. Nummer 65 is reeds volledig gesloopt. 05/1945 ca.
874 Houtroof uit Camperstraat 16, waarvan de joodse bewoners gedeporteerd zijn.
05/1945 ca.
875 Puinhopen van de door houtroof ingestorte huizen Blasiusstraat 55-63 hoek Miquelstraat (Wibautstraat), gezien naar de achtergevels van huizen aan de Ruyschstraat.
05/1945 ca.
876 Puinhopen van de door houtroof ingestorte huizen Blasiusstraat 55-63 hoek Miquelstraat (Wibautstraat). 05/1945 ca.
877 De door houtrovers grotendeels leeggesloopte woningen Laing’s Nekstraat 1-25
(v.l.n.r.) hoek Retiefstraat, gebouwd door de joodse vereniging Handwerkers Vriendenkring. 05/1945 ca.
878 Een groepje kinderen bekijkt vanaf de straat de binnenzijde van de door houtrovers grotendeels leeggesloopte woningen Laing’s Nekstraat 21-25. De huizen zijn
gebouwd door de joodse vereniging Handwerkers Vriendenkring. 05/1945 ca.
879 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens de
brandstofschaarste in de winter van 1944-1945. In het verschiet de toren van de
Sint Agneskerk, Amstelveenseweg 163, rechtsmidden de Des Présstraat. 01/1945
ca.
880 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens de
brandstofschaarste in de winter van 1944-1945. 01/1945 ca.
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881 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens de
brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, gezien vanuit een bovenwoning. Op
de achtergrond de nummers 50-56 (v.r.n.l.). 01/1945 ca.
882 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens de
brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, gezien vanuit een bovenwoning. Op
de achtergrond de nummers 48-52 (v.r.n.l.). 01/1945 ca.
883 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens de
brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, gezien vanuit een bovenwoning. Op
de achtergrond nummer 48 en de ingang van de Des Prèsstraat. 01/1945 ca.
884 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat wegens
de brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, gezien vanuit een bovenwoning.
Rechts de ingang van de Des Prèsstraat. Op de achtergrond de nummers 48-52
(v.r.n.l.). 01/1945 ca.
885 Heimelijk gemaakte opname van het Stationsplein met het Centraal Station. 05/1945
ca.
886 Heimelijk gemaakte opname van het Centraal Station, gezien vanaf de Prins Hendrikkade over het Open Havenfront, met rechts het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis.
05/1945 ca.
887 Prikkeldraadversperring in de Paleisstraat, gezien van de Nieuwezijds Voorburgwal
naar de Dam. Rechts sociëteit de Groote Club, Paleisstraat 1, die bezet was door
manschappen van de Kriegsmarine. 05/1945 ca.
888 De Nieuwezijds Voorburgwal met links, op nummer 226, het door prikkeldraadversperringen omgeven Geldkantoor en rechts op, nummer 182, het Hoofdpostkantoor. 05/1945 ca.
889 De met prikkeldraadversperringen gebarricadeerde hoofdingang van het Geldkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal 226. 05/1945 ca.
890 891 Het Centraal Station aan het Stationsplein. 05/1945 ca.
892 Door houtrovers leeggeplunderde en gesloopte huizen aan het Waterlooplein. Van
links naar rechts Waterlooplein 82-64. Van de nummers 66-74 rest enkel puin.
Rechts achter de bomen, Van links naar rechts, Waterlooplein 52-32. 1945 ca.
893 Kinderen spelen in het puin van door houtroof ingestorte woonhuizen. 05/1945 ca.
894 Wegblokkade van prikkeldraadversperringen en zogenaamde ’asperges’ op de Mauritskade bij het Koloniaal Instituut (thans Koninklijk Instituut voor de Tropen).
In het gebouw waren manschappen van de Ordnungspolizei (Grüne Polizei) ingekwartierd. 05/1945 ca.
895 Prikkeldraadversperringen bij de museumingang van het Koloniaal Instituut (thans
Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. In het gebouw waren
manschappen van de Ordnungspolizei (Grüne Polizei) ingekwartierd. 05/1945 ca.
896 Prikkeldraadversperringen bij de museumingang van het Koloniaal Instituut (thans
Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2. In het gebouw waren
manschappen van de Ordnungspolizei (Grüne Polizei) ingekwartierd. 05/1945 ca.
897 Tweede Oosterparkstraat hoek Vrolikstraat. Het hoekpand Tweede Oosterparkstraat 2 is door houtrovers gesloopt, wegens de door de Spoorwegstaking veroorzaakte ernstige brandstofschaarste in de winter van 1944-1945. Links Tweede Oosterparkstraat 4-8 (van. . . 05/1945 ca.
898 Mensen zoeken in het Sarphatipark in vuilnishopen naar brandstof en bruikbare
materialen. 05/1945 ca.
899 Prikkeldraadversperringen op de Hobbemakade bij de ingang van de Hobbemastraat. Rechts de Oefenschool van de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers,
Hobbemastraat 25. 05/1945 ca.
900 Prikkeldraadversperringen op de Hobbemakade bij de ingang van de Hobbemastraat, met in het verschiet Duitse eenheden en materieel. 05/1945 ca.
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901 902 Heimelijk gemaakte opname van een prikkeldraadversperring op het Museumplein,
bij de vrijstaande villa Honthorststraat 22, met daarachter een groepje Duitse soldaten. 05/1945
903 Affiche met oproep aan Duitse soldaten de wapens neer te leggen. 05/1945 ca.
904 Affiche met oproep aan Duitse soldaten de wapens neer te leggen. 05/1945 ca.
905 Winkel waar Rode Kruis bonnen ingeleverd kunnen worden. 05/1945 ca.
906 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat, wegens
de brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, onder het toeziend oog van een
Amsterdamse politieagent. 01/1945 ca.
907 Roof van houtblokjes tussen de tramrails in de Cornelis Krusemanstraat, wegens
de brandstofschaarste in de winter van 1944-1945, onder het toeziend oog van een
Amsterdamse politieagent. Gezien vanuit een bovenwoning. 01/1945 ca.
908 Een Duitse soldaat in gesprek met een vrouw op het Muntplein. Links op de achtergrond Oude Turfmarkt 143-147, rechts Hotel de L’Europe, Nieuwe Doelenstraat 2.
05/1945 ca.
909 Echtpaar met kind in op hongertocht, gefotografeerd in de De Lairessestraat. 05/1945
ca.
910 Duitse militairen voor het voormalige clubgebouw van de Amsterdamsche IJsclub,
Van Baerlestraat 33, in gebruik als verenigingslokaal ’Erika’. 05/1945 ca.
911 Een Duitse soldaat leest een aanplakbiljlet met openbare kennisgeving op de gevel
van het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13. 05/1945 ca.
912 Duitse militairen lopen met een paard over de Amstelveenseweg, ter hoogte van de
Schinkelhavenstraat. 1944 ca.
913 Heimelijk gemaakte opname van Duitse militairen, die op de Amstelveenseweg een
paard met zich meevoeren. 1944 ca.
914 Heimelijk gemaakte opname van Duitse militairen, die op de Amstelveenseweg een
paard met zich meevoeren. Rechtsboven het hoekhuis Amstelveenseweg 226 met het
café van C.J. Loos. Links daarvan Vaartstraat 2 waarin slijterij Loos is gevestigd,
voorts de. . . 1944 ca.
915 Vrouwen verslepen op de Amstelveenseweg zakken met op de Koninginneweg buitgemaakte houten blokjes uit de tramrails. In het verschiet het Huis van Bewaring
II en de ingang van de Vaartstraat (rechts). 05/1945 ca.
916 Een praalwagen met de Amsterdamse Stedemaagd op de hoek van de Andreas
Bonnstraat en het ’s-Gravesandeplein. De optocht van praalwagens vond plaats in
het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
917 Een praalwagen met de Amsterdamse Stedemaagd in de Andreas Bonnstraat. De
optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de
periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
918 Bezoek van koningin Wilhelmina op de derde dag van de Bevrijdingsfeesten (2628 juni 1945). De koningin maakt een rijtoer door de stad en gaat hier over de
Nieuwe Amstelbrug richting Ceintuurbaan. Op de achtergrond Weesperzijde 22-33.
28/06/1945
919 De Blauwbrug over de Amstel, gezien naar het waterlooplein en de Mozes en
Aäronkerk. Links van de brug Amstel 25-29, rechts Amstel 31-37. 05/1945 ca.
920 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. 06/10/1945
921 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. 06/10/1945
922 Grote publieke belangstelling voor het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Amsterdam op de derde dag van de bevrijdingsfeesten. Waarnemend burgemeester Feike
de Boer gaat de koningin voorop in een rijtoer door de stad. Op de achtergrond
Stadhouderskade. . . 28/06/1945
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923 Grote publieke belangstelling voor het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Amsterdam op de derde dag van de bevrijdingsfeesten. Waarnemend burgemeester Feike
de Boer gaat de koningin voorop in een rijtoer door de stad. Op de achtergrond
Stadhouderskade. . . 28/06/1945
924 Grote publieke belangstelling voor de rijtoer van Koningin Wilhelmina door Amsterdam, hier op de Stadhouderskade, op de derde dag van de bevrijdingsfeesten.
28/06/1945
925 Grote publieke belangstelling voor de rijtoer van Koningin Wilhelmina door Amsterdam, hier op de Stadhouderskade, op de derde dag van de bevrijdingsfeesten.
Links de Vondelstraat. 28/06/1945
926 Grote publieke belangstelling voor de rijtoer van Koningin Wilhelmina door Amsterdam, hier op de Stadhouderskade, op de derde dag van de bevrijdingsfeesten.
Links de Vondelstraat. Op de achtergrond Stadhouderskade 19-21. 28/06/1945
927 Grote publieke belangstelling voor de rijtoer van Koningin Wilhelmina door Amsterdam, hier op de Stadhouderskade, op de derde dag van de bevrijdingsfeesten.
Links de Vondelstraat. Op de achtergrond Stadhouderskade 19-21. 28/06/1945
928 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt een rijtoer per open auto
door Amsterdam en wordt daarbij op de Herengracht toegejuicht door het massaal
aanwezige publiek. 01/09/1945
929 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt een rijtoer per open auto
door Amsterdam en wordt daarbij op de Herengracht toegejuicht door het massaal
aanwezige publiek. 01/09/1945
930 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt onder grote publieke belangstelling een rijtoer per open auto door Amsterdam, hier op de Herengracht.
Voor in de auto waarnemend burgemeester F. de Boer. 01/09/1945
931 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt onder grote publieke belangstelling een rijtoer per open auto door Amsterdam. Op de achtergrond Herengracht 458-460 en hoger (v.r.n.l.). 01/09/1945
932 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt een rijtoer per open auto
door Amsterdam en wordt daarbij op de Herengracht toegejuicht door het massaal
aanwezige publiek. 01/09/1945
933 De Engelse veldmaarschalk Bernard Montgomery maakt een rijtoer per open auto
door Amsterdam en wordt daarbij op de Herengracht toegejuicht door het massaal
aanwezige publiek. 01/09/1945
934 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. De auto rijdt over de Herengracht, bij de Amstel.
06/10/1945
935 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. In het midden waarnemend burgemeester Feike
de Boer. 06/10/1945
936 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. Rechts waarnemend burgemeester Feike de Boer.
06/10/1945
937 Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, maakt een
rijtoer door bevrijd Amsterdam. In het midden waarnemend burgemeester Feike
de Boer. 06/10/1945
938 Prins Bernhard op bezoek in Amsterdam. 1945
939 Affiche van het Adviesbureau voor Arbeid in het Buitenland, met oproep toe te
treden tot de Organisatie Todt (O.T.) en het Nationalsozialistischer Kraftfahrer
Korps (NSKK). 1944 ca.
940 Affiche van het Adviesbureau voor Arbeid in het Buitenland, met oproep toe te
treden tot de Organisatie Todt (O.T.) en het Nationalsozialistischer Kraftfahrer
Korps (NSKK). 1944 ca.
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941 Muur met affiches, onder ander het affiche “Kapitalistische bevrijding. . . !”, waarop
afgebeeld een wurgende hand met manchet voorzien van de stars and stripes van
de Amerikaanse vlag om de nek van een arbeider, oproep zich aan te melden voor
de arbeidsi. . . 1944 ca.
942 Bekendmaking van de executie van 30 politieke gevangenen in het Eerste Weteringplantsoen op 12 maart 1945, als represaille voor de aanslag op een lid van de
bezettingsmacht, gepleegd op 10 maart 1945. 03/1945 ca.
943 Bekendmakingen van de Höhere SS und Polizeiführer Nordwest. 03/1945 ca.
944 Een affiche met de noodkreet ’Honger!’ onder een doodskop, geplakt over een
oproep zich te melden bij de arbeidsinzet. 05/1945 ca.
945 Na de bevrijding plakt een man een affiche aan de gevel van zijn huis met de tekst
’The soldiers of the Netherlands underground forces greet the soldiers of the United
Nations’. 05/1945
946 Na de bevrijding plakt een man een affiche aan de gevel van zijn huis met de tekst
’The soldiers of the Netherlands underground forces greet the soldiers of the United
Nations’. 05/1945
947 Na de bevrijding plakt een man een affiche aan de gevel van zijn huis met de tekst
’The soldiers of the Netherlands underground forces greet the soldiers of the United
Nations’. 05/1945
948 Verzetsposter tegen de arbeidsinzet. 1943 ca.
949 Verzetsposter tegen de arbeidsinzet. 1943 ca.
950 De Borgerstraat gezien naar de Tweede Kostverlorenkade. 05/1945 ca.
951 Hopen vuil langs de stoeprand in de Borgerstraat. Op de achtergrond de Tweede
Kostverlorenkade. 05/1945 ca.
952 De Jan Pieter Heijestraat gezien naar de Hasebroekstraat. Alle houtblokjes tussen
de tramrails zijn weggenomen om te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
953 Affiche waarop de Britse bombardementen op Berlijn worden voorgesteld als een
internationale voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Engeland. 1944
954 Affiche waarop de Britse bombardementen op Berlijn worden voorgesteld als een
internationale voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Engeland. 1944
955 Eerste editie van het Joodsche Weekblad, uitgave van de Joodsche Raad van Amsterdam, van 11 april 1941. Rechts een openbare kennisgeving betreffende de inlevering van metalen. 04/1941
956 Oorlogsaffiches. Links een bekendmaking van SS- en Politiechef Rauter, dat, als
vergeldingsmaatregel voor de aanval op Duitse poltiemensen bij de inval in ijssalon
Koco in de Van Woustraat 149 op 19 februari 1941, 400 joden gevangen zullen
worden genom. . . 1941 ca.
957 Oorlogsaffiches. Oproep zich aan te melden bij het Freiwilligenverband Niederlande om te strijden tegen het Bolsjewisme en oproep zich aan te melden bij het
Vrijwilligerslegioen Nederland. Onder een openbare kennisgeving waarin het bezit
van vuurwapens. . . 07/1941
958 Spotprent op de Volkssturm, een burgerleger opgericht aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog, dat voornamelijk werd gerecruteerd uit jongeren en veteranen uit de
Eerste Wereldoorlog en weerstand moest bieden aan de oprukkende Sovjets. 1945
ca.
959 Spotprent van Marten Toonder op dagblad De Telegraaf, voorgesteld als een papegaai op de arm van een Duitse soldaat met een hoofdredacteur gekneveld door
allerlei regels, waaronder censuur, rijwielvordering en vervoerverbod. 04/1945 ca.
960 ’Standvastig is gebleven. . . ’. Nieuwjaarswens van weekblad Vrij Nederland aan
vrienden, medewerkers en lezers. De tekst is ontleend aan het dertiende couplet
van het Wilhelmus. 01/1945
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961 Openbare kennisgeving van de secretaris der brandstoffencommissie B. Boos, met
verbod op het afleveren, vervoeren of verbruiken van vaste brandstoffen in Amsterdam, tenzij daartoe vergunning verleend is. 01/1945 ca.
962 Oorlogsaffiches op de Amstelveenseweg bij het Haarlemmermeerstation, onder meer
het anti-geallieerde affiche ’Kapitalistische bevrijding’ en een oproep tot aanmelding
bij de Waffen-SS of de Landstorm Nederland. 05/1945 ca.
963 Affiches van de Duitse V-actie op de etalageruit van Rijwielhandel Avia. 18/07/1941
ca.
964 V-affiches van de Duitse V-actie, met daarboven affiche met oproep tot deelname
aan het Vrijwilligerslegioen Nederland en verwijzing naar een schuilplaats. 18/07/1941
ca.
965 V-affiche van de Duitse V-actie op een lantaarnpaal. Daarboven een affiche met
het opschrift ’W=de Woede der Weifelaars over de Weergalooze Wandaden der
Engelsche Vliegers’. 18/07/1941 ca.
966 Affiche met reclame voor de loterij van Winterhulp Nederland op de gevel van
Cornelis Schuytstraat 56 hoek De Lairessestraat. Daarboven een verwijzing naar
een schuilplaats. 1943 ca.
967 Oorlogsaffiches op de gevel van Cornelis Schuytstraat 56. 1943 ca.
968 Oorlogsaffiches. Links een pamflet van de NSB dat deel uitmaakt van de hetzecampagne van die partij tegen de hispanist en lector aan de Universiteit van Amsterdam,
J. Brouwer, rechts propaganda van het NVV. Linksonder een bordje ’Voor Joden
verboden’. 1942 ca.
969 Bekendmakingen van de Duitse bezettingsmacht. 1942 ca.
970 Protestaffiche van de NSB in reactie op de stationering van Amerikaanse troepen
in Suriname en Curacao. 12/1941 ca.
971 V-affiches van de Duitse V-actie, geplakt in de vorm van een hakenkruis, op de
etalageruit van Luxe Brood- en Banketbakkerij F.W. Lucas en zoon, Ceintuurbaan
406. Rechts is de reflectie van de fotograaf in de winkelruit zichtbaar. 18/07/1941
ca.
972 V-affiches van de Duitse V-actie rond een affiche met het opschrift ’W=de Woede
der Weifelaars over de Weergalooze Wandaden der Engelsche Vliegers’. 18/07/1941
ca.
973 V-affiche van de Duitse V-actie. Daaronder een affiche met het opschrift ’Een W
en een V zooals gij verkiest. Nietwaar, het is klaar, Winston Verliest’. 18/07/1941
ca.
974 Bevrijdingsoptocht. Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten trekken met vlaggen
langs de Rijkspostspaarbank, Van Baerlestraat 27. 28/06/1945
975 Optocht van geallieerde strijdkrachten. Canadese tanks rijden in kolonne door de
Van Baerlestraat. Links het IJsclubgebouw aan het Museumplein. 28/06/1945
976 Optocht van geallieerde strijdkrachten: Canadese tanks rijden in kolonne door de
Van Baerlestraat. Links het IJsclubgebouw aan het Museumplein. 28/06/1945
977 Publiek bij de optocht van de gealliëerde strijdkrachten. 28/06/1945
978 Propagandastand van het dagblad De Waarheid van de Communistische Partij
Nederland op het Mercatorplein. 1945 ca.
979 Optocht van geallieerde legergroepen: een kolonne Britse militairen trekt door de
Van Baerlestraat. Linksboven het IJsclubgebouw. 05/1945
980 Een kolonne BS-ers trekt door de Van Baerlestraat als onderdeel van de bevrijdingsparade. Linksboven het IJsclubgebouw. 05/1945
981 De bevrijdingsparade trekt door de Van Baerlestraat. Links het IJsclubgeboouw.
05/1945
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982 Optocht op de derde dag van de bevrijdingsfeesten. Een praalwagenvan de Binnenlandse Strijdkrachten trekt door de Van Baerlestraat. Op de achtergrond het
IJsclubgebouw. 28/06/1945
983 Een troep spoorweglieden en werknemers van het G.E.B. trekt door de Van Baerlestraat als onderdeel van de bevrijdingsoptocht en wijst op de februari- en andere
stakingen als wapen in de srijd tegen fascisme en nazisme. 28/06/1945
984 Werknemers van de N.S. nemen deel aan de bevrijdingsoptocht en trekken door de
Van Baerlestraat. 28/06/1945
985 Een praalwagen met mensen in klederdracht, onderdeel van de bevrijdingsoptocht,
trekt door de Van Baerlestraat. 28/06/1945
986 Een praalwagen met mensen in klederdracht, onderdeel van de bevrijdingsoptocht,
trekt door de Van Baerlestraat. 28/06/1945
987 Een praalwagen met mensen in historische klederdracht, onderdeel van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van Baerlestraat. 28/06/1945
988 Een praalwagen met vrouwen in historische kledij, onderdeel van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw.
28/06/1945
989 Een praalwagen van Heineken’s Bier met mannen in historische kledij, onderdeel
van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van Baerlestraat. 28/06/1945
990 Een stoet mensen in klederdracht, onderdeel van de bevrijdingsoptocht, loopt door
de Van baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
991 Een praalwagen, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van
Baerlestraat, met daarachter vrouwelijke padvinders. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
992 Een praalwagen, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van
Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
993 Een praalwagen, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van
Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
994 Een praalwagen, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van
Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
995 Een groep mensen in klederdracht, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt
door de Van Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
996 Praalwagens, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekken door de Van Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
997 Optocht van NS-personeel, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, in de Van
Baerlestraat. 28/06/1945
998 Muziekkorps van de posterijen in de Van Baerlestraat, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
999 Een praalwagen met als thema de concentratiekampen Vught, Dachau en Ravensbrück,
deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt door de Van Baerlestraat. Op de
achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
1000 Een praalwagen met als thema de concentratiekampen Vught en Buchenwald en
het interneringskamp Amersfoort, deel uitmakend van de bevrijdingsoptocht, trekt
door de Van Baerlestraat. Op de achtergrond het IJsclubgebouw. 28/06/1945
1001 Een praalwagen uit de bevrijdingsoptocht in de Van Baerlestraat. 28/06/1945
1002 Een praalwagen uit de bevrijdingsoptocht in de Van Baerlestraat. 28/06/1945
1003 Een praalwagen van Heineken’s Bier op de Dam, voor de Nieuwe Kerk, met mannen
in historische kostuums. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van
de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
1004 Een praalwagen van Heineken’s Bier op de Dam, voor het Koninklijk Paleis, met
mannen in historische kostuums en bierpullen. De optocht van praalwagens vond
plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
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1005 Een praalwagen van roomboterproducent Neerlands Roem voor het Paleis op de
Dam. De optocht van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode 26-28 juni 1945. 28/06/1945
1006 Een praalwagen met als thema de Amsterdamse haven en het opschrift ’Het hart
van Amsterdam klopt in onze haven’, voor de Nieuwe Kerk op de Dam. De optocht
van praalwagens vond plaats in het kader van de Bevrijdingsfeesten in de periode
26-28 juni 1945. 29/06/1945
1007 De bevrijdingsoptocht trekt langs het aanmeldingskantoor voor oorlogsvrijwilligers
op de hoek van de Dam en de Nieuwendijk. Deelnemers dragen een gedenkplaat
mee voor de gevallenen in de strijd voor de vrijheid. 28/06/1945
1008 Praalwagen op de Dam, in de optocht op de laatste dag van de Bevrijdingsfeesten
van 26-28 juni 1945. Op de praalwagen een man in Duits uniform, ’op zoek naar
onderduikers’. 28/06/1945
1009 Koninginneweg 263-265. Mensen verwijderen blokjes hout tussen de traimrails om
te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
1010 Mensen rennen uiteen nadat zij houtblokjes hebben buitgemaakt tussen de tramrails
op de Koninginneweg. Links Koninginneweg 216, rechts Koninginneweg 212-210208 en lager. In het midden Saxen Weimarlaan 43. 05/1945 ca.
1011 Op de hoek van de Koninginneweg en de Saxen-Weimerlaan peuteren mensen blokjes hout tussen de tramrails vandaan om te gebruiken als brandstof. Rechts café
Royal op Saxen-Weimarlaan 43 en Koninginneweg 212. Links daarvan Koninginneweg 210-108-206 en lag. . . 05/1945 ca.
1012 Mensen halen stukjes hout tussen de tramrails vandaan op de Koninginneweg om
te gebruiken als brandstof. Rechts café Royal op de hoek van Koninginneweg 212
en Saxen- Weimerlaan 43. Links daarvan Saxen-Weimerlaan 41-39. 05/1945 ca.
1013 Koninginneweg 220-216 (v.l.n.r.). Mensen peuteren blokjes hout tussen de tramrails
vandaan om te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
1014 Mensen rennen gehaast weg met de houtblokjes die ze uit de tramrails vandaan
hebben buitgemaakt. Hoek Koninginneweg Saksen-Weimarlaan. Spiegelbeeldige
afdruk. 05/1945 ca.
1015 Op de hoek van de Saxen-Weimarlaan en de Koninginneweg peuteren jongelui
blokjes hout weg tussen de traimrails om te gebruiken als brandstof. Spiegelbeeldige afdruk. Van rechts naar links Koninginneweg 216, Saxen-Weimarlaan
58-50, Sophialaan 34 (ged.)-. . . 05/1945 ca.
1016 Op de hoek van de Koninginneweg en de Saxen-Weimarlaan peuteren mensen blokjes hout tussen de tramrails vandaan om te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
1017 Op de Koniniginneweg slopen mensen blokjes hout tussen de tramrails vandaan om
te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
1018 Kinderen halen stukje hout tussen de traimrails vandaan om te gebruiken als brandstof op de hoek van de Koninginneweg en de Saxen-Weimarlaan. Van rechts naar
links Saxen Weimar-laan 54-50, Sophialaan 32, Saxen Weimarlaan 48-46 en lager.
Links Koninginn. . . 05/1945 ca.
1019 Gedreven door brandstofgebrek peuteren mensen stukjes hout tussen de tramrails
vandaan op de Koninginneweg. Op de achtergrond Koninginneweg 218-216, rechts
begin Saxen-Weimarlaan. Spiegelbeeldige afdruk. 05/1945 ca.
1020 Bekendmaking door de opperbevelhebber van de Duitse Weermacht in de Nederlanden van de inzet van militairen tegen het verzet. 04/1945 ca.
1021 Gedreven door het gebrek aan brandstof peuteren mensen blokjes hout tussen de
tramrails vandaan. Hier op de Koninginneweg voor de huizen 243 en 245. 05/1945
ca.
1022 Koninginneweg 212-210. Een man gaat er vandoor met een zak houtblokje die hij
tussen de tramrails heeft losgehakt om te dienen als brandstof. 05/1945 ca.
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1023 Buurtbewoners verzamelen blokjes hout losgepeuterd tussen de tramrails om te
gebruiken als brandstof. Achter hen het hoekpand van café Royal op SaxenWeimarlaan 43 (links) en Koninginneweg 212 (rechts). Spiegelbeeldige afdruk.
05/1945 ca.
1024 Kinderen op weg naar huis met de blokjes hout die zij tussen de tramrails vandaan
hebben gehaald om te als brandstof te gebruiken. Op de voorgrond de Koninginneweg met l;inks nummer 216 en rechts nummer 212. In het midden de SaxenWeimarlaan met rechts. . . 05/1945 ca.
1025 Mensen peuteren blokjes hout tussen de tramrails vandaan om te gebruiken als
bransstof op de Koninginneweg voor de huizen 237 en 239. 05/1945 ca.
1026 Mensen peuteren voor de huizen Koninginneweg 235-237 blokjes hout tussen de
tramrails vandaan, om te gebruiken als brandstof. 05/1945 ca.
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