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'De Amsterdammer - en dit wordt eenieder die hier lang woont [duidelijk] - is een ei

genaardig mensch. Men kan als het ware alles van hem gedaan krijgen op voorwaarde 

dat men zijn vertrouwen heeft.' 

Waarnemend korpschef K.H. Broekhoff tegen S. Tulp bij diens installatie 

als hoofdcommissaris in mei 1941 

'Ik ga de laatste dagen, gelijk zeer vele leden van ons corps, gebukt onder de lasten die 

ons worden opgelegd en die ik trouw aan m ijn plicht naar eer en geweten wil vervullen. 

Het stuit ons tegen de borst wat we nu te doen hebben en wat we met een bloedend hart 

verrichten. Het meewerken aan het deporteren van Joden die in onze stad wonen, is 

steeds voor ons zeer bezwarend, maar nu we al enige avonden zelfs oude, zwakke en on

gelukkige mannen en vrouwen moeten uit hun huizen halen, wordt het ons te erg. Me

nigeen onzer voelt het aan als een beleediging van ons Nederlandsch corps dit werk te 

doen te krijgen. Moeders met kleine kindertjes moeten we in de nacht meenemen. We 

doen het, maar vraag niet hoe. Zoudt U niet kunnen zorgen dat er spoedig een einde 

aan komt. U edele Heer zoudt ons allen in het Recht dat wij moeten dienen, een grote 

dienstbewijzen.' 

Agent Van der Geus (schuilnaam) aan de Amsterdamse procureur-generaal 

op 9 september 1942 nadat het korps ruim een week betrokken was bij het 

ophalen van joden 
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