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Voorwoord André Immel

VAN OUD ( André) NAAR NIEUW (Joop) 

Net als bij de jaarwisseling, waarbij het oude jaar plaats maakt 
voor het nieuwe, gebeurde dat ook op 28 april 2015 bij de 
bestuurswisseling van de SPA. Op die dag werd de Algemene 
Leden Vergadering gehouden en één van de onderwerpen op 
de agenda was de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Via een 
besloten, maar transparante, stemming kozen de aanwezige 
SPA-leden voor kandidaat Joop Reder. De andere bestuurskan-
didaat, Koos Wiegertjes, net als Joop een goede kandidaat, be-
haalde niet de benodigde meerderheid van stemmen. Ja ….en 
dan ga ik plaats maken voor Joop en weet zeker dat de SPA 
daar een goede voorzitter in heeft verworven. In 1996 moest 
ik, door ziekte van Eef de Jong, plotseling zijn taak overnemen 
en die taak heb ik al die jaren met veel plezier verricht. In al die 
jaren bouwde ik, samen met mijn bestuur, een prima contact 
op met de toenmalige korpsleiding en huidige Eenheidsleiding 
en dat resulteerde dan weer in een financiële injectie die je als 
oud medewerker van gemeente of regiopolitie in dank aan-
vaardt. Ook bij de oude korpsleiding en de Eenheidsleiding van 
de nationale politie is men de mening toegedaan dat een ver-
eniging van oud politieambtenaren bestaansrecht moet hebben. 
De laatste jaren is daar ook meer en meer vorm aan gegeven 
en dat heeft geresulteerd tot duidelijke toekomst gerichte af-
spraken. Als voorzitter krijg je soms eer voor je werk voor de 
vereniging, maar dat is niet mogelijk zonder een goed bestuur. 
Joop krijgt er een goed bestuur gratis bij en hij zal zich daar 
zeker wel bij gevoelen. Terugkijkend voel ik wel een beetje spijt 
dat ik mij heb teruggetrokken, maar Ton v.d. Erve en ik vonden 
beiden dat wij plaats moesten maken voor jongere bestuurders. 
In mijn periode is nog afgesproken dat Frank v.d. Berg de taak 
van Ton overneemt en hij onze nieuwe ledensecretaris wordt. 
De ledenadministratie is up to date overgedragen en Frank 
komt in een opgemaakt bed. Ik wens Joop en de aanblijvende 
bestuurs- en commissieleden veel succes en bedank hen voor 
de fijne samenwerking in de afgelopen periode. Ik geef met 
vertrouwen de voorzittershamer over aan Joop Reder. 

André Immel. 

Beste SPA-leden
laat ik mij eerst maar even voorstellen. Mijn naam is Joop 
Reder en in mijn ambtelijk leven deed ik als rechercheur dienst 
aan het bureau Flierbosdreef. Na 38 politiejaren, waarvan 29 
jaar bij de recherche ben ik inmiddels, sinds mei 2004, ambte-
loos burger, maar op het moment dat men weet dat je “vrij” 
bent, word je aan alle kanten benaderd om plaats te nemen in 
organisaties of besturen. Het mooie daarvan is weer dat je op 
alles nee kunt zeggen en alleen maar dingen doet waar jezelf 
plezier in hebt. Op dit moment maak ik, als secretaris, mijn 
laatste bestuursperiode vol en ben ik druk met de organisatie 
van het 100-jarig bestaan van APGS. Op de in maart 2016 te 
houden ledenvergadering zal ik mij niet meer herkiesbaar stel-
len. Na 26 jaar te hebben gefunctioneerd als sportbestuurder, is 
het nu de beurt aan een jongere generatie om APGS naar een 
volgend jubileum te brengen. Tijdens het afgelopen jaar werd ik 
door het bestuur van de SPA gepolst of ik een bestuursfunctie 
wilde vervullen. 
Zoals u weet zijn André Immel en Ton v.d. Erve niet meer 
beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn en nieuw kader 
was moeilijk te vinden. Ik heb gezegd dat ik dat wel zou willen, 
maar dat ik nog druk doende was om het 100-jarig bestaan van 
APGS voor te bereiden. Welnu, die voorbereidingen zijn inmid-
dels achter de rug en als u dit leest zijn de feestelijkheden van 
dit historische gebeuren inmiddels geschiedenis. Ik heb mij dus 
aangemeld bij het bestuur van de SPA als kandidaat bestuurslid 
en op de afgelopen ledenvergadering werd ik door u geko-
zen als nieuw bestuurslid. Tijdens de vergadering heb ik het al 
gezegd, maar wil het hier nogmaals herhalen. Ik dank de leden 
voor het in mij gestelde vertrouwen en zal mij volledig inzetten 
om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Na het agen-
dapunt verkiezing bestuur nam Rob Heida, als waarnemend 
voorzitter, het woord en verhaalde hij de verdiensten van beide 
“oud”bestuursleden voor de SPA en bedankte hij hen voor 
hun niet aflatende inzet om uw belangen te behartigen. Ik sluit 
mij hier nadrukkelijk bij aan, want na zoveel jaren uw belangen 
te hebben gediend, verdienen zij onze welgemeende dank en 
respect. Dat het niet altijd van een leien dakje ging is eigenlijk 
inherent aan het zijn van bestuurder en het ontlokte André 
eens tot de uitspraak: “Joop…..soms is het zijn van bestuurslid 
niet echt leuk!”   
Inmiddels hebben wij in het bestuur afgesproken dat ik de 
functie van voorzitter zal gaan vervullen.

Joop Reder.

ThemabijeenkomsT  mh 17  redActIe

Ons Hoofd van de eenheid Amsterdam, P.J. Aalbersberg houdt op woensdag 14 oktober 2015 een inleiding over de ramp 
met de MH 17. Dhr. Aalbersberg was vanaf het begin betrokken als Hoofd van de unit die de rampplaats als het ware 
uitkamde om bewijs, overblijfselen en belangrijk menselijke lichaamsdelen te vinden. Belangrijk om na het vaststellen van de 
DNA de informatie via de geëigende kanalen aan de achterblijvende mee te kunnen delen.  Hij heeft daar een grote rol in 
gespeeld en zijn thema zal ook behoorlijk wat bezoekers trekken . In verband hiermee wordt u verzocht u deelname ken-
baar te maken  aan de secretaris Rob Heida, waarbij geldt dat het PTO maar een beperkt aantal deelnemers kan herbergen.  
Na afloop is er een lichte lunch.  Aanvang en inloop is 09.30 uur.  
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Wellicht een vreemde titel voor u lezer maar Theo Damen 
begrijpt dit als geen ander. Veel mensen kennen om zelf ge of 
bekend te worden. Zo is het met Theo gelopen. 

Theo Damen een 
graag geziene figuur 
binnen de SPA. Theo 
was een keer in het 
SPA Honk om te zien 
wat er te beleven was.  
Sindsdien is hij elke 
dinsdagmiddag van 
de partij is en speelt 
hij mee met ballen 
of klaverjassen. Theo is een gezellige causeur en  eenmaal op 
zijn praatstoel gezeten is het moeilijk er tussen te komen. Dat 
speelde parten toen hij geïnterviewd voor het SPA Nieuws 
naar aanleiding van zijn “voetbal”carrière  bij de politie. Eén van 
de eerste opmerkingen was: “André als je alles wilt schrijven 
dan heb je wel 3 mogelijk 30 boeken nodig”. Zover wilde ik 
niet gaan en wij besloten een uittreksel te maken voor het SPA 
Nieuws. Theo, afkomstig uit Twello kwam op 1 april 1968 de 
politie Amsterdam versterken. Hij had de opleiding magazijn-
meester op zak maar zag in de politie meer toekomst. Bij zijn 
sollicitatie was hij nummer 28 van de 32 sollicitanten en velen 
vielen af. Theo mocht blijven en moest verschijnen voor zoals 
wij haar nog kennen Tedje de Jong en die zei hem dat hij met 
zijn vooropleiding het niet verder zou brengen dan agent. Toch 
wel leuk als na jaren Theo afzwaait als Hoofdinspecteur na 37 
jaar dienst bij de gemeentepolitie Amsterdam, later regiopolitie 
Amsterdam- Amstelland. Na zijn opleiding werd hij geplaatst 
bij D4 aan het bureau Kattenburg later aan bureau IJtunnel  en 
Flierbosdreef. Aan District 4 kreeg hij de taak van blokagent 
(  een wijk had blokken) en wel het blok Watergraafsmeer 
met daarin gevestigd het Ajax stadion en de Jaap Edenbaan. 

Voorwaar twee 
plekken waar heel 
wat in omging op 
sportgebied.  Jan 
Bakker die in die 
tijd de wijkagent 
was vroeg Theo 
hem te assisteren 
in zijn wijk. Met 
toestemming van 
de districtsleiding 
werd dat werkelijk-
heid, later deed 

hij samen met Jan Bakker Betondorp Watergraafsmeer.  Als 
genoemd de 2 plaatsen Ajax Stadion en Jaap Edenhal en kwam 
volop in de aandacht en Jan en Theo namen de taak op zich 
– gezien de problemen voor en na afloop van de wedstrijden 
-  een ieder die daarbij betrokken was “kennen en gekend” te 
worden. Dat is een zaak van de lange adem, vertrouwen win-
nen, je een plaats binnen de supporters te veroveren en een 
sociale omgang te bevorderen. Niet alleen het Ajax stadion 
maar  ook de Jaap Edenhal met Sjaak Zwart aan de leiding 
zorgden voor problemen. De Hell’s angels bezochten vaak de 
IJshockey wedstrijden en short track skating. Ook daar werd 

Kennen en gekend worden

de nodige aandacht aan besteed. Jan Bakker stopte en Theo 
neemt meer en meer over en legt zijn interesse voor meer 
dan 100% toe op de evenementen voortkomende uit het 
voetbal en de andere zaken. Het werd zelfs zo dat het zijn van 
wijkagent in de knel kwam en het vervullen van het andere 
veel vrije tijd in beslag nam. In overleg met de Districtsleiding 
werd Theo Chef materiële zaken aan D4, een functie die of-
ficieel niet bestond, maar wel werkte. Echter de neventaak van 
de Chef Materiële zaken was voetbal en evenementen, daar er 
meerdere taken voor deze niet bestaande functie waren weg-
gelegd.  Daar viel ook het kantinebeheer van – de onder D4 
ressorterende-  bureaus onder, maar de hoofdtaak voor de ne-
venfunctie ( raar hoor) had als doel om minder politie inzet te 

krijgen voor en na de voetbalwedstrijden in Amsterdam en dat 
heeft veel geld opgeleverd. De 2e man van de Districtsleiding 
was tevens  voetbalcoördinator en indertijd was dat ons erelid 
Cor Gorissen. Er vonden onder diens leiding heel wat wijzi-
gingen plaats, zo was de voetbalcoördinator niet meer alleen 
voor D4 maar voor de gehele stad. Theo kreeg als hoofdtaak 
de informatie inwinning en risico-inschatting   bij de supporters 
van deze evenementen. Formeel moest Theo rapporteren aan 
Cor Gorissen maar die zei op een gegeven moment dat ik het 
werk deed en hij de vruchten er van plukte. Via de Districts-
leiding heeft hij er voor gezorgd dat ik van de Korpsleiding de 
functie voetbalcoördinator kreeg aangemeten voor de stad 
Amsterdam. Deze functie breidt zich meer en meer uit en 
onder leiding van Theo werd de supportersbegeleidingsgroep 
( mooi scrabblewoord)  opgericht. Een 30 tal politiemensen 
die tot taak hadden “kennen en gekend “ te worden binnen de 
supportersgroep(en) en op deze manier informatie in te win-
nen. Meerdere malen is dit gelukt en kon erger bijtijds worden 
voorkomen. Deze nieuwe taak bracht mee dat Theo meer en 
meer op reis ging met de supporters naar uitwedstrijden in 
binnen-en buitenland van Ajax, al dan niet samen met enkele 
collegae uit de supportersbegeleidingsgroep.  In het buitenland 
waar Ajax de uitwedstrijden speelde was vooraf contact met 
het hogere kader van  de lokale politie met name op gebied 
van de openbare orde en crowd management. Dit leverde wel 
problemen op daar Theo in de rang van Hoofdagent met de 
Commissaris van Politie van de lokale politie stond te overleg-
gen en dat kon natuurlijk niet.
Hoofdcommissaris Eric Nordtholt maakte voor dit geval een 
Korpsbesluit dat Theo zich in het buitenland mocht uitgeven 

André Immel
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in welke rang dan ook. Lekker goedkoop voor de werkgever 
maar dat strafte zich af in Straatsburg toen hij zich uitgaf voor 
de HC van Amsterdam maar de HC van Straatsburg zei dat dat 
niet mogelijk was daar hij de heer Nordtholt onlangs nog had 
ontmoet en ik in de verste verte niet op hem leek. Later werd 
ik met hulp van anderen, o.a. de Cp Schaardenburg uiteindelijk 
bevordert tot Hoofdinspecteur en toen liep alles gemakkelijker. 
Vreemd, maar waar.  Op 4 oktober 2002 tijdens mijn afscheid 
van de politie als coördinator voetbal en evementen, werd ik 
door een official van de KNVB benaderd om te solliciteren als 
part time veiligheidscoördinator voor het Nederlandse elftal. 
Zonder overleg met mijn echtgenote nam ik dit eervolle aan-
bod aan. De afspraak was voor 4 jaar, dit werden er echter 11 
waarin ik veel heb  mee mogen maken en veel van de wereld 
heb mogen zien in mijn  politietijd met Ajax de Europeese 
kampioenschappen , maar ook  de UEFA cup, Europacups en 
sinds 1988 het Nederlandse elftal met als hoogtepunt  Eurpees 
kampioen in 1988.  Na mijn politietijd was wel het hoogtepunt 
het wereldkampioenschap in Zuid Afrika waar Nederland op 
de 2e plaats eindigde in 2010.
 Daar waren ook de huidige Koning Willem  Alexander en zijn 

echtgenote Koningin Maxima.  2002 tot en  met 2013 was voor 
mijn echtgenote Hetty niet zo’n leuke tijd. Zij had gerekend na 
mijn ontslag samen te gaan genieten van vakanties en  uitgaan. 
Daar is niets van gekomen en dat is spijtig, maar later zei zij 
tegen mijn dat ik indertijd te jong was om niets te gaan doen. 
Wijze vrouwen hebben wij toch.  

ReisveRslag neelTje jans van 7 mei 2015  John elberse

Het heeft effe geduurd maar we zijn weer een “dagje uit” 
geweest met onze SPA. Donderdag 7 mei 2015 om plm. 08.00 
uur werd er verzameld op de parkeerplaats van het PTO waar 
een bus vol enthousiastelingen zou vertrekken naar Neerland 
’s trots: het werkeiland “Neeltje Jans”, onderdeel van de Oos-
terscheldekering. Uw verslaggever in deze zal U proberen deel-
genoot trachten te maken van deze dag met zijn ups en downs. 
Normaal gesproken ben ik alleen in te huren voor reizen van 
5 dagen of langer maar door de grote druk die op mij werd 
uitgeoefend (bedankt Gerrie V.) om vooral een reisverslag 
te maken ben ik dan toch maar in het toetsenbord geklom-
men. Zoals gezegd werd er verzameld op het parkeerterrein 
van het PTO. We (51 man/vrouw) hadden gelukkig goed weer 
meegebracht want in eerste instantie waren de weersvooruit-
zichten niet al te gunstig en ik zag eigenlijk al min of meer de 
bui hangen maar dan wel boven Zeeland maar ik kan wel alvast 
verklappen dat we het hebben drooggehouden die dag. Het 
laatste reisje (naar de Friese Meren) heb ik niet meegemaakt 
maar ik heb de indruk gekregen dat het bezoek aan Neeltje 
Jans door eenieder als zeer geslaagd werd beschouwd. We 

reisden met BTR (althans een bord van BTR zat op onze bus) 
en hoe onze chauffeur heet, tja, dat ben ik al weer vergeten en 
ook de beste brave man ben ik al lang vergeten maar daarover 
meer.Ieder had snel zijn/haar plekje gevonden in de bus en ik 
dacht mazzel te hebben om nu eens niet naast Joop Reder te 
zitten gezien alle ellende die ik heb meegemaakt op onze trip 
naar Frankfurt a/d Oder 2 jaar geleden; hoefde ik geen pijn 
te lijden zeg maar. Gaat die van mij uitgerekend VOOR het 
echtpaar Reder zitten en ik had dus onze onvolprezen nieuwe 
voorzitter achter in de nek! Achteraf viel het best mee hoor: 
slechts 2 keer werd mijn Monnikskapspier door hem lichtelijk 
gemasseerd. Nu heb ik bijna 40 jaar in de Rosse Buurt gewerkt 
maar ik kan U verzekeren: masseren gaat daar wel effe anders 
hoor! Enfin, klokslag 08.30 uur vertrokken we richting de men-
sen van “ons ben zunig”. Nou ben ik vroeger wel eens met een 
reisorganisatie ergens naar toegeweest en dan had ik altijd een 
chauffeur die onderweg naar onze bestemming gezellig uitleg 
gaf van hetgeen ons voorbij schreed. Je kreeg dan een soort 
band met de man. Deze chauffeur dus niet. Hij kon wel praten 
want hij had bij vertrek zijn naam gezegd en dat de gordels vast 
moesten zitten maar kennelijk hield het daarmee op. He-le-
maal niets! Rijden we bij Rotterdam… zie je toch wel het een 
en ander dacht ik zo. Denk je dat die man iets gaat vertellen. 
Nee dus. We hebben niets voor niets de Maasvlakte…. Olieraf-
finaderijen… Pernis… Overslag enz. enz. Dan was de chauffeur 
van Frankfurt a/d Oder wel effe iets anders zeg!! Maar goed…. 
Tenslotte hebben we allemaal op school gezeten dus we had-
den het kunnen weten. We dachten dat er in de bus geen radio 
zat want op de heenweg hadden we geen gezellig muziekje; wel 
op de terugweg het laatste uurtje (kennelijk had hij de radio 
gevonden!). Dus dan moesten we het maar gezellig maken in 

Kennen en gekend worden André Immel
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de bus. Nou, dat is gelukkig dan ook gebeurd want iedereen 
stapte vol goede moed uit bij het informatie- en attractiepark 
Neeltje Jans.Zal ik U nu iets vertellen over Neeltje Jans? Ja… ik 
ga U iets vertellen over Neeltje Jans. Neeltje Jans is circa 285 
hectare groot en ligt halverwege de Oosterscheldekering tus-
sen Schouwen en Noord-Beveland, maar hoort niettemin bij 
de gemeente  Veere op Walcheren. De naam Neeltje Jans is 
verkregen door een boot die op de zandplaat vastgelopen is en 
die ook die naam droeg, het is een oude volksbenaming voor 
de beschermgodin Nehalennia.
Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van 
de Oosterschelde. Door de zandplaat op te hogen is het 
werkeiland gecreëerd, dat ten tijde van de bouw van de 
stormvloedkering gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was, 
hebben Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap het 
eiland opgekocht en omgevormd tot natuurgebied dat onder-
deel is van Nationaal Park Oosterschelde. Bij het eiland is ook 
een overgebleven pijler te vinden. Deze 66e pijler werd rond 
1980 gemaakt samen met de andere pijlers, voor het geval één 
van de andere pijlers niet goed zou blijken te zijn, maar is nooit 
in gebruik genomen. Sindsdien staat de pijler eenzaam in zijn 
dok. Tegenwoordig is een klimcentrum gevestigd op de pijler. In 
2015 zal de 2e etappe van de Tour de France op Neeltje Jans 
eindigen.
Zo… weten we ook weer toch?
Bij aankomst stond ons een kop koffie met een Zeeuwse Bolus 
te wachten. Er waren een aantal tafels voor ons gereserveerd 
met daarop kannen koffie dan wel thee alsmede een bord met 
die Zeeuwse Bolussen. Nou weet ik niet wat die Zeeuwen daar 
zo lekker aan vinden maar goed, ze zagen er lekker (??) uit. 
Iedereen aan tafel… kopje koffie en dus een Bolus. Wat bleek? 
Eén van ons had wel koffie maar geen Zeeuwse Bolus dus werd 
er aan de chauffeur gevraagd of die dat even kon regelen. Alsof 
hem een oneerbaar voorstel werd gedaan!! “Mevrouw, ik werk 

hier niet hoor!” 
dus met andere 
woorden: regel 
het zelf effe ja?! 
Verbazing alom en 
sommige monden 
konden nog net op 
tijd dicht anders….. 
Uiteindelijk heeft 
de man toch nog 
een bolus gehaald.

Daarmee werd eigenlijk nog meer de toon gezet: we hadden 
geen leuke chauffeur. Na de koffie werden we verwacht in 
een filmzaal en kregen we een film voorgeschoteld hoe de 
Deltawerken werden ontwikkeld. In 1 woord: prachtig. Waar 
een klein landje groot in kan zijn. Tja, dan voel je je eigenlijk 
toch wel trots hoor. Filmpje duurde niet lang en even later 
konden we aan tafel voor de lunch. Daar kan ik kort over zijn: 
ook in 1 woord prima! Vervolgens werden we door een gids 
meegenomen op “safari”… we gingen die grote stukken beton 
in (ja mensen, anders kan ik het niet uitdrukken). Het komt er 
op neer dat we dwars door een aantal stormvloedkering zijn 
gelopen waar men een soort expositie in had aangebracht. 
We hadden een goede gids want er werd aandachtig naar haar 
geluisterd (onze chauffeur had hier een voorbeeld aan kunnen 

nemen). We 
hadden nog wat 
tijd over voordat 
we richting het 
diner in Abbenes 
zouden vertrek-
ken dus werd 
het recreatiepark 
door ons ver-
kend. Leuk hoor: 
waterplezier voor 
kinderen… een 
bootjesglijbaan 
( ik heb daar 
eigenlijk niemand 
van ons af zien 
gaan?)… een 
tentoonstelling over walvissen…. Een zeehonden/-leeuwen 
show…. Kortom,. Genoeg te doen of te laten.
Sommigen van ons zijn lekker op een bankje gaan zitten. Zie ik 
drie ouwe mannen ( zie foto onder) en vraag ik of ze op het 
avondrood zitten te wachten…. 3 blikken van onbegrip dus. Er 
zat ook nog een tochtje op een boot in het pakket. We zijn met 
een omgebouwde veerboot over de Oosterschelde gevaren. 
Best leuk als je bedenkt dat je partner geen plastic zakje nodig 
had tijdens de varen.  Uit de boot…. In de bus en richting 
Abbenes waar we zouden dineren. Rijden we dus weer langs 
Rotterdam zoals eerder door mij aangehaald en zou je toch 
denken dat de chauffeur nu wel iets zal vertellen over hetgeen 
we links en recht zagen…. Niet dus…. Maar wel een gezellig 
muziekje. En toen… begon de chauffeur zich te verontschul-
digen dat het zijn probleem was en niet het onze en meer van 
dat bla…bla…bla…. Waar ging het over? Een touringcarchauf-
feur mag 15 uur “werken”. Als we bij ons restaurant zouden 
zijn in Abbenes en we zouden daar, zeg maar, in alle rust 
dineren, hij in de problemen kwam met de Rijtijdenwet; hij zou 
zijn 15 uur overschrijden en dat zou 3 maanden door kunnen 
werken op zijn tachograafschijf (ik begrijp er nu geen hol meer 
van… excuus). Het kon hem een boete opleven van € 1500,00 
zei hij. Niemand van ons wilde met de pet rond. Kortom, de 
man hield een oeverloos gel*lverhaal en iedereen in de bus 
hoorde je zeggen: “Ja en? Is toch jouw probleem?” Wat bleek 
nu? De man had ons restaurant opgebeld en verteld dat men, 
als we aan waren gekomen, direct moest uitserveren omdat hij 
in tijdnood zat. Samengevat: snel, snel snel eten en weer de bus 
in. 
Iedereen dus een beetje van de leg.  Dit was niet meer leuk 
maar wat doe je er aan? Niets toch?
Enfin, op een gegeven moment rijden we Abbenes in…. Staat 
er bij de ingang van het dorp een bord… een rond bord; rode 
rand; wit van binnen met een getal en daarboven en onder een 
driehoekje..,. zoiets als dit maar dan met 2,8 in het midden…. 
Een aantal in de bus (met dank aan Harrie) hadden het bord 
ook gezien. Zou je toch denken dat de chauffeur niet verder 
rijdt maar omkeert en een andere route kiest…. Nee hoor, 
gewoon doorrijden en terechtkomen bij een brug waar voer-
tuigen hoger dan 2,80 mm niet overheen mogen…. Laat de bus 
nu 3,50 meter hoog zijn! Enfin, niet verder rijden dus en ach-
teruit (!!!) het dorp uit. Wij roepen: “Maar dat had je toch kun-

ReisveRslag neelTje jans van 7 mei 2015  John elberse
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nen zien chauffeur?” Zegt de beste brave man: “Mijn Tomtom 
gaf het niet aan”….. Dan slaat mijn neus dicht weet U… ga ik 
mijn Carla knijpen… ik kan daar niet tegen… Het diner in res-
taurant “De Hanepoel”….. op het diner niets aan te merken! Je 
kon merken dat het personeel er ook niet blij mee was dat er 
snel…snel…snel opgediend moest worden omdat de chauffeur 
“haast” had… Maar wacht effe: dat werd door onze voorzit-
ter ter plaatse rechtgezet! Die had (kennelijk) gebeld met zijn 
werkgever en in alle rust konden we nog een kopje koffie toe 

nemen wat werd afgerekend door de SPA (dank aan Ilona)….. 
Vervolgens richting Amsterdam…. We dreigden een omweg te 
maken maar Joop, als volleerd Tomtommer, heeft dat kunnen 
voorkomen. Samengevat kan ik…. en dat is dan mijn persoon-
lijke mening… zeggen dat het een geslaagde dag was. Het weer 
werkte mee.. de mensen in de bus waren gezellig… het diner 
was prima…. Maar de chauffeur. Daar kan ik geen goed woord 
voor over hebben. Ik hoop dat we, als we een volgende reis 
gaan maken, een betere reisorganisator hebben dan BTR want 
dit was 3x niks!!  Beste mensen, in een verslag van 5 dagen of 
meer ben ik beter…. Ik kan er niets aan doen maar ik hoop 
dat de achterblijvers een indruk hebben gehad wij die donder 7 
mei 2015 hebben meegemaakt.

Ik geef die dag een 9+….!!

Uw verslaggever,
John Elberse
 

ReisveRslag neelTje jans van 7 mei 2015  John elberse

najaaRsReis naaR saueRland

Na wat zoeken heb ik een leuke najaarsreis voor de SPA- le-
den kunnen vinden. Als jullie er ook zin in hebben gaan we op 
vrijdag 6 november 2015 naar hotel Billstein in het  Sauerland, 
bij enkele van u al bekend van een individuele reis naar dit 
hotel. Op dinsdag  10 november 2015 keren wij  terug.  We 
vertrekken  van het PTO,  alwaar wij worden opgehaald door 
een OAD  of andere bus. Vertrek 09.00 uur.
Tijdens deze 5 daagse reis krijgt u 4 overnachtingen. Eenper-
soonskamers worden niet in prijs verhoogd. Vier maal een luxe 
ontbijtbuffet, vier maal een heerlijk driegangen diner of buffet, 
Vier maal een warme lunch of lunchpakket.  Dagelijks gratis 
drankjes tussen 17.00 en 24.00 uur. Gratis een mooie dagtocht 
door het Sauerland per bus, gratis gebruik, van zwembad, sauna, 
internet etc.etc

LET OP:  deze reis wordt u door het hotel aangeboden voor  
€ 299 p.p maar de SPA, althans de penningmeester,  heeft een 
blik in de kas geworpen en daarom kan deze reis voor de leden 

aangeboden worden voor de prijs van € 249.  Daar kan u het 
toch niet voor laten!
In verband met de reservering van het hotel dien ik voor 1 
september 2015 de reis vast te leggen. Gaat de reis door on-
voldoende deelname  niet  door, dan  kan het hotel nog andere 
maatregelen treffen.  Geeft u dus op voor 1 september 2015 bij 
Ilona Stap en u weet betalen is inschrijven. Maak het bedrag van 
€ 249 p.p. over naar het rekeningnummer   
NL 89 INGB 0000 451020 t.n.v. seniorenpolitie 
Amsterdam-Amstelland.

Denkt u zelf aan b.v een annulerings- en reisverzekering!.

Douwe Brouwer, uw reisorganisator.
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 HOE IS HET MET   FrAnk vAn den berg

Thijs BOUMA
Momenteel gaat het met Thijs naar omstandigheden  redelijk 
goed. Hij blijft onder controle en moet binnenkort weer een 
kuur ondergaan.  Thijs wil nog wel eens te veel doen en daar 
moet hij volgens zijn echtgenote meer rekening mee houden.

Jan KEE
Het gaat  goed met Jan, onze bijna 100 jarige! (juli).  Wij blijven 
Jan volgen en zullen zeker de nodige aandacht besteden bij het 
bereiken van deze mijlpaal.

Joop PLANKMAN
Momenteel een stabiele situatie.  Joop heeft een hormoon-
behandeling ondergaan en voelt zich goed.  Controles blijven 
volgen. Joop groet alle bekenden.

Jan MOLENAAR
De echtgenote van Jan heeft inmiddels een operatie ondergaan, 
gevolgd door de nodige bestralingen. De ontwikkelingen zijn 
positief en beiden zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 
Ruud KNAUP
Ruud heeft een tijdje slecht kunnen slapen, maar dat gaat nu 
beter. Ook de  problemen met de knie gaan langzaam vooruit. 
Het kan nog wel een tijdje duren voordat het oude niveau 
weer is bereikt. 

Schelto WOLF
Schelto is vrij snel moe en ondanks een toename van zijn 
gewicht heeft hij in april een negatief gesprek met de chirurg 
gehad. Hij zou eigenlijk weer een chemokuur moeten onder-
gaan, maar daar heeft Schelto  geen zin in.  Hij wil een ander 
traject aangaan.  Nuchter en dapper en veel succes!

Herman NEERINGS
Velen onder ons zullen Herman zeker nog kennen.  Een 
goedlachse en sportieve collega. Herman heeft 19 jaar in 
Amsterdam gewerkt en ook 19 jaar bij het CRI. Herman is als 
commissaris der Rijkspolitie met eervol ontslag  gegaan. Niet 
gering! Herman heeft onlangs wat te maken gehad met hartrit-
mestoornissen en  een  tekort aan ijzer. Het gaat nu weer goed 
en Herman plukt de dag in het ruime Lelystad.

Wietse ROTGANS
Bij vele ouderen zeker nog bekend.  De altijd bescheiden en 
rustige collega met een ijzeren wil. Wietse is op weg naar de 
respectabele leeftijd van 90 jaar! Inmiddels woont hij met 
zijn echtgenote in een verzorgingshuis te Lelystad en hebben 
samen een huwelijk van 66 jaar bereikt!  Een prachtig geluk. 
Wietse heeft enige tia's en een hersenbloeding achter de rug, 
doch ik kon telefonisch zeker een goed gesprek met hem 
voeren.  Wietse is dankbaar voor de belangstelling en groet 
alle bekenden van de SPA.  (oud collega en vriend  Leendert 
Sindorf is vorig jaar overleden)

Harm HAAKSMA
Het gaat goed met Harm, die zijn carrière bij de politie als hop-
per heeft afgesloten. Hij werkte toen aan de Waddenweg, dis-
trict 1. Harm heeft op vele locaties binnen het Korps gewerkt 
zoals rechercheur aan de Warmoesstraat, bureau Voorkoming 
Misdrijven en Drankwet.
De tijd vliegt voorbij want Harm is al weer 17 jaar met pen-
sioen. Hij woont met zijn echtgenote al jaren in Oostzaan  en 
geniet van elke dag.

Jaap VOSKES
Jaap heeft inmiddels de leeftijd van 88 jaar bereikt en verblijft in 
een zorgcentrum in Leek (Gron.) Jaap verkeert in een redelijk 
goede gezondheid en krijgt regelmatig bezoek van zijn doch-
ters. Velen onder U zullen zich Jaap zeker nog herinneren.

Nog even dit:
 In een vorig SPA nieuws werd door de zoon van Teus Schmidt 
een oproep gedaan voor een foto van Teus. Kort geleden meld-
de zich bij mij onze gepensioneerde collega Eilert Willems, ook 
bij velen onder U zeker bekend. Eilert bleek een mooie foto 
voorhanden te hebben waar Teus zeer goed op staat. Uiteraard 
hebben wij de zoon van Teus in contact gebracht met Eilert en 
ik neem aan tot volle tevredenheid!

Helaas moet ik besluiten met 2 Overlijdensberichten:

Jan KOBLENS   
 Ik werd er attent op gemaakt dat het niet zo goed zou gaan 
met Jan. Toen ik zijn zoon te spreken kreeg, bleek Jan ander-
halve week tevoren  (22 april) te zijn overleden, rustig in zijn 
slaap op 92 jarige leeftijd. Ik denk dat Jan bij velen bekend was  
als schietinstructeur. Jan verbleef het grootste deel van het jaar 
bij zijn zoon op Kreta. Hij ruste in vrede.

Theo van NIEKERK
Vrij onverwacht en snel  is Theo na een ernstige ziekte op 6 
mei in het ziekenhuis te Amstelveen op 68 jarige leeftijd overle-
den.  Zijn uitvaart heeft op 13 mei 2015 plaats gevonden.  Theo 
heeft bij de dienst Materiële Zaken en Vervoer gewerkt.  Wij 
wensen zijn echtgenote en  familie veel sterkte toe.

Beste leden, dit was het voor deze keer. Bezoek onze Website!  
Altijd nuttig.   

Hartelijke groeten en tot de volgende keer,
Frank van den Berg.
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Ditmaal een leuk intern bericht van onze afdeling communica-
tie. Collega Annemiek Koster (Beredenen) heeft donderdag 12 
maart 2015 ambulancepersoneel geassisteerd bij de geboorte 
van een meisje in een supermarkt in de Pretoriusstraat (Am-
sterdam-Oost).Terwijl Annemiek en haar collega Henk Polman 
te paard hun ronde maken door Amsterdam-Oost, ontvangt 
Henk tegen zes uur ‘s avonds over de porto de melding, dat een 
17-jarige werkneemster van een supermarkt aan het bevallen 
is. Zonder Annemiek de reden te noemen, verteld hij, dat ze in 
galop op een leuke melding af  moeten. “Zelfs onderweg vertikte 
Henk mij te zeggen wat de reden was”, zegt Annemiek. “Hij zat 
me te jennen.”

Bevalling
Als ze korte tijd later aankomen in de Pretoriusstraat, zien ze 
collega’s uit de noodhulp mensen op afstand houden van de 
supermarkt. Annemiek komt nu eindelijk achter de aard van de 
melding, sterker nog: op verzoek van haar collega gaat ze naar 
binnen om het ambulancepersoneel te assisteren bij de beval-
ling. In een smal gangetje ziet ze een meisje liggen, dat een kind 
baart. “De beentjes kwamen al tevoorschijn.”

Als geroepen.
Annemiek komt als geroepen voor het ambulancepersoneel en 
wordt meteen aan het werk gezet. Ze houdt eerst de baby vast 
en reikt later – als de navelstreng moet worden doorgeknipt – 
klemmen en schaar aan.

Klein propje
Terwijl het ambulancepersoneel de navelstreng doorknipt, 
houdt Annemiek het kind tegen zich aan. Toegesneld personeel 
van een andere ambulance vraagt haar bezorgd af  of  het kind in 
orde was, omdat het geen kik gaf. “Maar gelukkig voelde ik het 
twee handen kleine propjes tegen mij aan ademen.”

Carmera
Daarna neemt het ambulancepersoneel het meisje van haar over 
en rijdt naar het Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG). Onder-
tussen ontfermt Annemiek zich over de kersverse moeder. Zij 
zit tegen het hyperventileren aan, met ademhalingsoefeningen 
brengt Annemiek haar tot rust. Om haar af  te leiden, vraagt 
ze aan de jonge vrouw of  ze al een naam heeft voor haar 
dochtertje.“Het kind heet Carmera”.

Hoofd leeg
Na het vertrek van baby brengt Henk beide paarden al naar de 
auto, zodat Annemiek te voet dezelfde route af  moet leggen. 
De korte wandeling geeft haar tijd om het hoofd even leeg te 
maken. “Het was de eerste keer, dat ik een nieuw mensenleven 
zag ontstaan. De spanning en hectiek moest ik even kwijt.

Onvergetelijk
Dezelfde avond hervatten Annemiek en haar collega hun ronde 
door Amsterdam-Oost, zij het met een mooi ervaring rijker. 
“Dit is onvergetelijk.
Noot:  Henk Polman en 
Annemiek zijn toevallig 
ook allebei koetsiers op 
de boerenwagen waar  ik  
in het vorige Spa-nr. over 
geschreven heb.
Hij stond daarin ook op de 
Sinterklaasfoto naast ex- 
Hc. Kuipers en is de oud-
ste ruiter in Nederland, die 
nog te paard zit. Hij wil de 
40 jaar te paard halen.
Per abuis is de foto van de 
Amsterdamse boevenwa-
gen in dat nr. niet geplaatst. 
Daarom alsnog, met mijn 
verzoek of  er nog mensen 
zijn die hier iets over kun-
nen vertellen, in het bijzon-
der wie de koetsier was. 
Dat de ruiterij niet alleen 
assistentie verleend bij geboortes, maar soms ook bij begrafenis-
sen, toont bijgaande foto van Leo Dekkers.  Dit betrof  of  een 
oude man, die naast het Vondelpark woonde en heel graag met 
een lijkkoets wilde worden begraven. De stoet ging door het 
Vondelpark naar de begraafplaats aan de Amstelveense weg. 
Wij hebben de stoet begeleid. Tijdens de kerkdienst stonden de 
zwarte kraaien met hoge hoed, die de kist tilden op een rijtje 
naast de kerk met een borrel in de hand op een rijtje naar ons te 
proosten en nodigden ons uit. Dit was gewoonte. Wij hebben 
ons uit beleefdheid maar even aangesloten. Ook iets om nooit 
te vergeten.

Collega helpt kind ter wereld komen. W. vAn deursen

Presentatie collega Carina van Leeuwen 
op 24 februari 2015 in het SPA-honk

Zij komt oorspronkelijk  uit de medische wereld, kwam daar-
door soms in contact met overleden personen en heeft zich 
middels studie en doortastendheid zeer gewild gemaakt bij 
diverse onderzoeken naar (reeds lang) overleden personen. Zo 
deed zij onderzoek in onder meer de Schiedamse parkmoord 
en het identificeren van de Tripoli-slachtoffers.
Carina wilde van jongs af al bij de politie, haar vader werkte er 
ook, maar helaas zij was te klein van stuk. En passant deed zij 
de opleidingen tot verpleegster en OK-assistent. En  toen de 
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Op dinsdag 28 april 2015 nam André Immel, oud 79 jaar, staande de ledenverga-
dering  van de Senioren Politie Amsterdam, afscheid van het voorzitterschap, dat 
hij vanaf zijn benoeming in 1998 tot heden met volledige inzet van zijn kunnen 
had uitgeoefend Een ieder, die André goed kent en heeft meegemaakt weet wat 
het zijn van voorzitter van de Senioren Politie Amsterdam voor hem betekende!                                            
Zelfs toen hij geconfronteerd werd met de snelle veroudering van zijn liefheb-
bende vrouw Wil en hij zelf “geveld ” werd met een slopende ziekte,waarvoor 
hij gelukkig na voorspoedige operatie weer volledige herstelde, bleef hij zelfs van 
zijn ziekbed op de intensive care, zich bezighoude met het “besturen”van de SPA. 
Dat zullen velen van ons hem niet na doen ! Daarom heeft de Burgemeester van 
Hoofddorp, de Heer Drs.Th.Weterings, namens Zijne Koninklijke Hoogheid, Ko-
ning Willem Alexander, op vrijdag 24 april 2015 André Immel benoemd tot lid van 
de Orde van Oranje Nassau en hem daarbij de behorende versierselen uitgereikt. 
Het bestuur van de SPA en al zijn vrienden en kennissen wensen André  en zijn 
lieve vrouw Wil nog vele jaren van geluk, maar bovenal veel gezondheid toe !

Koninklijke onderscheiding.   ton v.d.erve

politie-eis van 1,60m werd 
losgelaten was zij te oud. Ge-
lukkig kon zij nog net mee op 
een bijzondere politieoplei-
ding en startte ze in den Haag 
als agent. In die functie trof zij 
voor het eerst een overleden 
persoon aan. Samen met een 
doorgewinterde rechercheur 
deed zij vervolgonderzoek. En 
daardoor wist  ze dat zij zich 
wilde bekwamen in forensisch 
onderzoek. Wat zij wilde was 
in den Haag niet mogelijk, 
maar in Amsterdam wel. Zo 
werkte en studeerde zij in 
Amsterdam verder en is nu 
inspecteur/forensisch expert 
bij de Forensische Opsporing. Toen zij een nogal pvb-achtig 
verhaal liet lezen aan een schrijfster nodigde die haar uit om 
een masterclass te volgen die zij binnenkort aan aankomende 
schrijvers zou geven. Daarna herschreef Carina haar verhaal en 
dat boekwerk werd geaccepteerd en uitgegeven door uitgever 
Bruna.
Zij debuteerde begin 2014 met de thriller ‘Vuurproef’ en in 
januari 2015 kwam haar tweede boek uit: ‘Koud spoor’. Ook op 
dit boek waren de kritieken positief.
Carina geeft  masterclasses in forensisch onderzoek, hetgeen 
wij in het SPA-honk ook mochten meemaken.
Iedereen laat overal zijn sporen na: geuren, huidschilfers, haren, 
vinger- en schoenafdrukken, welke alle tot in detail kunnen 
worden onderzocht. Om maar te zwijgen over sporen via al-
lerlei communicatie-apparatuur. Sinds de ontdekking van DNA 

kunnen onderzoeken gedaan worden met oud materiaal  wat 
nu nog tot resultaat leidt. Zelfs in de botten van overleden 
personen kan worden bekeken waar mensen zijn opgegroeid, 
waaruit hun voedsel bestond, etc. Onlangs kon via DNA aan 
een slachtoffer van de watersnoodramp in Zeeland in 1953 nog 
een naam gegeven worden.
Zo liggen op diverse Amsterdamse begraafplaatsen overschot-
ten van onbekend gebleven personen, die nu middels coldcase-
onderzoek uiteindelijk toch een naam hebben gekregen. De 
gemeente Amsterdam is verzocht om die NN- graven voor-
lopig niet te ruimen totdat de erfelijke materialen worden 
onderzocht.
Carina vond het een eer en een genoegen om haar verhaal aan 
de Senioren te mogen vertellen. Zij komt graag nog eens terug 
om meer te kunnen openbaren over de tegenwoordige forensi-
sche onderzoeken.

Presentatie collega Carina van Leeuwen 
op 24 februari 2015 in het SPA-honk

S.P.A. Nieuws Juni 2015
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Zaterdag 15 augustus BBQ zie elders in dit blad 
Dinsdag 15 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 
Woensdag 14 oktober Themadag MG17 ** PTO * 09.30 uur 
Dinsdag 20 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur 
Vrijdag 6 november 6 t/m 10 Sauerland PTO * 09.00 uur 
Dinsdag 17 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 
Dinsdag 15 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur 
Zaterdag 19 december Kerstdiner/dansant Info volgt

n.b.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat ( voor de deur SPA Honk)
* PTO: Politie Trainings Centrum, Ouderkerkerdijk 150, 1096 CR Amsterdam
** Met een inleiding van Hoofdcommissaris P.J. Aalbersberg

Activiteiten SPA 2015  

John verhaalt

Kantinedienst

Ook ik heb , in de tijd dat ik nog bij de Uniformdienst op groep 
3 zat, kantinebaas Henk meegemaakt. Een vreselijk druk figuur, 
altijd lachend en voorzien van de nodige dosis humor.
Die humor had je wel nodig want als kantinebaas kreeg je heel 
veel om je oren geslingerd: lauwe of  ouwe koffie, melk over 
de datum, oud brood en noem maar op. Maar Henk kon er de 
humor nog wel van inzien en accepteerde de (rot)opmerkingen 
van de collega's gelaten. Hij ging toch immers zijn eigen gang en 
als hij er niet meer zou zijn, wie zorgde dan voor de catering? Er 
werd ook wel gefrituurd, simpel maar er werd gefrituurd: kro-
ketje, frikadelletje en als je mazzel had ook wel eens een nasi- of  
bami blokje. Tijdens de lunchpauze (?) zat de te kleine kantine al-
tijd eigenlijk te vol. Je moest op tijd zijn om te kunnen zitten. Op 
z'n tijd werd er geroepen door een collega: Henk, gooi er mij 
effe een kroketje in!' waarop een andere collega ook weer riep: 
"En doe mij 2 frikadellen Henk!". En aangezien de klant (=col-
lega) koning is, voldeed Henk uiteraard graag aan het verzoek en 
binnen korte tijd lagen er een aantal snacks heerlijk goudbruin te 
bakken in een niet al te schone frituurpan. 
Na zo'n 5 minuten lepelde Henk het mandje naar boven en met 
een frituurtang werd de bestelling keurig op een schoteltje ge-
legd. Henk's stem galmde door de kantine: "Kroket!", maar het 
bleef  stil. Geen reactie. Henk riep nog 2 of  3 keer "Kroket!" en 
als niemand reageerde was het steevast: "Dan vreet ik hemzelf  
wel op!" waarna Henk de daad bij het woord voegde en zelf  

de kroket tot zich nam. Tja, met de 
frikadellen ging het niet anders. Ook 
die kregen Henk als tijdelijke huisves-
ting. Soms bleef  het niet bij die ene 
kroket of  die 2 frikadellen. Hele uit-
gebreide uitsmijters werden sbesteld 

en inderdaad, ook Henk moest deze zelf  maar opeten want een 
potentiele afnemer meldde zich niet, maar Henk zag er kennelijk 
wel de humor van in. Maar je moest ook weer niet te ver gaan 
met Henk, zeer zeker niet. Iemand had de eieren in de dub-
beldeurs koelkast van Henk "op scherp" gezet. Op een gege-
ven moment klonk het uit de kantine: "Henk, doe mij effe een 
uitsmijter" waarop Henk, blij dat-ie aan het werk kon, de deur 
van de koelkast opende en luttele seconden later het ploppende 
geluid kon horen van brekende eieren. Dat was niet leuk vond 
Henk en als ie de smoor er in had, moest je van goeie huize 
komen om nog iets van hem gedaan te krijgen. Of  die keer dat 
iemand, toen de bestellingen binnen waren gekomen en waren 
neergezet op de counter, de bodem van een doos gevulde koe-
ken er onder vandaan gesneden had. Henk moest later bukken 
om ze allemaal op te rapen toen hij de doos in de voorraadkast 
had willen zetten. Wat er later precies is gebeurd weet ik niet (ik 
was er niet bij) maar vanaf  die dag hebben we Henk nooit en te 
nimmer meer kantinebaas zien spelen aan de Warmoesstraat. 
Naar verluid had Henk zich in de voorraadkast opgesloten nadat 
iemand weer iets met hem of  het eten geflikt had.
De toenmalige districtschef, commissaris Nicaise, heeft ruim 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 020-559.5771)
beginnen deze activiteiten om 13.00 uur, tenzij anders vermeld.
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een uur tegen een afgesloten deur van de voorraadkast staan 
lullen om Henk er uit te krijgen. Henk had het helemaal gehad 
en uiteindelijk is hij uit de kast gekomen, is weggegaan en zoals 
ik al zei, nooit meer teruggekomen. Dat zal wel de reden zijn ge-
weest dat wij vanuit de Uniformdienst mensen moesten leveren 
voor kantinewerkzaamheden zoals Piet al schreef.

Paars Dafje

Harry Onderwater, oud collega-rechercheur (helaas te vroeg 
overleden) aan de Warmoesstraat, had een Dafje op de kop 
getikt. Zo'n trutteschudder op sjarretelgordels dus. Hij was 
er helemaal lyrisch van en was zelfs lid van een of  andere club 
geworden. 
We konden ons niet voorstellen hoe hij ZO'N groot lichaam in 
ZO'N klein autootje wist te persen maar hij had daar kennelijk 
geen moeite mee. Een imposant figuur zullen we maar zeggen. 
Hij had hem helemaal over laten spuiten in de kleur aubergine. 
Kwam je aan zijn autootje, dan kwam je aan Harry. Op zekere 
dag kreeg Harry een autokraker te behandelen. De beste brave 
man was op heterdaad min of  meer betrapt en droeg de spullen 
die hij uit de auto gejat had, met zich mee. Die werden dus inbe-
slaggenomen en samen met hem ter beschikking gesteld van de 
Recherche, Harry dus. Nu zat ik met mijn rug naar Harry toe en 
hij was bezig met de autokraker. Hij had de man opgehaald en 
voor zijn bureau neergezet op een stoel. De inbeslaggenomen 
spullen had hij aangeleverd gekregen in een zak. Terwijl ik bezig 
was met mijn eigen werk, kon ik Harry dus niet zien maar wel 
horen. De conversatie ging ongeveer als volgt: "Zo, dus jij heb 
een auto opengebroken?"      ....... "En daar heb jij dit uit gejat?"         
....... "He, zo'n autoradio heb ik ook....!"  ....... "Verrek, dit lijkt 
mijn zonnebril wel!"
......  "Uit welke auto heb je dit vandaan?!"  "Uit een auto hier in 
de Beursstraat" klonk het achter mij  "Wat voor auto?!"  "Tja, 
eh.... zo'n klein oud ding" was het antwoord. De toonhoogte en 
het volume van Harry achter mij gingen naar niveau 9  "Paars?"  
"Zoiets ja" zei de boef   "Toch niet een paars autootje he?! bul-
derde Harry  "Dat zeg ik meneer, ja paars!"
"Toch G.V.D. geen paars Dafje he?! kaatste Harry terug.  Ik ben 
effe gestopt met mijn werk en heb het tafereel maar eens aan-
schouwd. Ik vreesde het ergste.
"Zou best eens kunnen" piepte Harry's klant terug. "LUL, dat 
was mijn auto! Mijn Daf! Wel Godver.......!" gierde Harry en 
het was kostelijk om hiervan toeschouwer te mogen zijn. Het 
verdere verhoor verliep, laten we maar zeggen, redelijk rustig 
maar toch best wel gespannen. Oja, de boef  heeft later afstand 
gedaan van Harry's spulletjes en heeft een betalingsregeling met 
Harry getroffen want ja, wie zijn kont brandt moet op de blaren 
zitten.
Harry Onderwater overleed op 61-jarige leeftijd.

Dolle Dries

Aan de Warmoesstraat hadden we destijds ene Dries Z. die 
door ons van tijd tot tijd "Boer" werd genoemd. Volgens de 
overlevering was hij ergens zo uit de klei getrokken! Inmiddels 
is hij al wat jaartjes met pensioen. Dries was er nog eentje van 
de ouwe stempel: het maakte niet uit of  je nou als verdachte 
binnenkwam of  als getuige of  aangever, iedereen moest "gedact" 
en gefotografeerd worden, want stel je nou eens voor: Je komt 
ergens bij een dood lijk en dan is het toch wel verrekte makkelijk 
als je aan de hand van zijn/haar vingerafdrukken er achter kon 
komen wie nu voor lijk speelde en een bijbehorende politiefoto 
was een dubbele check. Zo'n figuur was-ie, een gouwe maat! 
Wanneer het was weet ik niet meer, maar Dries had een zaak 
en daar kwam een dienstreis naar Duitsland uit voort. Dat soort 
reisjes waren voor ons, zeg maar, de krenten in de pap. Je was 
een paar dagen weg op de baas zijn kosten en of  het nou Duits-
land was of  Curaçao, maakte niet uit; als je maar op dienstreis 
kon (PS: Ik ben destijds niet verder gekomen dan Antwerpen). 
Dries was in zijn nopjes: 3 dagen naar Duitsland en ter gelegen-
heid daarvan had hij zich in het nieuw gestoken: nieuwe schoe-
nen; nieuwe broek en een nieuw colbertje (misschien was de 
stropdas ook wel nieuw). Een rib uit zijn lijf  zei-ie nog, maar ja, 
je moet toch goed voor de dag komen he? Ja toch? Daags voor 
vertrek kwam hij op het bureau, in zijn nieuwe outfit. Aan een 
ieder die het maar wilde horen werd verteld: Die BOER gaat op 
dienstreis, naar Duitsland en dan zag je hem grijnzen. Maar dat 
grijnzen was hij gauw afgeleerd: ene Dirk J. op de afdeling had 
het idee gekregen om een beetje met schaar, Pritstift en ouwe 
faxberichten aan de gang te gaan. Van een ouwe fax van Interpol 
Wiesbaden werd de "kop" gepakt; uit een ander (Duits) bericht 
weer een paar zinnen dat "etwas nicht mehr nötig war" enz. enz. 
Nadat Dirk het epistel in- en op elkaar had geplakt, werd daar-
van een kopietje gemaakt en je kon het verschil niet zien; het 
leek allemaal heel echt. Wat leek echt?  Nou, van Interpol Wies-
baden was het bericht ontvangen dat "Herr Z. nich mehr nötig 
war und das Er herzlich bedankt wurde fur seine Bemuhungen 
(und so weiter, und so weiter)". Met rood hoofd, stoom uit de 
oren zagen we hem naar de kamer van de Chef  Recherche, 
Commissaris J. benen. Wat hij niet in de gaten had was dat hij 
in zijn kielzog gevolgd werd door bijna de gehele afdeling. We 
waren natuurlijk reuze nieuwsgierig wat hij de commissaris te 
vertellen had. O ja, de "onheilstijding" uit Duitsland werd bijna in 
zijn knuist vermalen. Op de kamer van de commissaris gooide 
Dries al zijn woede eruit: waar die M.... de gore moed vandaan 
haalden om 1 dag voor vertrek de hele zaak af  te blazen. Wat 
dachten ze wel niet wat zijn nieuwe kleding en schoenen hadden 
gekost? Wij stonden met een paar man buiten de kamer van de 
commissaris te schuddebuiken van het lachen. Dries bemerkte 
ons en uiteindelijk drong het tot hem door dat hij gelummeld 
was. Lachend als "een boer met kiespijn" liep hij terug naar de 
afdeling, zachtjes vloekend dat we van die klerelij...., schoften en 
dergelijke waren. Ja, het was echt lachen in die tijd, daar aan de 
Warmoesstraat.
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Buurtwinkel
In de buurt van het bureau was een sigarenhandelaar gevestigd. 
Het was een echte buurtwinkel, waar iedereen zijn sigaretten 
en sigaren kocht. Nu bereikte ons het bericht dat die sigaren-
handelaar ook in verdovende middelen dealde. Besloten werd 
door ons om te posten en inderdaad, er kwamen steeds jun-
kies in de zaak. Nadat die door ons "geveegd" werden, bleken 
zij in het bezit te zijn van verdovende middelen en verklaarden, 
dat de sigarenhandelaar zijn spul achter de toonbank bewaarde. 
De handelaar werd aangehouden en er werd ongeveer 10 gram 
heroïne aangetroffen. De man werd door mij gehoord en gaf 
alles ruiterlijk toe. Het trieste was, dat hij tot zijn daad was 
gekomen, omdat hij de gehele dag overlast had van junkies, die 
zijn zaak letterlijk en figuurlijk leegroofden. Om toch maar zijn 
hoofd boven water te houden, had hij besloten om verdovende 
middelen te gaan verkopen. Er is nooit meer een sigarenzaak in 
de plaats gekomen

Tingeltangel
In de Staatsliedenbuurt was een brand geweest en aangezien 
deze buurt behoorde tot het bewakingsgebied van het 2e 
district werden Joop en ik werden naar het pand gestuurd, 
omdat er een baby van ongeveer 3 maanden bij die brand was 
omgekomen. 
Het pand werd bewoond door hippies, die het pand hadden 
gekraakt. Bij het brandonderzoek bleek dat er eigenlijk maar 

weinig verbrand was. Wel was er een grote hitte geweest. Het 
kindje, dat in zijn wieg had gelegen, bleek behoorlijk verminkt in 
het gezicht te zijn. De schouwarts kon er geen goede verkla-
ring voor geven en in overleg met de officier van justitie werd 
besloten om sectie te laten verrichten. Nu waren dat geen fijne 
klusjes en zeker niet met een kind. Ik had zelf een kind van die 
leeftijd. 's Avonds kwam ik thuis en ging nog even naar de kleine 
kijken. Ik wist gelijk de oorzaak van de ernstige brandwonden 
in het gezicht van die aangetroffen baby. Boven het wiegje van 
mijn zoon hing een tingeltangel. Navraag leerde mij, dat er ook 
een dergelijk muziekdoosje boven de wieg van de baby had 
gehangen. Door de extreme hitte was het plastic gaan smelten 
en in het gezicht van die baby gekomen. Nadat ik dit aan de ovj 
had uitgelegd, behoefden wij gelukkig geen sectie meer te laten 
verrichten. Eigenlijk was dat een pak van mijn hart. Joop en ik 
hebben alles in een pvb gezet, het kind werd gecremeerd en de 
as werd over de Ganges in India uitgestrooid.

Zeedijk 10
Zeedijk nummer 10 was een berucht adres en was eigenlijk 
gevestigd in de Sint Olofspoort. De enige toegang tot het pand 
was een trap, die toegang gaf tot de eerste en tweede etage. 
Deze werden door de Surinaamse junken als gebruikersruim-
tes benut. 
Ook werd er flink gedeald, maar door die trap was het voor de 
politie moeilijk om aanhoudingen te verrichten. Als wij boven 

WEP

Pieter Immel namens de SPA en Jan Bergwerf 
namens de GPEH ( Vereniging van Gepensioneer-
den Politie Eenheden den Haag) woonden beide 
de eerste meeting bij van de herziene WEP. Jan 
was zo vriendelijk voor de SPA verslag te doen 
waarvoor onze dank.
Kerngroep Stichting Waardering Erkenning Politie

Op vrijdag 13 maart is de kerngroep Oud-Politiemedewerkers 
na lange tijd weer bijeen geweest. Binnen de Stichting Waarde-
ring Erkenning Politie (WEP) heeft inmiddels een bestuurders 
wisseling plaatsgevonden. Bryan Rookhuijzen, voormalig korps-
chef  van Politie Noord Limburg, is de nieuwe voorzitter en Jan 
Willem van de Pol (voormalig bestuurslid NPB houdtzich onder 
andere bezig met de oud-politiemedewerkers). De projectleider 
Koepel Gepensioneerde Politiemensen heeft het veld moeten 
ruimen.
Na een korte introductie van een ieder is besloten om niet te 
veel bij het verleden stil te staan. Bryan Rookhuijzen gaf  een 
toelichting op de nieuwe zienswijze (nieuwe missie) van WEP 
en geeft aan dat (initiatieven van) oud-politiemedewerkers daar 
prima in passen. Of  de naam Stichting WEP zal worden ge-
handhaafd is nog de vraag. De bezigheden van het WEP waren 
tot voor kort gericht op het verkrijgen van waardering voor de 
politie in de samenleving. In de nieuwe visie zal men zich gaan 
richten op de interne waardering en erkenning van de politieme-
dewerkers en oud-politiemedewerkers zelf. Het is volgens WEP 

geenszins de bedoeling dat er ingezet gaat worden op het teloor 
laten gaan van lokale initiatieven. WEP gaat wel op zoek naar 
de dingen die ons bindt. Maar veel belangrijker is dat de oud- 
politiemedewerkers (organisaties) leidend zijn in het proces 
en dat WEP "slechts" een ondersteunende en faciliterende rol 
wil spelen. Samen moeten we in staat zijn om mooie dingen te 
bedenken en uit te rollen die uiteindelijk goed zijn voor senio-
ren. De meerwaarde zit hem bepaald niet alleen in klaverjas- of  
bingodagen, maar zeker ook in de enorme kennis die bij oud 
politiemedewerkers zit. WEP ziet het onder meer als haar rol 
om daar vooral een maatschappelijke positie voor te (ver) krij-
gen. Het gaat er dus ook om een proces op gang te brengen dat 
interessant is voor oud-politiemedewerkers en waar de samen-
leving ook baat bij heeft!  Daarnaast kan WEP een belangrijke 
rol spelen in de continuïteit voor de organisaties van oud-politie-
medewerkers, die uiteindelijk ondersteund en gedragen wordt 
door de korpsleiding. Op 9 april 10.00 uur komt de kerngroep 
weer bij elkaar in Doorn om na te denken over meer concrete 
vervolgstappen en mogelijk te nemen activiteiten. Daarnaast 
denkt de kerngroep na over een agenda voor een bijeenkomst
met vertegenwoordigers van alle seniorenorganisaties. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op: 7 mei 10.30 uur.

Jan Bergwerf

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de verdere 
vorderingen.

Frans vertelt
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waren, was het spul al gedumpt. 
Ook was het altijd donker, omdat er geen licht was. Eind 70-er 
jaren had een Surinamer uit Zeedijk 10 nepdope verkocht aan 
een Australisch stelletje, dat in een hotel in de Nieuwebrug-
steeg verbleef. Toen die Australiër merkte, dat hij genept was, 
ontstak hij niet alleen in woede, maar stak ook de bewuste 
trap in brand. Er was voor de gebruikers van het perceel 
maar één mogelijkheid om het pand te verlaten, namelijk naar 
beneden springen. Ik kan mij nog herinneren, dat dienstgroep 6 
de ochtenddienst had. Op weg naar het bureau zag ik ver-
schillende ambulances. Het bleek, dat er ongeveer 20 junkies 
naar het Binnengasthuis werden afgevoerd, voornamelijk met 
beenbreuken. De brandstichter was inmiddels aangehouden. 
Mijn taak was een inventarisatie te maken van de gewonden, 
waarvan de meesten werden opgenomen in het ziekenhuis. Op 
de recherchekamer, waar ik na het ziekenhuis kwam, werden 
er aangiftes opgenomen van degenen, die nog konden lopen. 
Naast mij zat een rechercheur een aangever te horen. Ik 
hoorde hem aan een Surinamer, die behoorlijk in het verband 
zat, vragen: " Op welke etage was je aanwezig?". "Dat weet ik 
niet beambte" was het antwoord. "Laat ik het anders vragen, 
hoe lang was je onderweg?".  Ik had er moeite mee om niet in 
lachen uit te barsten. 

Nieuwmarkt
Ik kan mij die dag nog als 
de dag van gisteren herin-
neren. Mijn maat en ik had-
den een normale opvang-
dienst bij de recherche van 
het bureau Warmoesstraat 
te Amsterdam. 
Er waren niet zo veel af te 
handelen zaken, maar wij 
hadden onze handen daar 
vol aan. 
Bij het overbrengen van 
een vreemdeling naar het 
hoofdbureau van politie 

in de vroege uurtjes van de dag viel het ons wel op, dat de 
stad verdeeld was in verschillende "ringen", die bezet wer-
den door politiemensen in uniform. Door het zien van onze 
burgerauto en het tonen van ons politielegitimatie en speciale 
pasjes konden wij gemakkelijk deze "blokkades" beslechten. In 
de binnenstad van Amsterdam heerste een vreedzame sfeer. 
Verder hebben wij de gehele tijd op het bureau doorgebracht 
en hebben de plechtigheid op de televisie kunnen volgen. Op 
dat moment wisten wij niet, dat de dag geheel anders zou 
verlopen. Natuurlijk waren wij op de hoogte van eventueel 
naderend onheil, omdat de leus "Geen woning, geen kroning" 
al ruimschoots door de kraakbeweging was verspreid.Van een 
kraakactie in een woning in de Bilderdijkstraat, ter hoogte van 
de Kinkerstraat, waren wij niet op de hoogte. Later hoorden 
wij, dat er ongereldheden waren in de stad. Wij stemden af 
op Radio Stad. Wat mij opviel, dat er geen sprake was van een 
normale verslagneming, maar dat men gewoon ophitsend werd 
opgeroepen door ene Hanneke Groenteman om maar massaal 
naar Amsterdam te komen om maar vooral de plechtigheden 
te verstoren. Dit heeft helaas de nodige gevolgen gehad. Wij 
hoorden dat er veel druk was op de collega's en besloten om-
streeks 16.00 uur met een rechercheploeg de straat op te gaan 
om eventueel bij te kunnen staan. 

Nu was het zo, dat in die tijd geen sprake was van de tegen-
woordig goedopgeleidende aanhoudingseenheden, maar dat 
zo'n rechercheploeg onder leiding van een meerdere de straat 
opging. Besloten werd om in de buurt van de Nieuwmarkt te 
gaan kijken, omdat wij wisten, dat er in de omgeving van de 
Dam rechercheploegen waren gedetacheerd en de druk bij 
de Nieuwmarkt het grootst was. In het Wallengebied was het 
normaal rustig. Gekomen op de Nieuwmarkt was er gewoon 
sprake van een soort oorlogstoestand. Overal werd met ste-
nen naar de politie gegooid door een grote groep mensen, die 
er bepaald niet als krakers uitzag. 

Onze tactiek was er op gericht om toch vooral bij elkaar te 
blijven, zodat wij ons bij mogelijk onheil elkaar konden bij-
staan. Op de Kloveniersburgwal zag ik een man een steen 
gooien naar een waterwerper van de ME. Ik benaderde hem en 
trachtte -tegen elk parool - hem toch aan te houden. De man 
draaide zich om en begon met mij te vechten. Aanhouding zou 
dan te link zijn, dus ik gaf de man een klap met mijn wapen-
stok en duwde hem tegelijkertijd het water van de Klove-
niersbugrwal in. Ik zag dat de man naar de andere kant zwom. 
Hierna draaide ik mij om en kwam tussen de aan de waterzijde 
geparkeerde auto's vandaan. Ik stond op dat moment precies 
een meter voor de waterwerper. Ik schrok mij een hoedje. 
Kennelijk werd ik herkend, want er werd geen actie onderno-
men door de commandant van de waterwerper. Ik rende terug 
naar de Nieuwmarkt en ik kon mijn maten gelukkig gauw terug 
vinden.Vervolgens waren wij getuige van het volgende: Op de 
hoek van de Nieuwmarkt / St. Anthoniesbreestraat stond een 
linie ME opgesteld. Er werd door ons gezien dat een man een 
molotovcocktail in zijn hand had. Een andere man trachtte met 
een aansteker de lont van de fles aan te steken. Met z'n vieren, 
Peter, Bert, Joop en ik konden wij die man beetpakken. Bij de 
ontstane worsteling had een andere Frans kans gezien om de 
fles uit zijn hand te halen. 
Voor ons was het zaak om achter de ME linie te komen om in 
veiligheid te zijn. 
Wij renden onder een regen van stenen naar de linie. De ME-
ers, die achteraf behoorden bij een peloton Rijkspolitie, dat 
bijstand verleende, stonden gelijk in slagorde. Wij schreeuwden, 
dat wij van de politie waren. Het vervoer van de arrestant ging 
niet erg voortvarend, omdat hij behoorlijk tegenstribbelde. 
Gelukkig gingen de ME-ers opzij, zodat wij ons in veiligheid 
konden brengen. Achteraf vertelde die commandant ons, dat 
het wel een raar gezicht vond, vooral omdat Frans met die fles 
achter ons aanrende. Hij dacht, dat Frans een aanslag op zijn 
mensen wilde plegen. De man kon overgebracht worden en 
via een omweg konden wij naar het bureau om op verhaal te 
komen. Na de nodige bescheiden te hebben opgemaakt, bleek 
het wat rustiger te worden en druppelden de gedetacheerde 
recherchemensen het bureau weer in. 
De dag, die toch wel lang duurde, hebben wij, onder het genot 
van een biertje en op de gezondheid van de nieuwe koningin, 
afgesloten. 

Jackpot
In de kelder van het bureau Warmoesstraat stond buiten de 
reeds omschreven voetbalbak, ook een tafeltennistafel. Daar 
werd altijd driftig gebruik van gemaakt door het personeel. In 
dezelfde kelder werden inbeslaggenomen goederen geplaatst 
die, nadat er proces-verbaal opgemaakt was, door de Com-
missieman naar de Domeinen werden gebracht.Kennelijk was 
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er een actie geweest waarbij illegale gokautomaten inbeslag-
genomen werden. De kelder stond nagenoeg vol met gok- en 
speelautomaten.
De adjudant Jan was verantwoordelijk voor deze automaten.
Nu wilden mijn maat en ik een keer tafeltennissen, maar onze 
interesse werd getrokken door de automaten. Wij sloten die 
aan op het elektriciteitsnet en begonnen te spelen. Op een 
gegeven ogenblik had ik 999 punten en ging naar de kamer van 
de adjudant en verzocht hem tot betaling over te gaan. De ad-
judant ontplofte en verzocht mij, op de wijze van commissaris 
Binnendijk van de aflevering Baantjer, zijn kamer te verlaten. 

Kolenschoppen-Aas
Aan bureau Warmoesstraat zat een brigadier, die uit Urk kwam. 
Hij was een grote liefhebber van kaarten, vooral van Hartenja-
gen. In de vrije uren werd dan gekaart en indien je kon kaarten, 
hoefde je niet de straat op. Zaak was wel om de brigadier af 
en toe te laten winnen, want hij had een hekel aan verliezen, 
waarna je toch nog de straat werd "opgeschopt". In die tijd had 
je ook de vaste dronkaards, die het bureau met een bezoek 
kwamen vereren. Legendarisch waren ondermeer Keesje, Joppe 
de troubadour en Jan-Frans. Indien een andere brigadier, Geor-
ge, dienst had, dan was Jan-Frans steevast aan de balie aanwezig. 
Jan-Frans was een goed onderlegd type, die een goede betrek-
king had gehad, maar door de drank aan lager wal was geraakt. 
Nu kwam tijdens de dienst van George het gesprek over de 
brigadier uit Urk. Jan-Frans bemoeide zich - zoals gewoonlijk - 
met het gesprek, maar ving op, dat de brigadier een Turk was. 
Op het moment, dat Jan-Frans hem zag, confronteerde hij hem 
ermee, dat hij een Turk was. 
De brigadier, die ongeveer twee meter lang was en handen had 
als kolenschoppen, ontstak in woede, greep Jan-Frans beet en 
verzocht hem vriendelijk, doch zeer dringend het bureau te 
verlaten. Het heeft enige tijd geduurd, voordat Jan-Frans weer 
het bureau durfde binnen te komen.

Brigadier Bert
In de tijd dat ik bij de recherche zat, werden er veel acties en 
invallen gehouden. Het leek wel of de duvel er mee speelde, 
maar altijd had de brigadier Bert de dienst en was dan als 
wachtcommandant de spin in het web. Ik zag hem een keer 
zwetend achter het orgel ( typemachine ) zitten om 160 
vreemdelingen te muteren, die op een zaterdagavond werden 
aangehouden. Dat was een actie in samenwerking met de 
burgerpot, de recherche en de Uniformdienst en uiteraard de 
Vreemdelingenpolitie. 
Om alle arrestanten uit elkaar te houden werden er met vilt-
stift cijfers op de handen van de verdachten geschreven, waarna 
zij naar de binnenplaats van het bureau gingen. 
Eén of andere slimme advocaat vond uit, dat het schrijven met 
een viltstift tegen de lichamelijke integriteit van een arrestant 
was, zodat dit snel was afgelopen. Nu kregen de arrestanten bij 
grote acties de plastic fouilleringszak met een nummer mee. 
Dit bleek ook geen succes te zijn, omdat de zakken onderling 
gewisseld werden. Op een keer was er een grote inval op de 
kop van de Zeedijk. Mijn maatje Loek en ik mochten niet mee 
doen met de uiteindelijke inval, maar werden uit voorzorg 
geposteerd aan de achterzijde van de 'te invallen' percelen ter 
voorkoming dat een verdachte kon vluchten. In die tijd was het 
Barbizon nog niet gebouwd, maar was het aan de zijde van de 

Prins Hendrikkade één grote bouwval. Wij stonden op deze 
bouwval en hoorden de collega's binnenvallen. Na een half uur 
daar gestaan te hebben. verveelde ik mij een beetje. Ik zag op 
de bouwval een lege fles liggen. Uit pure verveling gooide ik die 
fles tegen een muur, waardoor er een knal klonk alsof een pis-
tool werd afgeschoten. Vervolgens viel er een man van de muur 
af. Deze had zich steeds weten te verschuilen, maar meende 
dat er op hem geschoten werd en hij gaf zich over. Het bleek 
een illegale vreemdeling te zijn, die wij naar het bureau hebben 
overgebracht. 
Je kunt al raden wie er weer in het bureau aanwezig was om 
toch maar orde in de chaos te scheppen. 

PTT-er
Eind 70-er jaren hadden wij op de rechercheafdeling een adju-
dant, die nogal excentriek was. Hij was een man van de oude 
stempel en het liefst deed hij alles in z´n eentje. Zo ging hij op 
een zekere avond een klacht onderzoeken. Hij kwam terecht 
bij een alleenstaande vrouw, die - wat achteraf bleek - een klap 
van de malle molen had gekregen. Kennelijk had hij zich niet 
goed gelegitimeerd, want de volgende dag kwam die dame aan 
het bureau om haar beklag te doen. Kees - een collega, die 
later het korps heeft verlaten - had de opvang en stond haar te 
woord. De vrouw gaf een relaas van het gebeuren en gaf een 
signalement van de man, die haar bezocht had. Kees speelde 
het geheel mee en verklaarde, dat de man vaker alleenstaande 
vrouwen lastig had gevallen en toevallig diezelfde nacht was ge-
arresteerd en in de cel zat. Hij liep weg van de recherchekamer 
en verzocht de adjudant om even te komen. Op het moment, 
dat de vrouw de adjudant zag, reageerde zij furieus en liep luid 
en duidelijk in de recherchekamer. " Dat is hem, die homofiele 
PTT-er". Wij konden niet meer bijkomen van het lachen en die 
term is nog vaak door ons gebruikt.

Tipgever
Eind zeventiger jaren hadden Joop en ik avonddienst en er 
verscheen een Belg aan het bureau. Hij wist te vertellen dat er 
een man, die door de Belgische autoriteiten gezocht werd voor 
moord, zich ophield op de Oudezijds Achterburgwal. Om te 
voorkomen, dat de moordenaar weg zou lopen, gingen Joop en 
ik onmiddellijk met hem mee en op zijn aanwijzing wisten wij 
een man van Italiaanse afkomst aan te houden.De man werd 
overgebracht naar de Warmoesstraat en bij de dienstdoende 
wachtcommandant geleid.
" Waar hebben jullie hem voor" vroeg hij. Wij antwoordden 
dat hij gezocht werd voor moord en dat wij dat nog moesten 
uitzoeken.Via de Belgische Rijkswacht gingen wij informeren, 
maar die moest contact opnemen met hun Waalse collega's 
en na ongeveer 2 uur bellen bleek dat wij de juiste persoon 
hadden aangehouden. De Wcdt had ons ondertussen verschil-
lende malen laten weten, dat hij hem heen ging zenden, omdat 
de man niet officieel gesignaleerd stond. Gelukkig konden wij 
hem overtuigen om geduld te hebben. De door ons aangehou-
den man had in de stad Luik twee prostituees op beestachtige 
wijze afgeslacht met messteken en na zijn daad had hij hun haar 
afgeknipt. De Luikse politie was in haar nopjes met de aanhou-
ding en de volgende morgen verschenen er twee rechercheurs 
van de Belgische politie. Zij hadden ook nog een beloning van 
de tipgever meegenomen. Ver hoefden wij onze tipgever niet te 
zoeken, omdat hij dezelfde nacht aangehouden was voor dief-



S.P.A. Nieuws Juni 2015

17

stal uit een auto en hij zich in een van onze cellen bevond. Zo 
was ik er getuige van, dat de man als beloning voor het aange-
ven van een moordenaar van twee mensen een bedrag van 100 
gulden ontving. Dit staat in een schril contrast met een heden 
ten dagen uitgeloofde beloning van 20.000 Euro per persoon. 

Dicht gooien!
Vooral in de 70-er en 80-er jaren werd Amsterdam overspoeld 
door no budget toeristen. Deze mensen, vooral Duitsers en 
Italianen, kwamen naar het Mekka van het Noorden om een 

vorstelijke shot heroïne te nemen in 
de vele hotels van minder kaliber. 
De heroïne in Amsterdam was van 
een andere samenstelling dan deze 
mensen gewend waren, zodat vele van 
hen een vroege dood stierven. De 
rechercheafdeling had het vrij druk 
met de afhandeling van de vele doden. 
Soms hadden wij in een weekend wel 
4 heroïnedoden. In vele gevallen wis-
ten wij de familie te achterhalen, die 
dan voor de begrafenis zorg droeg. 
In enkele gevallen kon de familie niet 
bereikt worden of was niet in staat 

om hun nabestaande een menswaardige begrafenis te bezor-
gen. Immers ivm de Wet op de Lijkbezorging moest de dode 
binnen 4 dagen begraven worden. In een dergelijk geval namen 
wij contact op met het Gemeentelijk Bureau voor Lijkbezor-
ging. Men werd dan voor de "armen" begraven. Dat gebeurde 
altijd op de Ooster Begraafplaats. Marijn en ik moesten nog 
iets regelen bij het genoemde bureau en wij waren toevallig ge-
tuige van de ter aardebestelling van een van deze ongelukkigen, 
waarvan wij pvb hadden opgemaakt.Door nieuwsgierigheid 
gedreven gingen wij even kijken. De kist werd begeleid door 2 
mannen met hoeden met het Amsterdamse wapen. Verder was 
er niemand aanwezig. Bij het graf gekomen nam een van hen 
plechtig zijn hoed af. Hij vertelde, dat het traditie was om toch 
nog even iets tegen de overledene te zeggen. Hij stond aan de 
rand van het graf en sprak plechtig de volgende woorden: 
"Hij is gestorven aan de heroine, aan hem viel niets te verdie-
nen. Dichtgooien." 
Hoewel wij op een begraafplaats stonden hadden wij toch 
moeite om ons lachen in te houden......... 

Brand Casa Rosso
Het was vrijdag 16 december 1983. Ik was als leerling/brigadier 
werkzaam aan het bureau. Dienstgroep 1 had de dienst 17.00-
02.00 uur en wij waren net afgelost door groep 2, die nacht-
dienst had. Op dat moment kwam er een bericht binnen over 
de brand bij Casa Rosso. (Over deze brand staat veel omschre-
ven in het boek Warmoesstraat van Cees Koring). 
De brand was ontstaan aan de zijde van de Oudezijds Ach-
terburgwal. Een ontevreden ex-medewerker had aan die kant 
een brandbom binnen gegooid. Ik werd belast met een post 
aan de zijde van de Oudezijds Voorburgwal, omdat het pand 
doorliep. Steef, Peter en ik hebben nog verschillende mensen 
geassisteerd, die met veel ademhalingsmoeilijk -heden uit het 
pand wisten te komen. Nadat de brand geblust was en er geen 
gevaar voor verstikking meer aanwezig was, werd ik benaderd 
door een commandant van de Brandweer. Hij vroeg mij of ik 
even met hem mee wilde lopen. Ik volgde hem en via een deur 

aan de Voorburgwal was links een deur naar een ruimte. Ik zag 
dat in deze ruimte 11 mensen lagen. Deze waren allen gestikt 
en lagen erbij alsof zij vredig sliepen. 
Het bizarre van het verhaal was, dat indien zij de deur direct 
voor zich hadden genomen, zij buiten hadden gestaan. Nu 
waren zij zodanig door de rook bedwelmd, dat zij verdwaald 
waren en de verkeerde deur hadden geopend, hetgeen hun 
noodlottig is geworden.

Assistentie collega’s!
Ik was werkzaam als wachtcommandant op het bureau en 
de kreet "Assistentie collega Kop Zeedijk " kwam over de 
portofoon. Bijna het voltallige personeel , waaronder ik, renden 
vanuit het bureau naar de kop van de Zeedijk. Algemeen was 
bekend dat de Kop van de Zeedijk zich bevond ter hoogte van 
de Prins Hendrikkade. Na een sprint van ongeveer 400 meter 
kwamen wij ter plaatse, maar konden niets ontdekken. Navraag 
leerde ons dat degene die om assistentie gevraagd had, ken-
nelijk niet goed op de hoogte was van de omgeving, omdat de 
assistentie gevraagd werd ter hoogte van de Zeedijk/Nieuw-
markt. Hierna renden wij de Zeedijk af richting Nieuwmelkt. 
Op het moment, dat ik ter plaatse was, was ik zo verzuurd, dat 
ik amper in staat was om nog iets te ondernemen. Gelukkig 
bleek dat de zaak onder controle was. Ik heb vaak gesurveil-
leerd op de Zeedijk, maar nu wist ik, dat de Zeedijk behoorlijk 
lang kan zijn. 

Stank voor Dank
Ik was als wachtcommandant werkzaam op dienstgroep 6. Op 
een gegeven ogenblik werd er door Roel v.d.E. en Gerard Mak 
een prostituee het bureau binnengebracht. Ik zag, dat er bij de 
deuropening enige commotie was. Er werd wat geschreeuwd 
en het bleek, dat de beschermheer ook het bureau in wilde. 
Dit werd voorkomen door Roel, die zijn voet tegen de deur 
zette. De man kon toch het bureau binnenkomen en Roel 
werd vol in zijn gezicht geslagen. Het bloed spatte uit zijn neus. 
Die man zette het op een lopen. 
In die tijd had ik nog het lichaam van een jonge God. Ik sprong 
over de balie ( indien zonder noodzaak leverde dat strafpun-
ten op ) en rende de man achterna. Ter hoogte van de War-
moesstraat en de Oudebrugsteeg wist ik hem samen met Rob 
v.d. V. aan te houden. Op het moment, dat wij hem vastpakten, 
kwam Roel ook ter plaatse. Door pijn overmand wilde hij de 
man ook slaan, maar deze was zo vriendelijk om te bukken, 
waarop ik vol in mijn gezicht werd geslagen door mijn eigen 
collega. Achteraf viel het wel mee met mij, maar dit was echt 
stank voor dank.

Berto
Berto was een leerling/rechercheur, die altijd in Amsterdam 
Noord had gewerkt. 
Hij was pas geplaatst bij de recherchedienst van het bureau 
Warmoesstraat. Ik schat dat het ongeveer in 1976 of 1977 is 
geweest, toen hij vanaf het CS via de Prins Hendrikkade op 
weg was naar de Warmoesstaat. Hij stuitte op een Surinamer 
die op de stoep fietste. Berto meende daar iets van te moeten 
zeggen, hetgeen ontaardde in een ordinaire vechtpartij. Het 
'gezicht' van Berto was nog niet bekend bij de scene. Meer-
dere Surinamers begonnen zich ermee te bemoeien en Berto 
dreigde het onderspit te delven. Hij trok zijn pistool - in die 
tijd een FN - teneinde het dreigende gevaar te kunnen afwen-

Frans vertelt
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den, maar de overmacht van 5 Surinamers was zo groot, dat hij 
bij deze vechtpartij zijn pistool kwijtraakte en hij het hazenpad 
moest kiezen. Als een geslagen hond vertelde hij het verhaal 
op het bureau. Onze chef Joop van Riessen nam onmiddel-
lijk contact op met de chef van de Uniformdienst, Jelle Kuiper. 
Meteen werd al het personeel gemobiliseerd en werd de 
omgeving van de Zeedijk afgesloten. Er werden invallen gedaan 
bij zaken, waar veel Surinamers verbleven. Er werd een groot 
aantal arrestanten gemaakt en verhoord. Deze voldeden allen 
min of meer aan de opgegeven signalementen. Later werden 
er nog meer invallen gedaan, onder meer in de Sosa, gevestigd 
op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht. Die acties 
hadden zo veel commotie in de Surinaamse gemeenschap van 
de Zeedijk veroorzaakt, dat binnen drie dagen de 5 Surinaamse 
verdachten aangehouden werden en het ontvreemde pistool 
terecht was. Het personeel van het bureau Warmoesstraat had 
weer eens zijn tanden laten zien.

Lorre
Op de recherchekamer werden allerlei vogels gehouden. Zo 
had Harrie van huis een papagaai meegebracht, genaamd Lorre. 
Johnny Elberse had een valkparkiet, genaamd Japie. Volgens mij is 
Japie later gesneuveld en opgegeten door de bureaukat Beffie. 
Ikzelf had een gewone parkiet, genaamd Pedro. Het was in 
ieder geval een kakafonie van vogelgeluiden op de kamer. 
Lorre was heel lief en benaderbaar en je kon hem aaien. Marijn 
verhoorde verdachten, terwijl Lorre op zijn schouder zat. Japie 
vloog vrij rond en het fijnste voor hem was op de hoofden 
van verdachten te gaan zitten en dan te gaan pikken. De vogels 
waren in ieder geval bomvrij en konden aardig tegen traangas. 
Na verloop van tijd veranderde het karakter van Lorre. Hij 
werd chagrijnig en men kon hem niet meer aaien. Zelfs Marijn 
kon hem niet meer benaderen. Harry besloot Lorre weer naar 
huis te nemen. Hij bracht hem naar zijn moeder. Het bleek dat 
Lorre zodanig was uitgeput, dat hij een volle week geslapen 
heeft. Het zijn van bureaupapagaai gaat je niet in je kouwe 
kleren zitten. 

Monatoetje
Eind zeventiger jaren ( de juiste datum weet in niet meer ) 
hadden mijn recherchemaat Joop en ik avonddienst. Wij als 
koppel werden vanwege ons uiterlijk (Joop was blond en ik 
donker ) in de buurt "Starsky en Hutch" genoemd. S. en H. 
was een politieserie, die in die tijd op de tv te zien was. Wij 
waren belast met 'piket-dienst'.Midden in de nacht werden wij 

gebeld met het verzoek 
om naar het bureau te 
komen. Het bleek dat er 
een schietpartij had plaats 
gevonden in een hotel op 
de Martelaarsgracht. Na 
een kort onderzoek wis-
ten wij dat' Monatoetje', 
terwijl hij zat te kaarten, 

met enige schoten ter plaatse was geliquideerd door 'Pietje 
Pleuris'. Een man, luisterend naar de bijnaam 'de Moker', was 
getuige geweest van het geheel. Dat was het enige waar wij 
het in eerste instantie mee moesten doen. De recherchechef 
Joop van Riessen was ook in dienst gekomen. Hij was gekleed 
in zijn traditionele lederen jack. Wij noemden het altijd zijn 
vechtjackie. In die tijd hadden wij nog niet van die moderne 
computers, waarin op bijnamen gezocht kon worden. Wel had-

den wij onze employé Martin v. S., die een lopende computer 
was. Martin werd van huis gehaald en hij wist zich te herinne-
ren wie 'de Moker' was. Deze bleek te wonen in de buurt van 
de Czaar Peterstraat en werd door ons met een huisverzoek 
vereerd. Toevallig was hij thuis en werd aangehouden en naar 
het bureau gebracht. Na een kort verhoor vertelde 'de Moker' 
wie 'Pietje Pleuris' was. Deze werd gelijk van huis gehaald en 
aangehouden. Al dit werk werd door ons drieën gedaan. Wij 
hadden echt een medewerkende chef . Tegenwoordig zouden 
die verdachten door een AT-team aangehouden worden. Wij 
hadden dankzij de tip van Martin binnen 3 uur de dader van 
deze moord aanhouden. De chef was uitermate in zijn nopjes, 
temeer omdat de zaak niet naar de E.D.(Ernstige Delicten) 
hoefde te gaan. Het was namelijk zo dat indien de districtsre-
cherche de zaak niet binnen 24 uur rond kon breien, de zaak 
naar de E.D. overgeheveld moest worden. Bij nader onderzoek 
werd Monatoetje vermoord om een gokschuld. 

Torenaka
Ik was overgestapt van de Recherchedienst naar de Uniform-
dienst ivm mijn naderend brigadier schap.In die tijd was het 
een must om over te stappen. Voor mij was de stap echter 
niet zo groot, omdat ik op de Warmoesstraat bleef. Ik werd 
geplaatst op dienstgroep 1 bij de brigadiers Jos en Bob. In het 
eerste uur van mijn eerste dienst kreeg ik alweer een bijnaam. 
Er werd een vrouw binnengebracht als verdacht van over-
treding van de Opiumwet. Na die vrouw in het dikke boek 
ingeschreven te hebben, mocht zij, in afwachting van haar fouil-
lering, plaats nemen op de bank in de gang. 
Op dat moment was er geen vrouwelijke collega voor han-
den, zodat er één opgetrommeld werd. Dat duurde enige tijd. 
Die vrouw liet mij weten, dat zij naar het toilet wilde gaan. Ik 
vertelde haar, dat zij eerst gefouilleerd moest worden, alvorens 
zij in de gelegenheid gesteld werd om te plassen. Zij berustte 
zich in haar lot. Op een gegeven ogenblik zag ik dat zij wegliep 
naar het toilet in de gang. Dat toilet was uitsluitend voor poli-
tiepersoneel. Ik ging er snel naar toe om te voorkomen dat zij 
eventueel sporen weg zou maken. Ik zag dat zij de deur van het 
toilet wilde sluiten. Op dat moment duwde ik de deur open. 
Het bleek dat zij net wilde gaan zitten en kreeg zodoende de 
deur vol op haar hoofd. Door deze botsing had zij een gleuf 
van ongeveer 5 centimeter in haar voorhoofd opgelopen. Zij 
bloedde als een rund. 
Sinds dat moment werd ik Torenaka-Frans genoemd. Torenaka 
is een zwaardvechter uit een Japanse serie, waarin Richard 
Chamberlain de hoofdrol speelde. 

Chinese Vrouw
Ik was als rechercheur werkzaam aan het bureau War-
moesstraat. Nu was het zo, dat ik in aanraking kwam met een 
Chinese vrouw, die zeer slecht Engels sprak. Mijn Chinees was 
onder het kleuterschoolniveau. Deze vrouw presteerde het om 
zich vrijwel iedere dag minstens drie keer aan mijn bureau te 
vervoegen. Zij had problemen met haar verblijfsvergunning. In 
eerste instantie had ik nog een luisterend oor voor haar, maar 
naar verloop van de tijd ebde mijn belangstelling weg. Ik begon 
uitvluchten te verzinnen en deed net of ik haar niet verstond. 
Op een gegeven ogenblik diende zij zich weer aan bij de recher-
chekamer. Ik was op dat moment zelf niet aanwezig, waarop 
mijn collega vroeg wie zij wenste te spreken. Hierop liet zij 
blijken, dat zij met "the not so smart detective" wilde spreken.
Het was even slikken, maar ik had er weer een bijnaam bij. 

Frans vertelt
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Herinneringen aan de Eurotop 1997.  hAn vArkevIsser

In juni 1997 werd in Amsterdam de Eurotop georganiseerd 
alle Europese leiders zouden aanwezig zijn met hun ministers, 
beveiligers en ander gevolg. Ook werd rekening gehouden met 
de komst van een groot aantal journalisten en belangstellend 
publiek. Dat betekende een flinke inzet voor heel politie Ne-
derland en in het bijzonder voor ons korps. Vanwege de grote 
aandacht voor deze unieke bijeenkomst waren de hotels (over)
vol. De hulp van politiemensen uit heel Nederland werd nood-
zakelijk geacht en één van de vele uitdagingen voor ons korps 
was het inkwartieren die vele politiemensen uit de rest van 
Nederland. Creatief als hij was, huurde chef DEO Commissaris 
Hans Kapel een groot schip, de Koningin Beatrix, dat tot dan 
toe een veerdienst met Engeland onderhield. De veerboot kon 
plaats bieden aan ruim 1200 mensen. Echter, de locatie van het 
schip diende wel beveiligd te worden. Hiervoor werd een be-
roep gedaan op onder andere collega's met een administratie-
ve of technische functie. Ook ondergetekende werd hiervoor 
ingezet. Aangezien ik niet erg flink van postuur ben, werden de 
mouwen en broekspijpen van een toegewezen ME-overall zo'n 
3x opgerold om een enigszins toonbaar aanzien te geven. In de 
Westhaven, achter het Telegraafgebouw verscheen een door 
containers afgezet terrein, dat slechts via een loods bereikbaar 
was. Op enig moment arriveerde het schip (10 verdiepingen 
hoog) in de haven en meerde af. Onze rollen werden doorge-
sproken en we konden aan de slag om onze gasten te ontvan-
gen. Dat ging als volgt: ME pelotons kwamen aanrijden in hun 
voertuigen en werden naar een loods gedirigeerd. Voor en ach-
terdeur van de loods gingen dicht en elk voertuig werd bena-
derd door enkele collega’s die de rol van gastheer/vrouw had-
den. Elke diender (al dan niet in uniform) werd verplicht zich 
te legitimeren en op een lijst gezet. Als iemand geen legitimatie 
kon tonen, dan werd de bevelvoerend officier van de eenheid 
gevraagd om persoonlijk in te staan voor de identiteit van 
betrokkene. Als de dienders waren ingeschreven ging de voor-
deur van de loods open en reed de colonne naar het schip. 
Daar was een tweede controlepost. Hier verlieten de gasten 
de voertuigen; deze werden in het schip op het parkeerdek 
geparkeerd, waarbij rekening werd gehouden met het even-
wichtig beladen van het schip. Inmiddels waren de lijsten van 
de intake in de loods naar de receptie in het schip gebracht en 
zodra de manschappen zich bij deze receptie meldden, werd 
hen een hut toegewezen en lag de sleutel klaar. Ook dienders 
die zich (groepsgewijs of individueel) aan de poort meldden 
werden op deze efficiënte manier ontvangen. Zowel post 1 (de 
loods) als post 2 (bij de toegang tot het schip) werden gedu-
rende de duur van de top permanent bezet. Eén van de admi-
nistratieve collega’s was in het bezit van een vaarbewijs en voer 
regelmatig surveillancerondjes om eventueel onraad vanaf het 
water tijdig te ontdekken. Nadat iedereen was ingekwartierd 

werd het werk voor de controlepost minder intensief. ME- en 
andere voertuigen reden dagelijks af en aan en werden keurig 
verdeeld over de linker en rechter helft van het parkeerdek 
van het schip. Echter, op enig moment verslapte de aandacht 
hiervoor en werd een aantal voertuigen door de vermoeide 
bemanning naast elkaar op één dekhelft geparkeerd. Gevolg: 
het grote schip begon iets te hellen. Er waren twee mensen 
die dit direct opmerkten: de loadmaster en de stuurman. Deze 
laatste lag te slapen en werd wakker vanwege de hellingshoek. 
Beroepsdeformatie. Hij handelde onmiddellijk: trok zijn kleren 
aan en spoedde zich naar het stuurhuis om daar grote pom-
pen van de ballasttanks in te schakelen om de hellingshoek te 
corrigeren. Uiteraard duurde deze procedure geruime tijd. In 
de tussentijd had de loadmaster hetzelfde ontdekt en handelde 
eveneens onmiddellijk. De chauffeurs werden direct terugge-
roepen en moesten onverwijld hun voertuigen anders parke-
ren. Deze actie was binnen 15 minuten gepiept. Intussen deden 
de pompen hun werk met als gevolg dat het schip de andere 
kant op begon te hellen tot grote frustratie van de stuurman. 
Na een zweterig uurtje met veel gepomp en teruggepompen, 
begeleid door flink verbaal geweld was de zaak weer normaal 

en keerde de rust op het schip terug. Zo nu en dan ging op het 
schip een bar open (in de vroege morgen voor de nachtploeg 
en in de avond voor de dagploeg) en werd er uitbundig door 
onze gasten gefeest. Op Vaderdag was er voor alle collega’s een 
kleine attentie. Na een aantal dagen was de Eurotop ten einde 
en de collega’s uit het land keerden langzamerhand terug naar 
hun eigen korps. Tijd voor de afbouw van deze operatie. Op 
het schip hing een levensgrote vlag van de Europese gemeen-

schap. En-
kele collega’s 
vroegen de 
kapitein wat 
er met deze 
vlag zou gaan 
gebeuren. 
“Weggooien” 
was het 
laconieke ant-
woord. Hierop 

vroegen de collega’s of zij deze vlag mochten meenemen. Dat 
mocht. Cp. Kapel ontdekte de afwezigheid van de vlag, hetgeen 
leidde tot groot ongenoegen zijnerzijds over de ongebreidelde 
hebzucht van "zijn" dienders. Enkele dagen later was er in 
kleine kring een korte evaluatie met de leiding van DEO. Aan 
cp. Kapel werd op tijdens deze bijeenkomst een grote doos 
overhandigd. Toen hij deze openmaakte, kwam de grote vlag 
tevoorschijn. Na de uitleg van de collega’s was hij een trotse 
trofee voor onze dienst rijker en een vooroordeel over zijn 
mensen armer. Onze missie was zonder noemenswaardige 
wanklanken prima verlopen en kon ik mijn blauwe overall weer 
afrollen en aan de wilgen hangen.
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Piet Korporaal.  brAm brAkel

Wie van de niet zo jonge SPA leden heeft die Diender ( met 
een hoofdletter ) niet gekend. Een fantastische vent. Ik ado-
reerde hem. Ik kon als jong verslaggevertje
altijd voor advies bij hem terecht. Piet maakte me bijvoorbeeld 
duidelijk dat het soms oneerlijk is dat een verslaggever kritiek 
levert op het gedrag, de handelswijze, van een politieman. Die 
moet in een moeilijke, hachelijke, situatie in minder dan een 
seconde beslissen of hij al dan niet z'n vuurwapen of wapensok 
moet trekken. De journalist daarentegen kan vele minuten lang 
nadenken of er juist gehandeld is door de diender, die bij een 
incident het pistool trok. Dat was een van de wijze lessen, die 
ik van Piet Korperaal (waarom geen Piet Generaal ) kreeg. Piet 
zal minder dan gebruikelijk het " bekeuringboekje " hebben 
getrokken. Hij maakte met woorden een overtreder duidelijk, 
meer dan duidelijk, dat zijn gedrag kritiek verdient. Als recher-
cheur behandelde Piet een verdachte netjes, zonder te kwet-
sen of grof te worden. Daarom raakte hij in zijn vrije tijd bij 
een verkeerscontrole op de Amsteldijk slaags met een collega.
Piet moest vlak bij de Berlagebrug zijn auto aan de kant zetten. 
Hij verwachtte dat de agent zou starten met goedemiddag, mag 
ik a.u.b. uw papieren inzien. In plaats daarvan
werd Piet op grauwe toon " papieren " "bevolen". Piet liet dui-
delijk merken dat hij van een diender verwachtte dat hij niet 
snauwde maar vriendelijk zou vragen rijbewijs en autopapieren 
te laten zien. Op de achterbank van de auto van Korperaal lag 
een krant, die hij pakte en het " papier" aan de diender over-
handigde. Die werd pisnijdig.Er ontstond een fikse woorden-
wisseling en tenslotte ontstond een stevige vechtpartij.
Natuurlijk werd de fabriek, zoals het hoofdbureau toen werd 
genoemd, van het incident op de hoogte gesteld. Beiden wer-
den op het spreekwoordelijke matje geroepen. De bij de ver-
keerscontrole ingezette agent verdedigde zich door te zeggen 
dat hij niet kon weten dat Piet een collega was. Een belachelijk 

verweer natuurlijk. Er volgde, bij mijn weten geen disciplinaire 
maatregelen. Een voorbeeld hoe Piet zonder geweld of grof 
optreden een probleem oploste. In een van de smalle straten 
in de binnenstad, waar geen eenrichtingsverkeer gold, kwamen 
twee grote vrachtauto's, die uit tegenover gestelde richting 
kwamen, met de neuzen tegenover elkaar te staan. Passeren 
was onmogelijk . Beide chauffeurs verdomde het achteruit 
te rijden, waardoor het verkeer niet kon doorstromen. De 
chauffeurs gingen een dialoog aan, niet voor publicatie geschikt, 
zelfs niet in het SPA-Nieuws. Onder het geloei van claxons van 
auto's, die doorrijden werd belemmerd, ging het tweetal op 
de vuist. Het werd bijna tijd de ME op te roepen. Dat was niet 
nodig want Piet Korperaal haalde het tweetal uit elkaar, Piet 
miste nog de ervaring een straatje om te lopen. Hij vroeg op 
vriendelijke toon aan een van de chauffeurs een geldstuk. Tot 
verbazing van omstanders gaf een van de kemphanen de vrede-
stichter een kwartje. Piet schudde beiden de hand en zei "we 
gaan tossen wie achteruit moet rijden". De verliezende partij 
reageerde  zonder protest en reed achteruit. Piet salueerde en 
vervolgde zijn surveillance. Voor mij had hij toen de titel dr. in 
de psychologie opgeprikt mogen krijgen. Piet "Generaal" heeft 
niet van pensioen kunnen genieten. Hij wachtte in het Andreas-
ziekenhuis op de dood. Ik heb hem toen acht dagen lang iedere 
avond bezocht en hem toen nog beter leren kennen. Dat 
hij heel veel van zijn dochter hield werd mij tijdens de vele 
gesprekken in het ziekenhuis duidelijk. Piet vreesde dat zijn 
overlijden voor haar heel zwaar zou vallen Na zijn overlijden 
maakte ik met enige van zijn collega's de afspraak dat we zijn 
dochter in de gaten zouden houden. Dat had Piet min of meer 
aan mij gevraagd. Weken later vroeg ik aan die collega's wie de 
dochter van Piet hadden op gezocht. Niemand. Ook ik niet. Ja, 
mensen zijn lang niet altijd aardig.
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Parketpolitie Amsterdam  perikelen  Ad bIsmeIJer

Wij mijn collega en ik moesten op transport met 2 gedetineer-
den uit het huis van bewaring naar een zitting in het noorden 
van het land. Net voor ons vertrek van uit het Parket van 
Justitie Amsterdam werd door de gempo Bertus F gebracht. 
Een echte Amsterdamse nicht bekent bij alle bureaus in de 
binnenstad en omgeving dit maal gekleed in het uniform van 
een koopvaardij officier waarmee hij op stap was geweest en 
letterlijk en figuurlijk had uitgekleed. Bertus stond gesignaleerd 
voor OAV voor de stad E op de Veluwe. Bertus was meestal 
nog al bespraakt en ook van uit de kooi in de auto geen onge-
zellige passagier. Tot in de stad E. Vanuit de binnenplaats leverde 
ik hem met transportorder aan bij de W.Cdt, Deze ging per te-
lefoon in contact met de recherche enige minuten later kwam 
een rechercheur vertellen dat hij Bertus niet meer nodig had 
en vergeten was het OAV in te trekken. De W.Cdt. zei U hoort 
het je kunt hem weer meenemen want wij hoeven hem niet 
meer. Ik vertelde de man dat wij doorgingen naar de rechtbank 
te…… en geen rechtsgronden meer hadden om Bertus in 
de kooi mee te nemen. En wij beslist niet van plan waren om 
Bertus buiten de kooi mee te nemen. Ook Bertus begon zich 
te roeren en gaf aan totaal niet van plan te zijn om met ons 
verder te reizen ( wat toch niet kon ) De. W.Cdt zei nou dan 
mag je hier het bureau uit. Dat vond Bertus prima maar wilde 

dan wel geld voor de treinreis naar A.dam. Hij voelde er niets 
voor om of uit de trein gezet te worden of weer een bon voor 
zwart rijden op te lopen. De Wcdt kon er wel begrip voor 
opbrengen maar was niet van plan gelden ter beschikking te 
stellen daar begon men niet aan. Er werd hem toen aangezegd 
dat hij door de collega, s dan buiten gezet zou worden. Bertus 
vond dat niet zo,n goed idee en zij dat kunnen jullie beter niet 
doen want  ik ben hier zo weer binnen. Ik ga hier op de weg 
staan en degene die stopt sleep ik hier voor de deur  uit zijn 
auto en rij jullie bureau binnen. Desgevraagd gaf ik de W.Cdt 
aan dat ik Bertus er wel toe in staat achtte. Nadat bijna ieder-
een van het bureau zich over de kwestie had uitgelaten en wij 
de gebeten hond waren om hem niet even naar Amsterdam 
terug te brengen kwam er toch iemand met de toezegging dat 
Bertus geld voor de terug reis zou ontvangen. Wij mochten na-
dat het ons niet al te vriendelijk werd aangezegd onze reis gaan 
vervolgen. Wij hebben de 2 gedetineerden later dan gepland 
bij hun zitting aangeleverd en moesten bij de rechtbank komen 
verklaren waarom wij te laat waren aangezien we ruim op tijd 
uit Amsterdam waren vertrokken.

Ad Bismeijer (gepens.)
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Barbecue FrIts möller

De evenementencommissie organiseert weer de fameuze SPA  BBQ op zaterdag 15 augustus 2015 
op het buitenterrein  van ons SPA Honk. De verzorging is weer in handen van de dochter van Dirk 
Kuiper, Annemiek en zij heeft bewezen er iets moois van te kunnen maken. Weet u nog verleden jaar 
met de inzet van de buren, de Brandweer met de hoogwerker? Geweldig toch? Aanvang is weer om 
15.00 uur en we beginnen met een aperitief waarna de BBQ volgt. Uw prijs en daar hoeft u het niet 
voor te laten is:  €  20 en daar heeft de penningmeester zich ook al van de beste kant laten zien. 
Doet u mee, maak dan dit bedrag over naar NL89 INGB0000451020 Seniorenpolitie Am-
sterdam Korenmolenstraat 13 1511CG  Oostzaan.

Heineken ontvoering  redActIe

Donderdag 8 april 
j.l. hield ons lid 
Gert van Beek een 
inleiding over de 
ontvoering van de 
heren Heineken en 
Doderer. Het feit 
vond plaats in 1983 
maar het staat bij 
de meesten van ons 
nog duidelijk op het 
scherm of anders 
gezegd het netvlies. 

Ik moet zeggen dat collega van Beek een geoliede voordracht 
hield en te merken was dat hij dit al meerdere malen heeft 
gedaan. In een goede chronologische volgorde behandelde hij 
het onderwerp van de ontvoering tot aan de ontknoping met 
de woorden:" Mijnheer Heineken het is voorbij". Aan alles 
was gedacht, de eisen die gesteld werden, de brieven waarin 
de eisen werden genoemd, de telefoongesprekken ( met Rob 
Heida aan de knoppen) en de video-opnames met infrarood 
en nachtzichtappara-
tuur. Duidelijk zat in 
de voordracht een 
les voor de toekomst, 
immers van de fouten 
leert men en wordt de 
inleiding ook gegeven in 
de recherche opleiding. 
Velen in het gehoor 
hadden meegedraaid 
in het team, maar toch 
bleek dat Gert een 
aantal zaken naar voren 
haalde waar wij geen 
weet van hadden. Kees 
Sietsma en Gert van Beek, gaven leiding aan het team met 
korte lijnen naar het OM, Ministerie (toen nog zo genaamd) 
van Justitie en diverse binnen-en buitenlandse instanties. Zij 

brachten veel tijd door met het wachten op de volgende eis 
en het overdenken hoe de zaak tot een goed einde te brengen. 
Buiten het feit dat zij voor de taak stonden de ontvoering tot 
een goed einde te brengen had ook het Heineken concern  
een behoorlijke inbreng. Ook dat moest in goede banen wor-
den geleid. Ook toen de misdaadjournalist Peter R. De Vries 
ten tonele verscheen en de leiding wenste te spreken over de 
in zijn bezit zijnde informatie.  wat bleek hij was in het bezit 
van kladbriefjes waarop geschreven stond wat de secretaresse 
van Heineken moest zeggen als de ontvoerders belde. Deze 
kladjes waren achteloos weggegooid en het hoogstaand jour-
naille had dit uit de vuilniszakken gevist. Les voor de toekomst: 
papierversnipperaars gebruiken. Zo werden er meerdere 
fouten gemaakt die een les vormen voor de toekomst. Wat 
opviel was dat de zaal aandachtig en ademloos zat te luisteren. 
Aan het einde van de inleiding werd Gert -  het is voorbij 
mijnheer ter Beek - hartelijk bedankt en werd hem een 
fles geestrijk vocht verstrekt. Vervolgens werd men in de ge-
legenheid gesteld het boek van Gert voor een kortingsprijs te 
kopen. Het boek zelf is een aanrader en wat ik persoonlijk erg 
prijzenswaardig vind is het feit dat velen die meegedraaid heb-
ben in dit onderzoek genoemd worden. Hieruit mag worden 
opgemaakt dat de auteur de mening is toegedaan dat wij allen 
deze zaak tot een goed einde hebben gebracht. Weliswaar is 
er nog wat geld zoek maar dat is een kleinigheid hoewel ik het 
graag op de bank had.
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Spapuzzel nr. 2

Horizontaal

1 vogel. 8 bouwmateriaal. 15 rivier in Siberië. 
16 stukgeslagen stenen. 18 iedere. 19 meis-
jesnaam. 21 slaapgelegenheid langs de weg. 23 
Europeaan. 24 muzieknoot. 25 broodbeleg. 27 
nummers. 28 muziekteken/insecteneter. 30 
nikkel. 31 voertuig. 33 druk gewoel. 35 Scan-
dinaviër. 36 decemvir/lid bestuurs-/rechtscol-
lege in het oude Rome. 37 plaats in Drenthe. 
38 kweker. 40 bont. 42 soort verlichting. 44 
gevangenis. 45 militaire school. 47 negatie. 
48 nachtspiegel. 49 dierenverblijf. 51 vale. 53 
Noorse munt. 54 bloem. 56 uit Rome. 58 vrij. 
59 kom aan! 60 twijg. 61 waar. 62 hetzelfde. 
63 op die wijze. 64 slaapplaats. 66 schel. 67 
voertuig. 69 vulkaangesteente. 70 afvoerbuis. 
71 egaal. 73 bazige vrouw. 74 grootmoeder. 75 
droogoven. 77 persoonlijk vnw. 79 geliefde van 
Zeus. 81 vaartuig. 83 rivier in Nederland. 84 
familielid. 85 azijn. 87 houten hamer. 90 gebak. 
92 plas. 94 waadvogel. 96 snavel. 97 ingenieur. 
98 mal. 100 bouwland. 101 plant. 103 persoon-
lijk vnw. 104 fijn maken. 106 verhindering. 108 
tooi. 109 overgeven. 110 paard. 111 telwoord. 
113 mist. 115 briefaanhef. 117 dwaas. 118 
madame. 120 troefkaart. 121 inhoudsmaat. 122 
Spaanse uitroep. 124 de gangbare maat heb-
bend. 126 dun. 127 plaats in Zld. 129 mecha-
nische piano. 131 ledige. 132 watervogel. 133 
telegraferen.

Los de puzzel op en breng vervolgens de 1e 
letter van het gevraagde gevonden woord over 
naar de gelijkgenummerde vakjes in de balkjes 
onder de puzzel.
Bij juiste invulling ontstaat hier een evenement. 
Dit is de oplossing die u kunt insturen en wel 
voor …..

Veel puzzel plezier.

Vertikaal

1 muzikant. 2 sukkel. 3 gewicht. 4 bergplaats. 5 maanstand. 6 rivier in Utrecht. 7 berg in Jeruzalem. 8 soort paard. 9 paling. 10 
gewicht. 11 voorzetsel. 12 profeet. 13 van eikenschors ontdoen. 14 kleinhandelaar. 17 water aan de kust. 20 deel van huis. 22 gek. 
25 plaats bij Groningen. 26 afstandsmaat. 28 bedoelen. 29 deel van het jaar. 31 hok. 32 Engelse titel. 33 vent. 34 morgenrood. 39 
roofdier/vrij. 41 dans. 43 Turkse munt. 45 luchtvaartmij. 46 spoorwegbeveiligingssysteem. 48 groente. 50 Chinese maat. 51 zuivel-
product. 52 Europeaan. 53 voorzetsel. 55 Europeaan. 56 zoogdier. 57 muzieknoot. 58 slavin. 63 bergplaats. 65 afdruk. 66 slang. 68 
recht stuk weg. 72 pinksterbloem. 74 degelijk (barg). 76 deel van boom. 78 stelen. 80 rivier in Polen. 82 bezorger. 84 opslagplaats. 
86 modern. 88 oppervlaktemaat. 89 boom. 91 rivier in Rusland. 93 vallei. 95 vochtig koud. 98 naaigerei. 99 tor. 101 huilen/plaats 
in Oostenrijk. 102 bultdier. 104 persoonlijk vnw. 105 vlinder. 106 mand. 107 speeltuig. 112 bittervocht. 114 dik. 116 voertuig. 118 
vriend. 119 universiteitsstad in Engeland. 121 aanwijzend vnw. 123 gelofte. 124 soort vermicelli. 125 groente. 126 geladen atoom. 
128 daar. 129 rivier in Italië. 130 spil. 131 Chinese rekenmunt.




