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Voorwoord 

SPA 30 JAAR

Allereerst maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen te bedanken voor de blijken van medeleven  die mij per 
telefoon, WhatsApp, e-mail, of ouderwets per post  bereikten. HARTVERWARMEND!  
Bij een poliklinisch onderzoek, na eerder geconstateerde hartkloppingen, bleek dat één van mijn kransslagaders voor 
90% dichtgeslibd was. Ik werd onmiddellijk opgenomen en behandeling was dringend noodzakelijk. Na een hartkathe-
terisatie moest een dotterbehandeling volgen en na een tweeëneenhalf uur durende behandeling in de operatiekamer 
mocht ik terug naar de hartbewaking. Dat dat nu net samenviel met de viering van het dertig jarig bestaan van de SPA 
was vervelend, maar gezondheid prevaleert. Inmiddels heb ik mijn werkzaamheden weer opgepakt en kan ik mij weer 
volledig inzetten om samen met het bestuur uw belangen bij de SPA te behartigen. 
Bij het bestuur kwamen meerdere vragen binnen hoe het nu geregeld is met introducees die gebruik maken van de 
voordelen die de SPA-leden nu eenmaal ten deel vallen. Ik doel hiermee op uitstapjes en andere activiteiten. Laat ik 
duidelijk zijn. Alle voordelen, behorende bij het lidmaatschap van de  SPA, zijn voor de leden, hun  echtgenote(n), vaste 
partner(s) of vaste begeleiders. De financiële  middelen die ons ter beschikking staan zijn tenslotte voor hen bestemd. 
Voorbeeld: Wij organiseren voor de leden een dagtrip. Daarvoor kan ingeschreven worden en wordt het principe ge-
hanteerd…vol is vol!. Mocht er dan plaats over zijn, dan kan een introducee die plaats opvullen, maar hij of zij kan dan 
geen gebruik maken van de reductie die wij bieden en zal er een meerprijs betaald moeten worden. Ik realiseer  mij 
dat er soms “niet” leden al jarenlang meegaan met zo’n uitstapje, omdat zij kennis hebben aan een SPA-lid. Daarvoor 
geldt dat zij nog steeds mee mogen, omdat het bestuur hen bij naam en toenaam kent. Voor alle nieuwe individuele 
aanmeldingen, beslist het bestuur.    
Ondanks dat ik er niet bij was, heeft men mij constant op de hoogte gehouden hoe de feestelijkheden bij de viering 
van het dertig jarig bestaan verliepen. Ik denk dat ik spreek namens allen die mee waren, dat het een prachtige feeste-
lijke dag is geweest. Dat onze Eenheidsleiding nog steeds nauw betrokken is bij de oud-korpsleden, bleek wel uit het 
feit dat hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg de bussen in Alphen aan de Rijn stond op te wachten. Hij stapte aan 
boord van de salonboot  en vierde een gedeelte van de dag met ons mee, waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de 
gelegenheid om individuele gesprekjes te voeren. Dat dat bij de leden veel waardering oogstte, behoeft eigenlijk geen 
betoog. Aan het eind van de dag mocht het bestuur veel loftuitingen in ontvangst nemen van de deelnemers en werd 
er geen wanklank gehoord. Een speciaal woord van dank gaat naar Koos Wiegertjes die, onder verantwoording van het 
bestuur, deze dag voor ons organiseerde. 
In dit SPA-nieuws weer een aanbieding voor een  najaarsreis naar hotel “Bilstein” in het Sauerland. Na het geweldige 
succes van vorig jaar, men spreekt er nog over, heeft het bestuur besloten om nogmaals dezelfde reis te maken, maar 
nu met heel andere excursies. Onze reisleider Douwe Brouwer tekent weer voor de organisatie en het  belooft weer 
een geweldige reis te worden.  Ik raad u aan om  zo snel mogelijk in te schrijven, want ook hier  geldt “vol is vol”.  
De vakanties staan bij het verschijnen van dit Spa-nieuws al weer voor de deur en het bestuur wenst haar leden een 
mooie zonnige zomer.  Wees voorzichtig en “Carpe Diem!”.  

Joop RedeR
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Dinsdag 21 juni Bingo SPA honk 13.00 uur
Donderdag 11 augustus Kamp Amersfoort PTO vertrek 09.30 uur
Zaterdag 13 augustus BBQ SPA honk 16.00 uur
Dinsdag 20 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zondag 16 oktober SPA reis naar Bilstein PTO vertrek 09.00 uur
Dinsdag 25 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 15 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 17 december  Kerstdiner/dansant Info volgt
Dinsdag 20 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur

*PTO: Politie Trainingscentrum, Ouderkerkerdijk 150, 1096 CR Amsterdam
n.b.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand m.u.v. 25 oktober
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat ( voor de deur SPA Honk)

Activiteiten SPA 2016 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 020-559.5771)
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Na het feest bij Avifauna kijken we als Evenementencom-
missie alweer verder vooruit. Zoals het spreekwoord 
zegt: “Goede wijn behoeft geen krans” en dat 
bracht ons tot de conclusie om op veler verzoek deze 
reis nogmaals op te nemen in ons programma. De leden 
die vorig jaar zijn mee geweest kunnen getuigen van de 
goede verzorging en de goed ingerichte slaapkamers. In 
de herinnering ligt ook nog de bar die vanaf 17.00 uur 
open was tot middernacht. De drank behoort bij het ar-
rangement en nog vers in het geheugen ligt de bekend-
making van Joop Reder, onze voorzitter, die Jan Schmitz 
aankondigde door te zeggen dat kosten noch moeite wa-
ren gespaard om de bekende volkszanger uit Amsterdam 
e.o. uit te nodigen zijn liederen ten gehore te brengen.  
Met een geweldig applaus van de aanwezigen tot gevolg. 
De dagelijkse excursies zijn andere dan vorig jaar, anders 
zou het krek dezelfde reis zijn en dat willen wij niet.

Deze reis vindt plaats van zondag 16 oktober 
t/m donderdag 20 oktober 2016. 

De hoteleigenaar vond vorig jaar onze groep zeer gezel-
lig. Hij heeft dan ook toegezegd, dat een ieder van ons in 
het hotel komt te slapen en niet meer in de dependance. 
Verder is er toegezegd, dat er nieuwe excursies in het 
programma zijn opgenomen. Daarbij behoort ook een 
boottocht (indien mogelijk). Er zijn elke dag excursies  

b. v. naar  de Warsteiner brouwerij, eventueel winkelen 
in Winterberg. Het bestuur biedt u deze all-inclusive reis 
aan voor € 250 . Deze prijs geldt voor leden van de SPA 
en hun partner. Wilt u een introducé meenemen, dat kan, 
maar dan wordt de prijs € 305. Voor meer informatie  
over de status van een introducé kunt u zich wenden toe 
het Dagelijks Bestuur.

Voor deze reis dient u 
zich voor 1 september 
2016 op te geven bij 
onze penningmeester 
Ilona Stap door overma-
king van het verschul-
digde bedrag p.p. naar  
 
 

NL 89 INGB 0000451020 t.n.v. Seniorenpolitie 
Amsterdam o.v.v. najaarsreis 2016. 

Voor de eenpersoonskamers wordt geen toeslag  
berekend en dat is natuurlijk kostenbesparend voor 
onze alleenstaande leden.
Zij die vorig jaar niet meegingen, zullen geen spijt krijgen 
van hun inschrijving.

NAJAARSREIS 2016 
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Mw. Mr. T. de Jong, eerste vrouwelijke  
commissaris van politie

Bladerend door oude tijdschrif-
ten van de Amsterdamse politie 
(TAP) kwam ik een artikel tegen 
over oud commissaris Tetje de 
Jong. Velen van u kennen haar 
en korpsbreed was zij gevreesd, 
maar ook geliefd. In 1978 zette 
zij een punt achter haar politie-
carrière. Aanvankelijk zag het er 
niet naar uit dat Tetje de Jong de 
eerste vrouwelijke commissaris 
binnen de Nederlandse politie 
zou worden, want zij studeerde 
rechten aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam 
en zag een juridische carrière 

voor zich. De bezetters gooiden echter roet in het eten . Mw. 
De Jong weigerde de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en 
werd daarom, zeven maanden voordat zij zou afstuderen, van de 
universiteit gestuurd. Via via hoorde zij dat er bij de politie een 
plaats vrij was op de typekamer. Voor deze baan was zij natuur-
lijk zwaar overgekwalificeerd en haar sollicitatie leverde dan ook 
problemen op. Uit het antecedentenonderzoek bleek waarom zij 
de universiteit verlaten had. Omdat ze daarmee ”niet honderd 
procent betrouwbaar was”, werd ze kantje boord aangenomen. 
“Een leuke anekdote in dit verband is het feit dat zij André Im-
mel, oud voorzitter van de SPA, bij haar afscheid vertelde dat zij 
bij haar sollicitatie als eerste kennis maakte met zijn grootvader, 
op dat moment werkzaam bij het “Bureau sollicitatie” van de 
heer Pieterse. Tetje vertelde dat zij door zijn grootvader was 
ingeleid en dat nu de tweede generatie afscheid van haar nam. 
Zij vond dat zeer frappant vertelde zij”.  Misschien was het wel 
zo dat haar typediploma de doorslag gaf, want een proeve van 
bekwaamheid , afgelegd in een klein kamertje, vormde in elk 
geval geen probleem. Na haar aanstelling tikte zij de generale 
rapporten uit, maar al snel kreeg zij een bijbaantje. Zij mocht 
een middag per week de bibliotheek beheren, een privilege dat 
zij aan haar vooropleiding te danken had. Direct na de bevrijding 
werd zij ingezet bij de Politieke Opsporingsdienst, die zuiverin-
gen onder foute Nederlanders uitvoerde. Begin 1946 werd de 
Politieke Opsporingsdienst opgeheven en meldde de Jong zich 
bij de Vreemdelingendienst. Zij kreeg daar een bureau met een 
enorme stapels dossiers. Niemand legde haar iets uit. Het was 
voor haar zwemmen of  verzuipen. Toch moet zij op de één 
of  andere manier zijn opgevallen, want in dat zelfde jaar werd 
zij bij hoofdcommissaris Kaasjager geroepen, die haar vroeg of  
zij misschien inspectrice wilde worden. Een opmerkelijke stap 
van hulpschrijfster naar inspectrice , maar na een gesprek met 
een commissie in Den Haag werd ze inspectrice en kwam weer 
terug bij de Vreemdelingendienst. Tetje de Jong ging vervolgens 
weer studeren en moest daarvoor studieverlof  aanvragen bij 
burgemeester d’Ailly. Hij gaf  haar het groene licht en negen 
maanden later slaagde zij voor haar meestertitel. Na haar studie 
verlof  nam zij haar bureau weer in bij de Vreemdelingendienst 
. In 1948 vertrok de Mr. P.J.P. Hoogeboom, op dat moment de 
rechterhand van de hoofdcommissaris, naar het kabinet van 
de burgemeester en werd mr. Tetje de Jong gevraagd om zijn 
functie over te nemen. Eigenlijk was die functie voorbestemd 

voor van Ingen Schenau, maar die verbleef  in Indonesië. Zelf  had 
zij het gevoel van zoiets als “wat weet ik nou van de politie” en 
als de voorzitter van de politiebond binnenkwam, zat zij met het 
water in de handen. Tetje de Jong voelde zich in die beginfase 
niet op haar gemak en stapte naar hoofdcommissaris Kaasjager 
en vertelde hem dat zij er absoluut geen probleem mee zou 
hebben als zij op een andere plaats te werk gesteld zou worden. 
Kaasjager hoorde haar welwillend aan, maar zij heeft er verder 
nooit meer iets over gehoord. In 1955 werd zij bij voorrang 
bevorderd. Zij passeerde collega’s als Koppejan, Postuma en Van 
de Kooy, die gelijk met haar tot inspecteur waren bevorderd. 
Als nieuwbakken hoofdinspecteur ging zij zich bezighouden met 
sollicitanten die agent wilden worden en gaf  zij leiding aan de 
daarbij behorende antecedentenonderzoeken. Later kwamen 
daar ook de Ip’s bij. Zo kwam zij in de selectiecommissies van 
de politieschool en de politieacademie. Op deze wijze breidde 
zij haar netwerk uit en in 1964 volgde onder hoofdcommissaris 
v.d. Molen haar benoeming tot commissaris. Daarmee haalde 
zij de landelijke pers, want zij was tenslotte de eerste vrouwe-
lijke commissaris. De Amsterdamse politie maakte in die tijd 
hectische tijden door. Hoofdcommissaris v.d. Molen moest na 
de Telegraafrellen het veld ruimen en kort daarop overkwam 
burgemeester van Hall hetzelfde lot. Van der Molen, was een 
oud Marechaussee en rechtdoor zee. Hij was eerlijk en waardig. 
Toen hij weg moest, vertelde hij dat in eerste instantie aan 
niemand. Dat strookte niet met zijn waardigheid. Drie dagen na 
deze voor v.d. Molen dramatische ontwikkeling, werd mw. De 
Jong gebeld door de pers. Of  het waar was. Zij antwoordde 
dat zij dat even moest vragen. Pas toen zij het recht op de man 
af  vroeg, vertelde v.d. Molen zijn verhaal. Mw. De Jong werd 
chef  Beheersdienst, een post die als slopend werd gezien. Zij 
schafte extra tassen aan en werkte thuis dan nog eens tot diep 
in de nacht. Eigenlijk had zij genoeg aan vier uur slaap. Zelf  zei zij 
daarover dat zij een workaholic was en wat zij ook gedaan heeft 
binnen de politie, het was voor haar geen last. Tetje de Jong was 
eigenlijk nooit ziek. In haar hele carrière is zij slechts éénmaal vijf  
dagen geveld door de griep. Zij vond de afwisseling van het werk 
en het omgaan met mensen prachtig en dat in een enerverend 
bedrijf. Zelf  zei zij daarover dat je het nooit iedereen naar de 
zin kan maken en dat er mensen zijn geweest die haar een kreng 
vonden. Het was haar ook bekend dat er binnen de organisatie 
mensen bang voor haar waren. Dat lag dan weer opgesloten in 
haar rechtlijnige karakter. Altijd ging zij recht op haar doel af  en 
daar schrokken sommige mensen wel eens van. Het korps kwam 
voor haar op de eerste plaats. Vanwege haar verdienste voor de 
Amsterdamse politie werd Tetje de Jong in 1977 benoemd tot 
Officier in de orde van Oranje-Nassau. Een jaar later ging zij met 
pensioen. De Jong bleef  echter werkzaam als lid van de politie-
klachtencommissie en voorzitter van de Stichting Reservepolitie 
Amsterdam. In de jaren tachtig brak een moeilijke periode voor 
haar aan. Na het overlijden van haar zus werd bij haar kanker 
geconstateerd, waarvan zij na zware operaties herstelde. In 1990 
trouwde zij, op 71 jarige leeftijd met haar neef, Goffe Miedema 
en ging zij in Drachten wonen. Negen jaar later overleed zij. Be-
houdens een kort bericht in het korpsblad verschenen er verder 
geen necrologieën over haar. 

Bron: “Tijdschrift voor de Amsterdamse politie.” 

Joop RedeR

S.P.A. Nieuws December 2015
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Themadag MEOS 

Ruim 50 SPA leden bezochten de door de SPA verzorgde 
themadag  MEOS ofwel Meer Effectief Op Straat.  Om 09.30 
uur liepen de eerste bezoekers al binnen in het restaurant van 
het PTO en snel werd de koffie getapt en begonnen de verha-
len met elkaar. Ook nieuwe gezichten waren aanwezig en dat 
doet ons goed. Onze liaison Roelie Rijkeboer had alles weer 
prima verzorgd en helaas kon Olivier Dutilh er niet bij zijn 
vanwege verplichtingen elders. Om  precies 10.30 uur opende 
onze voorzitter – uiteraard zonder microfoon – de bijeen-
komst en vertelde over wat ons te wachten staat tijdens deze 
lezing en dacht aan vroeger toen wij in “blote kont met koppel 
en speer” de straat op werden gestuurd. Op een innemende 
wijze gaf hij vervolgens het woord aan Gerhard Keurentjes.  
Deze aimabele collega gaf een vlotte presentatie over wat de 
diender vandaag op straat allemaal tot zijn/haar beschikking 
heeft. Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat de mogelijkhe-
den die ter beschikking staan schier onuitputtelijk zijn. Kortom 
de diender vandaag de dag loopt gewoon met een mini compu-
ter op zak. Deze mogelijkheden werden door Gerhard punts-
gewijs uit de doeken gedaan en na afloop kreeg je het gevoel 
dat Big brother is watching you wel erg dicht bij de realiteit 

komt. Deze mobiele werkplek – meer blauw op straat – geeft 
snel informatie over hen die met de politie te maken krijgt. 
Men kan via apps op een smartphone, scannen, identificeren, al-

les bevragen over de persoon en een bon uitschrijven hetgeen 
weer bureauwerk scheelt.  Het is mogelijk om kentekenpla-
ten te scannen via het automatic number plate recognizion , 
waarmee kan worden vastgesteld of dit voertuig is gestolen. 
Ook neveninformatie over de bestuurder/ster wordt meege-
nomen, vuurwapen gevaarlijk, je ziet het gelijk. Elke dag vinden 
er nieuwe ontwikkelingen plaats op dit gebied. Wat denken 
van bijvoorbeeld het filmen van een vechtpartij, of zakkenrol-
lers hetgeen een groot winstpunt is om snel over informatie 
te beschikken  en dat deze informatie geverifieerd kan worden  
aan de hand van de beelden.  Gerhard zei het al, papier gaat er 
uit de smartphone wordt de voornaamste digitale werkplek 
van de diender op straat die zijn eigen digitale dossier bij 
houdt.  De zaal luisterde ademloos toen Gerhard aan het einde 
van zijn betoog met zijn eigen smartphone liet zien wat de 
mogelijkheden zijn. Er waren collegae die de smartphone in de 

praktijk wilde testen en voerde als oefenstuk hun eigen naam 
en kenteken van de auto in om na 5 dagen verrast te worden 
met een bon vanuit het CJIB uit Leeuwarden en daar is zoals 
wij weten totaal niets te herstellen.. In het SPA Nieuws van 
maart 2016 is een artikel opgenomen over de MEOS wat de 
moeite van het lezen waard is. Heeft u dit blad niet meer, geen 
nood op de website spa-amsterdam.nl heeft onze webmaster 
Han Varkevisser, de uitgekomen bladen geplaatst zodat u dan 
nog een rustig kunt lezen wat de MEOS inhoudt. Ik dacht 
in eerste instantie ik doe mijn telefoon weg, geen WiFi aan, 
geen Bluetooth aan want loop je langs b.v. de HEMA dan krijg 
je bericht dat de worsten in de aanbieding zijn. Ja de wereld 
vandaag de dag is de wereld waarin het schijnbaar onmogelijk 
mogelijk wordt gemaakt.  Advies is dan ook voorzichtig met je 
mobiele telefoon, computer, het kan veel narigheid besparen. 
Aan het eind van zijn betoog nam Joop Reder weer het woord 
en bedankte Gerhard voor zijn uitmuntende informatie en liet 
dit vergezeld gaan van een fles geestrijk vocht. Jammer voor de 
SPA leden die niet bij deze themabijeenkomst aanwezig waren, 
echt, jullie hebben wat gemist.
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Politie en vreemde talen

Fred Verdelman, de man van Interpol. Jaren heb 
ik met hem mogen samenwerken bij de toenma-
lige CRI, waar hij werkzaam was bij de afdeling 
Interpol. Van hem leerde ik dat Interpol van ons 
allemaal is (of was in ons geval) De agent op straat 
waren de ogen van Interpol want in deze wereld 
hangt alles samen van het informatie verzame-
len door de man  op straat, het verwerken van de 
informatie en het weer uitzetten daar waar nodig. 
Interpol was natuurlijk meer en  hier leest u de 
bijdrage die Fred aan het geheel leverde.

Vroeger op school, heb ik uit pure ellende 
de A kant gekozen, want talen lagen mij 
wel. Wiskunde en andere exacte vakken, 
daar had ik een broertje dood aan. Zolang 
je wiskundig nog kunt bewijzen dat leeg 
gelijk is aan vol had ik daar helemaal geen 
vertrouwen meer in. U weet wel ; een 
half leeg glas is gelijk aan een half vol glas, 
dus ½ leeg = ½ vol . Nou 2( ½ leeg) = 
2(½ vol) , dus leeg is vol. Bewijst u maar 
het tegendeel. Maar ik wil het verder niet 

over exacte vakken hebben, maar wel over vreemde talen. 
Op school werd  er bij mij Frans, Duits en Engels in gebeukt en 
facultatief deed ik nog Spaans. Toen ik mijn eindexamen deed 
dacht ik een aardig woordje over de grens te kunnen praten 
en dat klopte redelijk. Je had een goede basis, maar toen ik bij 
Interpol kwam te werken kreeg ik toch een heel ander vakge-
bied in de diverse talen onder mijn neus. Zo had ik op school 
nooit geleerd dat oplichting in het Frans “Escroquerie”  en een 
kenteken “un immatriculation” is. En wat dacht u van een com-
positieportret in het Duits  Ein Phantombild. En zo kan ik nog 
wel een uurtje doorgaan. Het kostte dan ook de nodige tijd om 
dat Interpol vakjargon onder de knie te krijgen.
Zo was het ook knap lastig om een bezoek van een Neder-
landse collega in het buitenland aan te kondigen. Het buitenland 
wil vaak graag het ‘niveau’ van  de bezoekende collega weten 
i.v.m. protocollen e.d. Nu hebben de buitenlandse politiedien-
sten over het algemeen veel meer rangen, dan de ongeveer 10 
rangen die wij kennen. Ook de benaming leidt nog wel eens tot 
vergissingen.
De Duitse Hauptkommissar is bijv. zeker niet gelijk aan onze 
hoofdcommissaris, maar komt meer overeen met een brigadier.
Dus die Kriminalhauptkommissar Derrick mocht best wat 
minder arrogant zijn…..
Ooit is er door een collega van Interpol een vergissing in de 
rang gemaakt in een bericht aan Interpol Londen.  Een hoofd-
agent rechercheur moest voor een onderzoek naar Engeland 
en zijn komst werd via Interpol aangekondigd. Nou de Interpol-
collega dacht een agent is een constable, dus een hoofdagent 
is een chief constable. Simpel ! Echter een Chief Constable is 
in het Verenigd Koninkrijk de chief van alle constables , dus de 
hoofdcommissaris….
De rechercheur kwam in zijn jeans en lederen jackie de 
vliegtuigtrap af en werd zeer formeel ontvangen door allerlei 
hotemetoten. Later is het misverstand uitgelegd en de Britse 
collega’s konden er de humor wel van inzien.
Wat ook vaak tot misverstanden leidde was het Vlaams. Dat 

is toch wel een apart taaltje, soms zuiverder Nederlands dan 
onze eigen taal, maar soms ook totaal anders.
Zo kreeg ik ooit een verzoek van Interpol Brussel met de 
volgende inhoud: ”verzoeke namens de Procureur des Konings 
bekend te worden gemaakt met de titularis van de volgende 
Nederlandse immatriculatieplaat.  Deze titularis heeft dreigende 
gebaren geuit jegens een buitenwipper………….. Tja ga er 
maar aan staan. Hier heb je toch wel een verklarend zakwoor-
denboekje voor nodig. Ik zal u een uitleg geven, die ik kreeg 
nadat ik de betreffende Belgische collega had gebeld om me 
e.e.a. te verduidelijken.
De Procureur des Konings dat is de Belgische OvJ, namens wie 
veel buitenlandse verzoeken officieel gedaan worden. Titularis is 
de houder (in dit geval de tenaamgestelde) Immatriculatieplaat: 
In het begin van dit verhaal vertelde ik u al dat het Franse Im-
matriculation kenteken betekent. Ik denk dat de opsteller van 
het bericht een Walloniër was, die het Vlaamse/Nederlandse 
woord ‘kenteken’ niet kende. Dan buitenwipper…… Ik kreeg 
een heel raar beeld bij dit woord, variërende van naturist tot 
konijn. Ik heb op diverse recherchecursussen in het land les 
gegeven (o.a. ook op de RBC aan de Opleidingsschool aan de 
Sloterweg)  en het schijnt dat men in onze zuidelijke provincies 
dit woord soms wel kent. Ik dus niet en heb de Belgische col-
lega gebeld. Toen ik hem vroeg wat een buitenwipper eigenlijk 
was, kreeg ik het antwoord” dat is een persoon, die lastige 
klanten in bijvoorbeeld een bar naar buiten wipt……” Oh was 
mijn reactie, je bedoelt een uitsmijter !  Nee collega, dat is een 
eiergerecht , was zijn reactie. …………..
Een ander leuk voorval dat me bij is gebleven speelde ook met 
Interpol Brussel. Op een bepaald moment kreeg ik van  (toen 
nog) de Rijkspolitie te Water in 
IJmuiden het verzoek een zeilboot 
met de naam Mark te signaleren in 
België en Duitsland. De boot was 
vanuit de haven IJmuiden gestolen 
en vermoedelijk richting België of 
Duitsland gevaren. Het verzoek 
was de politie havendiensten uit te 
laten kijken naar die boot. 
Om het verhaal duidelijk te maken 
moet ik u eerst even vertel-
len dat er vier officiële Interpol 
werktalen zijn, te weten Frans, 
Engels, Spaans en Arabisch. Deze 
laatste taal gebruikten we niet en 
in voorkomende gevallen kon je 
dus in Arabisch sprekende landen 
met één van de andere werktalen 
terecht. Omdat we veel corres-
pondentie met Duitssprekende 
landen en Nederlandssprekende 
landen /gebieden (België, Zuid 
Afrika, de Nederlandse Antillen, 
Suriname) hadden, konden we dus ook met die landen Duits en 
Nederland gebruiken. We hadden op de CRI, waar Interpol deel 
van uit maakte, dus vertalers Frans, Duits, Engels en Spaans.
Goed terugkomende op de zeilboot Mark; we verzonden  dus 
een bericht in de Duitse taal naar Interpol Wiesbaden en Brus-
sel (België accepteerde ook de Duitse taal; het is daar immers 

FRed VeRdelman
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de derde officiële taal, die rond Eupen wordt gesproken) met 
ongeveer de volgende inhoud: “Bitte fahnden (=opsporen) 
Segeljacht (=zeilboot) Mark, verschwunden (vertrokken) vom 
Hafen IJmuiden , vermutlich Richtung Deutschland oder Belgiën 
……etc.
De reactie van Interpol Brussel op dit bericht verbaasde ons 
een beetje, want die luidde in het Nederlands “kunt u ons 
de geboortedatum van Mark Segeljacht mededelen”  Hoezo 
Belgen moppen????.
Dit zijn zo maar een paar voorbeelden die me te binnen 
schieten. Er zijn er uiteraard veel meer geweest en wij zullen 
ons ook wel eens schuldig hebben gemaakt aan misverstanden, 
zoals die chief constable. Maar dat is het leuke van werken 
in een internationale omgeving. Ook soms knap lastig. Ik heb 
ooit toen ik Interpolpiket had het aanhoudingsbevel van Pieter 
Menten, de ex oorlogsmisdadiger , in het Frans moeten ver-
talen, toen hij door naspeuringen van –ik meen Hans Knoop 

van Vrij Nederland- in Zwitserland 
werd aangehouden. Nu is zo’n 
aanhoudingsbevel in het Neder-
lands al moeilijk te lezen, zo in de 
zin van :”hij wordt ervan verdacht 
in of rond de jaren 1940-1945 in 
Nederland , dan wel…….etc. ” Al-
lemaal juristentaal die het vertalen 
er nou niet bepaald gemakkelijker 

op maakt. Gelukkig beschikte Interpol een soort codeboek in 
de diverse talen, waarin veel voorkomend vakjargon in de In-
terpolwerktalen vermeld staat en daar heb ik in dit geval gretig 
gebruik van gemaakt.  Hoe dan ook Menten werd aangehouden 
dus ik ga er maar vanuit de dat Zwitserse collega mijn Frans 
heeft begrepen. 

Beste SPA leden, namens de oud Commissaris van Politie Cor 
Gorissen, doet de redactie een beroep op de “oudere”SPA 
leden die mogelijk bekend zijn met oorlogsverhalen binnen de 
familie. Velen onder ons kennen de verzetsactiviteiten van de 
Adjudant Japin en collega Verbiest. Maar er is vast meer en wij 
krijgen nu de kans dit in de openbaarheid te brengen. U kunt 
uw informatie mailen naar de NIOD, het e-mailadres staat 
onderaan dit artikel. Het is een uniek en eenmalig onderzoek 
ergo, weet u iets meldt dit dan. Het schept de mogelijkheid om 
de politie in de oorlogsjaren in een ander daglicht te stellen. 

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide-
studies neemt de verzetsrol van de politie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onder de loep. Hiervoor roept zij de hulp in van 
de huidige politiemedewerkers.
Het overheersende beeld over dienders in de bezettingstijd 
is niet positief. Vaak wordt de rol van de politie uitsluitend 
gekoppeld aan de Jodenvervolging. Er zitten echter twee kanten 
aan de medaille, vond de Amsterdamse oud-commissaris Cor 
Gorissen. Er was wel degelijk verzet. Mede op zijn initiatief en 
die van oud-korpschef Gerard Bouman voert het NIOD in 
opdracht van de Nationale Politie een onderzoek uit onder de 
titel 'Grenzen aan het dienstbevel'. Volgens korpschef Erik Aker-
boom is de studie van belang voor het historisch besef binnen 
de politie. 'Met de komst van de Nationale Politie willen we 
een beeld krijgen van ons verleden. Naar dit stuk geschiedenis 
is nog niet veel onderzoek verricht.'
Dagboeken
Het onderzoek dat ruim twee jaar loopt en in 2019 in boek-
vorm verschijnt, wordt uitgevoerd door dr. Hinke Piersma, seni-
or-onderzoekster aan het NIOD. Hinke: 'In gemeentearchieven 
ga je niet gauw iets vinden over verzetswerk. Wie in het geheim 
tegen de Duitsers streed praatte daar natuurlijk niet openlijk 
over en zal daar in de oorlog niet over hebben gecorrespon-
deerd. Dat was te gevaarlijk. Ik moet die informatie vinden in 
persoonlijke verslagen. Dagboeken, memoires opgeschreven 
voor het nageslacht. Vaak zijn het de boekjes die opa zorgvuldig 
op zolder bewaarde. Die zolders moeten we ontsluiten.'

Politiefamilies
Hinke hint onder meer op de politiefamilies die er in de 
huidige organisatie zijn. 'Vaak zie je dat het politievak wordt 
overgedragen van vader op zoon of dochter. Mogelijk weet 
die jongere generatie wat hun vader of familielid tijdens de 
oorlog bij de politie deed en tegen welke dilemma's hij aanliep. 
Mogelijk pleegde hij verzet. De hypothese van het onderzoek 
is dat de politie qua verzet niet wezenlijk afwijkt van andere 
overheidsambtenaren.'
Verzetsvormen
Verzet kon verschillende vormen hebben. Het was onder meer 
het oogje dichtknijpen bij een huiszoeking of je strategische 
positie gebruiken door onderduikers te waarschuwen voor 
aanstaande razzia's. Het kan ook zijn dat men de organisatie de 
rug toekeerde en in de illegaliteit verdween. 'Ik wil een beeld 
schetsen van de verschillende vormen van verzet, maar ook 
de verschillende lagen in tijd en plaats', vertelt de onderzoek-
ster. 'In een stad was de bezetting bijvoorbeeld anders voelbaar 
dan op het platteland. Ook maakte het uit of je in een groot of 
klein korps zat. Na de capitulatie was de situatie voor de politie 
anders dan in 1942, toen de bezetter zich steeds strakker met 
de politie bemoeide en het verder nazificeerde. Dat zorgde 
steeds voor tweestrijd. Wat deed je? Wanneer "besloot" je 
tot verzet over te gaan en hoe zag dat er uit? Ik verwacht die 
dilemma 's te vinden in die geschreven bronnen bij de mensen.'
Nadenken
Als het boek klaar is, hoopt Hinke dat de lezer beseft dat veel 
factoren bepaalden hoe agenten uiteindelijk handelden. 'Ne-
derland is een land van snel oordelen. Het streven van dit on-
derzoek is te laten zien dat het politiewerk en de bijkomende 
dilemma's complex waren. En complex zijn, want ook vandaag 
de dag hebben agenten met dilemma's in hun werk te maken.'
Info delen
Heb jij informatie over een oud-familielid dat tijdens de oorlog 
bij de politie werkte, maar ook enige vorm van verzet pleegde? 
Laat het Hinke weten. Zij is te bereiken via

h. piersma@niod knaw.ni.

Politie en vreemde talen FRed VeRdelman

Welk oorlogsverhaal leeft in jouw familie?
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Het moest er wel een keer 
van komen. Mijn gezondheids-
toestand gaat steeds meer 
achteruit, reden waarom ik 
mijn eindredacteurschap van 
ons blad het SPA Nieuws moet 
beëindigen . Tegen de tijd dat de 
kopij naar de drukker moest, 
zag ik er ongeveer zo uit als 
op de cartoon links. Gelukkig 

heb ik een goede opvolger gevonden en wel in de persoon 
van Pieter Pistoor. Ik heb het redigeren van ons blad altijd met 

plezier gedaan en kreeg daarbij hulp van onschatbare waarde 
van de Persmuskiet, Jim Nijman, Winford van Deursen en vele 
anderen. De Persmuskiet complimenteerde mij vaak met de 
verzorging van het blad en dat kwam dan uit de mond van een 
vakman. 20 jaar heb ik het gedaan, gekomen van een paar aan 
elkaar geniete gestencilde ( ouwe tijd)  A4tjes tot wat het nu is, 
een glossy magazine op glaspapier (glossy) gedrukt, dat er zijn 
mag.  Pieter Pistoor  gaat nu verder met de redactiecommissie 
bestaande uit Ilona Stap ( corrector) en Koos Wiegertjes.  Ik 
wens hun al het succes van de wereld en u lezer, bedankt voor 
het lezen.

Op zaterdag 13 augustus 2016 organiseert de commissie eve-
nementen weer de wijd en zijd bekend staande SPA BBQ: een 
heerlijk eetfestijn dat om 16.00 uur begint op het binnenter-
rein van het SPA Honk, u allen welbekend.
De verzorging van de inwendige mens is weer geheel in handen 

van Annemiek Kuiper, de dochter van, jawel, Dirk Kuiper. Uit 
ervaring weten wij dat het dan tip-top verzorgd is en dat een 
ieder aan zijn trekken komt. De drankjes zijn inclusief. Na 
afloop van de barbecue wordt een handgemaakt ijsje in een ou-
bliehoorn geserveerd. Kortom een SPA evenement, dat u niet 
mag missen. Speciaal voor de nieuwe leden onder ons: kom 
langs en proef van hetgeen u wordt aangeboden, maar proef 
ook de sfeer binnen de SPA, vol met verhalen over vroeger en 
waarbij de lach de boventoon voert. U zult er geen spijt van 
krijgen. 

Wilt u dit evenement niet missen - en natuurlijk wilt u dat niet 
- schrijf dan tijdig in door overschrijving van € 20,- p.p.  
(N.B. voor introducés € 30,-) op de bankrekening  
NL89 INGB 0000 4510 20 t.n.v. Senioren politie 
Amsterdam o.v.v. B.B.Q. Voor informatie over de status 
van introducé, raadpleeg het dagelijks bestuur. Wij rekenen 
natuurlijk op aangenaam weer en een lekker zonnetje, maar 
mocht het onverhoopt anders worden dan hebben wij na-
tuurlijk de grote partytent die door onze vrijwilligers wordt 
opgebouwd.

Het bestuur.

Wisseling van de wacht

DE SPA BARBECUE

Een (Incidentele) Digitale Nieuwsbrief  

10

Wij kennen momenteel het SPA-Nieuws dat 4x per jaar 
verschijnt en onze website  spa-amsterdam.nl  waarop 
actief gezocht kan worden naar informatie. Maar soms is 
er behoefte aan (een) meer directe communicatie, zoals bv. 
een flyer. In deze tijd van digitalisering heeft het bestuur een 
nieuwsbrief ontwikkeld die per e-mail wordt toegezonden. Om 
deze nieuwsbrief te ontvangen is het nodig dat u zich eenmalig 
aanmeldt. Ons wettelijk verplichte privacyreglement verbiedt 
ons om persoonsgegevens die wij als vereniging in bezit hebben 
zonder uw nadrukkelijke toestemming te gebruiken. E-mail-
adressen vallen eveneens onder dit verbod. Daarom vragen wij 
u om u via onze website eenmalig aan te melden voor het ont-
vangen van onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich via 
diezelfde webpagina op elk gewenst moment weer afmelden.     

Nog een paar afspraken:
• U dient lid te zijn van de SPA om zich te  

kunnen aanmelden
• Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor  

het toesturen van een nieuwsbrief
• Er zullen geen commerciële advertenties in  

de nieuwsbrieven worden opgenomen.
U kunt zich aanmelden via een link op de onze website.

Namens het SPA-bestuur.
De webmaster Han Varkevisser
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In het vorige SPA Nieuws 
heeft het bestuur naar 
aanleiding van de vele 
vragen en belangstel-
ling voor een hernieuwd 
bezoek aan het voorma-
lige kamp Amersfoort een 
belangregistratie doen  
uitgaan naar de leden. Bij 

voldoende belangstelling zal opnieuw bezoek naar Amersfoort 
verzorgd worden op  

11 augustus 2016 vertrek PTO 09.30 uur. Als uiterlijke 
inschrijfdatum werd vermeld 31 juli 2016. De daaraan kosten 
bedragen €5 p.p.  Tot op heden is de inschrijving daarvoor mi-
nimaal. Houdt de website in de gaten, of dit bezoek door gaat. 
U heeft nog tot 31 juli 2016 de tijd om u aan te melden onder 
overschrijving van €5 naar rekeningnummer  
NL 89 INGB 0000451020 t.n.v. Senioren Politie 
Amsterdam o.v.v. kamp Amersfoort.

Het bestuur.

Bezoek kamp Amersfoort

11

A. Heeft u Tiger Woods wel eens zien golfen en dacht, dat 
kan ik ook, geef u dan op bij Koos Wiegertjes die voor de SPA 
leden in samenwerking met de  Open Golf  Zandvoort een z.g. 
Clinic dag organiseert. 

Wat houdt zo’n dag in? Het staat open voor leden die 
nog nooit een golfstick in hun handen hebben gehad dan wel 
leden die het wel eens hebben gedaan. De dag ziet er als volgt 
uit:

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Aanvang Clinic / starttijden voor geoefende   
  golfers
12.30 uur Aanvang lunch ( keuze uit 2 soorten soep,   
  diverse belegde broodjes +kroket.
13,30 uur 9 holes golfen ( flights van 1 geoefende golfer  
  en 3 minder geoefende
15,30 uur 1e binnenkomst van de flights.
TARIEF:   Clinic / 9 holes ochtend    
  € 22.50 p.p. of € 10 p.p.
                   Lunch             € 10. p.p
  9 holes          € 10. p.p.

 Wellicht is u niet alles duidelijk, doch heeft u wel interesse, 
Koos Wiegertjes is bereid u alle   informatie die nodig is te 
verstrekken.  Zie adres in colofon.

Nog iets waar het bestuur van de SPA uw  
aandacht voor vraagt. 

B. Heeft u tijdens uw vakantie in Frankrijk wel eens gekeken 
naar het spel Jeu de boules  ? Welnu, het SPA bestuur doet een 
voorstel aan de leden voor een gezellige dag jeu de boules 
(petanque) te Purmerend bij de Purmerboules.  Petanque is 
een sport waarbij partijen worden gespeeld tussen equipes van: 
twee spelers en twee spelers (doubletten); Ook zijn partijen 
mogelijk tussen één speler en één speler (enkelspel) of drie 
spelers en drie spelers (tripletten). Bij doubletten en enkelspel 
beschikt iedere speler over drie boules. Bij tripletten beschikt 
iedere speler over twee boules. Er kan zowel binnen als buiten 
gespeeld worden, afhankelijk van het weer.

Wat is de bedoeling en wat zijn de kosten?
Aankomst 10.30 uur. Ontvangst met koffie en cake. 
Tussen 11.15 uur en 11.30 uur uitleg spelregels en start van de 
1e wedstrijd. 
Tussen 12.30 uur en 12.45 uur is de tijd aangebroken voor de 
lunch. Deze bestaat uit: een groente- of tomatensoep; 1 luxe 
belegd stokbroodje; 1 luxe belegd broodje; melk of karnemelk.
Te  13.45 uur start van de 2e wedstrijd. 
Rond 15.00 — 15.15 uur is de prijsuitreiking en tijd om te bor-
relen. 

Er kunnen aan deze dag maximaal 96 personen mee doen. De 
kosten voor deze dag zijn slechts 20 euro, exclusief de drank-
jes. Hierbij inbegrepen koffie met cake, de lunch en de nootjes, 
kaas, leverworst en ossenworst. Drank op zijn op eigen kosten 
volgens prijslijst Purmerboules. Voor materiaal wordt gezorgd. 
Men mag wel eigen stalen jeu de boule-ballen meenemen. De 
eindtijd zal rond 16.30 uur zijn. Er is ruim voldoende parkeer-
mogelijkheid. Ook voor wat moeilijk lopende personen is er 
parkeergelegenheid. 
Het adres is: Sportpark "de Munnik", Flevostraat 253 te Purme-
rend. Als u interesse heeft en eens mee wilt doen 
maak dat dan bekend bij Pieter Pistoor. U vindt 
zijn mailadres in de colofon. Bij voldoende belangstelling 
zal een datum voor beide evenementen  worden afgesproken. 

KLAVERJAS-REIS??

C. Douwe Brouwer wil graag de mening peilen, of er interesse 
bestaat voor een 5-daagse klaverjasweek. Douwe heeft contact 
met een busmaatschappij, die deze reizen verzorgd. Wat houdt 
het precies in? Je vertrekt op maandag en komt vrijdag weer 
terug. Overdag worden er uitstapjes gemaakt met de bus en in 
de avonden zal er in het hotel geklaverjast worden. Op donder-
dag is er in de middag klaverjassen. In de avond volgt dan een 
gezellige avond met daarin de prijsuitreiking. Mocht er belang-
stelling zijn geef je dan even op bij Douwe. Hij is telefonisch 
bereikbaar op nummer 020 6172719. De kosten bedragen 300 
euro. De verzorging is op basis van halfpension. 
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 HOE  IS  HET  MET   FRank Van den BeRg

Betsy  van der VEEN
Alom gewaardeerd  als een zeer bekende stem van Kamer 14, 
de meldkamer.  Op een rustige en professionele wijze gaf zij 
sturing aan de collega's op straat. Tevens zeer ad rem en met de 
nodige humor. Zij kan er een boek over schrijven. Betsy voelt 
zich thuis bij de SPA en heeft niet veel op met het tijdschrift  
24/7. Ook Betsy heeft een hang naar het verleden, denk aan de 
TAP. Betsy woont in Lelystad en het gaat goed met haar.  Wij 
zullen haar vast op een of andere gelegenheid van de SPA gaan 
ontmoeten.

Frans van der LOOIJ
Frans heeft na 2 herseninfarcten toch wel een jasje uitgedaan, 
maar het gaat gelukkig weer goed met hem.  Frans rijdt nog 
auto en doet zoveel mogelijk gezellige dingen met zijn vrouw. 
In het Tuincentrum Osdorp  zijn beiden vaak te vinden. Je kunt 
daar fijn koffie drinken en wat eten.

Jan BAAS
De bekende oud-rechercheur Zware Criminaliteit is momen-
teel met zijn vrouw woonachtig in Alphen aan de Rijn en nog 
zeer actief.  Jan is elftalleider van een 2e klasser zaterdag voet-
balteam en  neemt deel aan diverse sociale activiteiten. Geen 
man die thuis blijft zitten.  Op onze Avifaunadag heeft u hem 
mogelijk gezien en gesproken.

Willem BETIST
Ik ken Willem nog als oud motorrijder en vroegere maat ook 
van André Immel.  Inmiddels al weer 90 jaar oud en met zijn 
vrouw woonachtig in het Brabantse Uden. Het gaat goed met 
hem en hij groet alle bekenden.

Huub  HOLDORP
Huub is in 1987 met pensioen gegaan. Hij deed toen al jaren 
dienst bij de Ruiterij. Oud ruiters onder ons zullen hem moge-
lijk nog herinneren.  Amsterdammer Huub woont sinds kort in 
Harlingen, in de buurt van zijn dochter. Hij noemt het zelf een 
"Zorg Hotel".  Het gaat goed met hem.

Mw. DELFGAAUW-BREMMERS
Inmiddels 94 jaar oud en een van onze oudste leden.  Zij is 
weduwe van de heer Delfgaauw, destijds chef van de schrijfka-
mer.  Bij velen onder U zeker bekend.  Het gaat goed met mw. 
Delfgaauw. Zij woont nog zelfstandig aan het Singel in Amster-
dam en doet zelf haar boodschappen en de was. Op straat 
vindt zij steun bij de rollator, wel zo verstandig.  Zij leest het 
SPA magazine met plezier. Een paar jaar geleden is zij nog eens 
op een bijeenkomst van de SPA geweest en kwam toen nog 
wel een paar bekenden tegen.  Ik zou zeggen: rustig doorgaan.

Cor  ZWAAN
De oud Narcotica rechercheur, inmiddels 73 jaar, heeft te 
maken met longemfyseem en daar is niet veel aan te doen.   
Met  weinig wind kan Cor af en toe nog wel wat fietsen.  Niet 
te veel inspannen anders moet Cor extra zuurstof  nemen.  
Cor wil nog wel eens proberen naar Duivendrecht te komen, 
autorijden gaat redelijk goed.  Ik wens hem het beste en graag 
tot ziens.

Cor van ASSELT
Inmiddels in zijn 91e levensjaar en nog steeds in de gelukkige 
omstandigheid samen te zijn en wonen met zijn vrouw in een 
Zorgcentrum te Nieuw Vennep.  Cor is in 1951 begonnen bij 
de politie in de 3e Oosterparkstraat te Amsterdam.  Vervolgens 
8 jaar dienst gedaan aan bureau Warmoesstraat en hierna als 
brigadier naar de Pieter Aertszstraat.  Cor bleek over bijzon-
dere vaardigheden te beschikken en ging lesgeven op de Poli-
tieschool aan de Gabriel Metsustraat te Amsterdam en  later 
aan de Sloterweg, waarna  Cor in 1985 met pensioen ging.  Met 
Cor kun je een prima gesprek voeren en je merkt direct met 
een leraar van doen te hebben.  Hij groet alle bekenden en wij 
wensen hem uiteraard nog vele gelukkige jaren met zijn vrouw.

Henk MOLLENKAMP
Henk woont samen met zijn vrouw in het Noord-Hollandse 
Koedijk en genieten van het leven want beiden zijn in goede 
gezondheid.  Henk heeft jaren bij de Parkeerpolitie en Reser-
vepolitie in Amsterdam gewerkt.  Ook heeft hij gezongen in het 
bekende koor  'Euterpe', wat toen een echt politiekoor was 
met ondermeer ook Leen de Waard en Harry Gorter.

Hr.  VALKEN
Onze oud Hoofdcommissaris en ook een der grondleggers van 
onze SPA verkeert in goede gezondheid en heeft inmiddels de 
respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt.  Helaas is zijn echt-
genote jaren geleden al overleden en moet hij het thuis alleen 
doen, wat hem nog goed af gaat. Kinderen en kleinkinderen 
bezoeken hem regelmatig. Wij wensen de heer Valken nog vele 
gezonde jaren toe.

Ton van MOURIK
Ik besluit met een oude jeugdgabber van me uit Geuzenveld, 
alwaar hij nog steeds met zijn vrouw woonachtig is.  Ton heeft 
wat kleine mankementen maar kan er goed mee omgaan.  Hij 
heeft na zijn pensionering  aan Meer en Vaart  nog  5 jaar bij 
Connexxion  gewerkt  en kinderen vervoerd.  Ton  is een zeer 
sociaal en hulpvaardig persoon, dus een prettig mens.  Ik zou 
zeggen:  geniet van het leven.

Beste SPA leden, dit was het voor deze keer.  Ik wens U het 
allerbeste en  een mooie zomer toe en voor degenen die op 
vakantie gaan:  een fijne vakantie.

Frank van den Berg. 
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Olympisch Stadion WinFoRd Van deuRsen

In 1976 na een paar jaar dienstdoen aan het Bureau Singel 
kreeg ik de opleiding tot ruiter van Adjudant Wormgoor. 
Een echte ouderwetse ijzervreter, die ons niet spaarde, 
maar ons fanatiek leerde paardrijden. Wel een leuke tijd, 
maar met heel veel pijn in onze konten.
Na dit jaar in 1977 moest ik mee te paard om dienst te 
doen bij een grote Europacup wedstrijd van Ajax, meen 
ik, in het Olympisch Stadion. Toentertijd reden we daar te 
paard naar toe, net als naar overal in de stad. Nu gaat alles 
per auto.

Er waren toen nauwelijks rellen en we hadden geen 
Me-kleding aan maar we hadden nog gewoon de platte pet 
op. Kort voor de wedstrijd, met duizenden supporters, die 
naar de vakken snelden, stonden we met een paar paar-
den en collega’s binnen de hekken bij ingang Zuid, gelegen 
achter de benzinepomp te praten. Hieronder de agentes 
Corrie Visser en Ineke Hoeve, beiden inmiddels ook Spa-lid.
Ik stond naast mijn paard en Corrie zei tegen mij, dat ze 
sinds kort op paardrijden zat. Ze vroeg of ze even op mijn 
paard mocht zitten. Nu was dat een pas afgericht jong 
paard, van Huib Holdorp, genaamd Norbert. Een lief paard.

Ik was nog een jonge vrijgezel en de dames waren ook nog 
jong. Dus dat weiger je dan niet.
Zo gezegd, zo gedaan, Corrie te paard. Nu was Norbert 
geen afgestompt manegepaard, maar een fris jong politie-
paard, dat als je even met je kuiten aandrukte al in galop 
zat.
Ik heel naïef, wilde haar een rondje los laten rijden. Dit na-
tuurlijk om door haar aardig gevonden te worden.  Echter 
ze zat er nog niet op of Norbert ging er vandoor, in galop. 
De broekspijpen van Corrie kropen omhoog tot boven 
haar knieën en haar hoedje hing aan het koordje achter 
haar wapperende haren.  Aldus galoppeerde zij tussen de 
honderden mensen naar de achterkant van het Stadion. 
Ik rende er met mijn rijlaarzen weer achteraan. Toen ik 
dat driekwart van het stadion gedaan had en weer bij de 
voorzijde kwam, durfde ik niet verder, want daar stond 
het Parate Peloton, met meen ik, Hoofdinspecteur Kok. 
Die verschutting wilde ik natuurlijk niet.  Maar ik zag het 
paard met Corrie nergens. Dus in paniek weer driekwart 
het stadion teruggehold. De blaren had ik op mijn hielen. 
Gelukkig stond daar het paard en Corrie heelhuids bij de 
ruiters. Ze was ook een groot deel van het Stadion rond 
gereden. Brigadier Jaap Post, had haar voorbij zien stormen 
en was tegengesteld gaan lopen en heeft haar opgevangen 
en terug begeleid.  Gelukkig was niemand omver gereden. 
Ik was door het oog van de naald gekropen, want het was 
best gevaarlijk en Corrie had er zonder helm van af kunnen 
vallen of mensen kunnen verwonden. Wat een vertoning. 
Jaap Post, was eerst wel boos, maar bleek er later wel om 

te kunnen lachen, net als de latere stalmeester Luck Brug-
gink en Ineke Hoeve, die bijna in haar broek had geplast 
van het lachen.
Ik was echter bang, dat ik voor straf weg zou moeten bij 
de ruiterij of zelfs ontslag zou krijgen. Ik had een slapeloze 
nacht. De volgende dag zou ik ook nog eens mee mogen 
naar een buitenrit van de Beredenen Groningen in Dren-
the, met een aantal ruiters. Ik stond thuis onder de douche 
toen gebeld werd van de stal, waar ik bleef. Bleek ik ook 
nog eens een verkeerd tijdstip begrepen te hebben. Haastig 
afdrogen en half nat racen in mijn auto naar de stal aan het 
Hoofdbureau.  Kom ik op het Museumplein ook nog eens 
in een taxi protestdemonstratie terecht, dus nog later aan 
de stal. De wet van Murphy.

Van de rit, die dag, kon ik weinig genieten. Ik dacht aan 
niets anders. Want de chef van de ruiterij Hoofdinspecteur 
Kooistra reed ook mee en ik verwachtte zwaar op mijn 
donder te krijgen. 
Na afloop aan de bar met een paar biertjes op in het 
Ruiterhuus, had ik eindelijk moed gevat en vroeg hem: U 
hebt het zeker al gehoord, Meneer. Hij reageerde tot mijn 
stomme verbazing heel stoïcijns: “Oh, dat weet ik allang, er 
is toch verder niets gebeurd” en genoot verder van zijn 
drankje. Het bleek dat iedereen er nogal smakelijk hard om 
gelachen had. Ik was wat gerustgesteld, de druk was van 
de ketel. In die tijd werd je nog de hand boven het hoofd 
gehouden. Moet je nu om komen.

Huib Holdorp zei later, als Winford de straat opgaat,  
gebeuren er altijd rampen. Helemaal ongelijk had hij niet, 
want er zouden nog wel meer stommiteiten of dienston-
gevallen volgen. Ik had mijn lesje wel geleerd, altijd je paard 
vasthouden als je iemand erop laat zitten.
Gelukkig heb ik wel mijn diensttijd volgemaakt, ondanks 
mijn blunders. 

Corrie, die hem destijds ook geknepen had en Ineke heb-
ben het gebeuren vaak aangehaald op verjaardagen en 
er steeds weer om gelachen. Ik zelf, heb zonder succes, 
geprobeerd het te vergeten. Ik ben waarschijnlijk de enige 
diender in de geschiedenis, die rondom het Olympisch Sta-
dion aan de buitenkant heeft hardgelopen op rijlaarzen in 
plaats van op de Sintelbaan binnenin op hardloopschoenen. 
En op Norbert heb ik nog lang dienstgedaan.

16
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1 balken. 
2 daarna. 
3 rit. 
4 houding. 
5 stap. 
6 rigide/stijf. 
7 niet lang. 
8 egaal. 
9 iedere. 
10 ginds. 
11 Ierland. 
12 halfbloed. 
13 Europeaan. 
14 deksel. 
15 vervallen woning. 
16 plant. 
17 gebogen. 
18 rivier in ZLb. 
19 dans 
20 rijstveld. 
21 maal. 
22 stoutmoedig. 
23 kloof/kiem. 
24 mep. 
25 deel van bijenkorf. 
26.wijnsoort. 
27 meeuw. 
28 gebruik/gewoonte. 
29 deel van overhemd. 
30 tarwesoort. 
31 slijtplek in weefsel. 
32. ontkenning. 
33  gast. 

34 brij/onbeschoft ruwe vent. 
35 keukengerei. 
36 ooit. 
37 niet rijke. 
38 scheur. 
39 muziekinstrument. 
40 koning van Perzië. 
41 kuur. 
42 lol. 
43 sta stil! 
44 watersport. 
45 Europeaan.
46 deel van gelaat. 
47 oude Duitse munteenheid. 
48 moeder van Maria. 
49 ook niet. 
50 dieventaal/jargon. 
51 kunstleer. 
52 sluiting. 
53 nauw straatje. 
54 kansspel. 
55 Duitse keizer. 
56 metaal 
57 bezinksel. 
58 paar. 
59 afschuwelijk. 
60 gezicht. 
61 soldatenkost/droge hoest. 
62 kleur. 
63 munt. 
64 soort antilope. 
65 zachte/gevoelige. 
66 verharde huid. 

67 schors. 
68 vrouwelijk dier. 
69 gewicht. 
70 hok. 
71 energiebron. 
72 vaas. 
73 losgeraakte naad. 
74 eruitzien.
75 peulvrucht. 
76 ouderloos kind. 
77 eetzaal. 
78 kippenziekte/neusvocht. 
79 Indonesische winkel. 
80 lang stuk hout. 
81 zeemansgroet.
82 leger. 
83 woede/verzotheid. 
84 stel 
85 soort brood. 
86 alleen spel. 
87. zo nu en dan. 
88 hemellichaam. 
89 vlek. 
90 vogelverblijf. 
91 familielid. 
92 sterke drank. 
93 onderaardse ruimte. 
94 plaats. 
95 natie. 
96 dik stuk hout. 
97 harde val. 
98 melkvet. 
99 muziekinstrument. 

100 soort emmer. 
101 ontkenning. 
102 steile rots. 
103 vijver/diepe poel. 
104 naaldboom. 
105 middelpunt/binnenste. 
106 stuk/suikerlekkernij. 
107 hark/ovenkrabber. 
108 wang. 
109 regel. 
110 grondsoort. 
111 uiteinde van een spier. 
112 oogmerk. 
113 familielid. 
114 steek. 
115 sappige vrucht. 
116 element. 
117 familielid. 
118 slotwoord. 
119 miljardste deel. 
120 gezicht. 
121 opgooi. 
122 clubgebouw. 
123 wel. 
124 rivier in Spanje. 
125 greppel/groef. 
126 vuurwapen. 
127 dwarsbalk op een wapen-
schild/scherp van een beitel. 
128 vrouw. 
129 verlegenheid. 
130 telwoord.

Vul de woorden in volgens de draairich-
ting van de klok. Het eerste woord begint 
boven het cijfer 1. Waar de andere woor-
den beginnen, moet u zelf uitzoeken. Bij 
juiste invulling vormen de letters in de 
bovenste rij, rechter-, onderste en linkerrij 
de oplossing. U kunt deze opsturen naar 
puzzel@spa-amsterdam.nl en wel voor 
1 augustus 2016.
Veel puzzelplezier.

Rondedanspuzzel SPA
Diagram Rondedanspuzzel SPA-Nieuws juni 2016
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DAN MAAR BIJ DE POLITIE!

Na bijna drie jaar de krijgsrok, als dienstplichtig militair te heb-
ben gedragen kon ik weer terug in de maatschappij om aan mijn 
toekomst te werken. Er was ook een depressie door de oorlog 
in Korea zodat de baantjes niet opgeschept lagen.  Tientallen sol-
licitaties  deed ik totdat ik ergens aan de slag kon.
Erg veel vooruitzichten waren er op dat moment niet in dat 
bedrijf, zodat ik nog verder solliciteerde.Het gevolg was, dat ik 
aangenomen werd bij de politie. Dat was in 1952. Mijn salaris was 
2150 gulden. Nee, niet per maand maar per jaar! Dan was er nog 
een bedrag van 240 gulden aan kledinggeld, voor aanschaf  van 
je uniform. In het begin zat je geruime tijd in de schuld door die 
uniformkleding, want ze kostte veel meer.

Opleiding
Een gedegen opleiding volgde in de 2de Oosterparkstraat op de 
Politieopleidingsschool.Je moest alles zowat woordelijk kennen. 
Als iemand je midden in de nacht wakker maakte moest je, bij 
wijze van spreken zonder erbij te hoeven nadenken, het hele wet-
boek van strafrecht opzeggen.
En we moesten de gekste wetten leren. Er waren wetten bij 
die we nooit zouden gebruiken in een stad als Amsterdam. De 
“Trekhondenwet”, die beesten waren in geen velden of  wegen te 
bekennen. En wat zeg je van de ‘Mollen, Egels en Kikvorschenwet.’ 
Ja, nog met ‘sch’ geschreven omdat die wet al zo oud was. Het 
‘Boterbesluit,’ waarin verboden werd dat een pakje margarine 
naast een pakje roomboter lag! In de APV, een gemeentelijke 
verordening werd bepaald dat je niet met een ‘onafgedekte hoe-
denpen’ de tram in mocht. En zelfs het ‘spuwen’ op het voorbal-
kon van de tram was verboden. Het was ook verboden je op de 
openbare weg te begeven in de kleding van de kunne waartoe je 
niet behoorde!
Heel bekend was het verbod om op bepaalde tijd ‘kleedjes te 
kloppen. ‘Als je in die tijd op straat liep te surveilleren en een paar 
huisvrouwen waren daarmee bezig, dan zag je ze als de bliksem 
hun kleedjes oppakken en naar binnen rennen.Alles was erop 
gericht dat je zogenaamde ‘parate kennis’ had. Het uitgangspunt 
was dat als je buiten je werk deed en een wetsartikel moest 
handhaven, je dan geen tijd had om even een paar bladzijden van 
het wetboek om te slaan en het artikel op te zoeken. Als je voor 
de rechter kwam om te getuigen hadden die edelachtbare heren 
wel die mogelijkheid. Wij moesten eigenlijk meer weten dan de 
rechter, die het terplekke wèl kon nakijken!
Wie, die in die tijd studeerde, herinnert zich niet de  boeken PO-
LITIE VAKSTUDIE VAN W.H.SCHREUDER! Feitelijk weten mijn 
oud-collega’s uit die tijd hoe alles toen in zijn werk ging. Er is veel 
veranderd. Dat blijkt wel uit het volgende, zoals de politiedienst 
vroeger werd uitgevoerd.

Aan de slag
Het echte politiewerk begon.
Mijn start was aan het bureau Pieter Aertszstraat. Het was 1953 
en ik was vierentwintig jaar. De eerste maanden kreeg ik een 
mentor toegewezen, die mij het klappen van de zweep en de fijne 
kneepjes van het politievak leerde.
De wachtkamer muntte uit door soberheid.
Een kale houten tafel, wat houten stoelen en een paar gammele 
schrijfmachines.

Als je het in je hoofd haalde op de plaats te gaan zitten waar de 
oudere hoofdagent zijn plek had, werd je er van afgejaagd. Daar 
was je nog lang niet aan toe. Je was nog steeds aspirant-agent, met 
één streepje dus. Dat tweede streepje zou pas na drie maanden 
komen. Als je het werk goed deed. Dan was je echt agent en vol-
ledig zelfstandig. Maar nog steeds geen hoofdagent. Dat duurde 
ook nog negen jaar. Er stond een grote cokeskachel en er was een 
klein keukentje, met een graniet aanrechtje. Daarop stond een één 
pits gaskomfoor met erop een grijsgewolkte waterketel van BK. 
Een groot ding, zwaar van het aangekoekte kalksteen. Daar moes-
ten we het mee doen. Geen kantine, koffie-zetapparaat, automaat 
of  wat dan ook.Je moest je eigen brood en andere spullen meene-
men en klaarmaken. Er was geen enkele verzorging. Als je na twee 
uur straatdienst blauw van de kou binnenkwam dan ging je eerst 
maar naar die grote kachel om wat op temperatuur te komen. 
Het was ook zo geweldig geregeld als je dienst moest doen bij 
een voetbalwedstrijd. In het Olympisch Stadion.Uren van tevoren 
moest je er al zijn. Niets te drinken of  te eten. De posten werden 
verdeeld. We moesten dranghekken plaatsen. Het waren niet van 
die tijden zoals nu, met veldslagen tussen supporters en politie. 
Het ging er heel wat vriendelijker aan toe. Voor de wedstrijd 
stond ik soms op een rood-witte ton. Om verkeer te regelen. Je 
torende dan boven het verkeer uit, zodat ze je goed konden zien. 
Op die ton was een hekje om te beletten dat je eraf  zou vallen.
We hadden een regenjas die lekte, dus daar had je niet veel aan 
tijdens zulk weer. Erover heen gingen witte mouwen en de pet 
kreeg ook een witte overtrek. En dan maar met je zwaaiende 
armen en doordringend fluitje het verkeer regelen.Als het voetbal-
publiek in het stadion was, mochten we onze posten verlaten, om 
een kwartier voor afloop weer terug te zijn. We gingen tijdens de 
wedstrijd om het veld staan en genoten van het spel. Die ‘ouwe 
bekenden’ flitsten langs ons heen. Je kon ze zowat aanraken en je 
hoorden ze hijgen en naar elkaar roepen: “Hier, Abe…hier.!” En 
Lenstra speelde zijn flitsende spel. Geweldig was het, als je zo van 
voetballen houdt als ik.

Toen ik een keer nachtdienst had van oud op nieuw, stond er een 
doosje met saucijzenbroodjes in de wachtkamer. Van de korpslei-
ding, met de boodschap erbij: ” Voor de collega’s van groep 3, die 
oudejaar niet thuis kunnen vieren.” Nou, wij waren niet groep 3, 
maar groep 6 en de saucijzenbroodjes waren koud. We hebben 
ze maar even op die cokeskachel gelegd om iets van warmte in de 
broodjes te brengen. Een oventje was er niet.

Later besloten collega’s onder elkaar een koffieapparaat aan te 
schaffen om op die manier wat warms te kunnen drinken, als je 
van een koude straatdienst binnenkwam. En met de koffiepot 
spaarden we geld om  ons zelf  van eigen geld een kerstpakket 
te geven! We hadden ook een dienstfiets. Dat was een dubbel-
stanger van het merk Simplex en zo zwaar als een tank. Het ding 
was haast niet te tillen. Nou zal je zeggen, daarvoor heb je niet 
een fiets, je moet erop rijden, maar wat snelheid maken met een 
dergelijk zwaar vehikel, dat kostte wel behoorlijke inspanning. Als 
je iemand wilde achtervolgen was hij allang verdwenen. Daarbij 
kwam ook dat je een dik lakens uniform droeg dat wel op een har-
nas leek. Een zware rijbroek, een tuniek, hoge schoenen en been- 

Joop BonnemaiJeRs
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kappen maakten daarvan deel uit. Je was verplicht een stropdas 
om te hebben en al vielen de mussen dood van het dak, je moest 
en zou wol gevoerde leren handschoenen dragen. Dus ook hartje 
zomer. Later veranderde dit.

Tijdens de surveillance mocht je niet met de fiets aan de hand 
lopen. Je moest fietsen. Alleen bij hevige kou werd toegestaan dat 
je het laatste kwartier van ieder uur kon lopen. Je was twee uur op 
straat en één uur binnen, waarna je er weer voor twee uur uitging. 
Een maal in de negen dagen hadden we een wisseldag. Je werkte 
dan van 23.00 uur tot 7.00 uur en je moest de dag dat je naar huis 
ging om te slapen weer om 15.00 uur beginnen tot 23.00 uur.
In een tijdsbestek van 24 uur werkten we zestien uur. Op allerlei 
manieren werden we gecontroleerd. Dat deed de CC, dat staat 
voor Centrale Controle. Het waren brigadiers in burger die je 
vanaf  bedekte plekken gade sloegen en wee, als je te lang met 
een burger praatte. Dat werd ‘nodelozen’ genoemd en daarvoor 
kon je straf  krijgen, in de vorm van extra dienst. Zonder betaling 
uiteraard. Die extra diensturen heetten ‘toeren’ en kwamen dan 
aansluitend op je dagelijkse dienst. Dat waren twee uren per dag 
erbij, dus je draaide dan 10 uur achter elkaar. Je normale weke-
lijkse dienst was 48 uur, zes dagen van acht uur. Met die toeren 
erbij, werd je behoorlijk in je vrijheid beknot. In je wijk lagen ook 
controlepunten, waar je op een bepaalde tijd moest zijn. Die pun-
ten stonden vermeld in een “rondenboekje” en die wisselden van 
tijd tot tijd. Dat stond op het bureau op een bord aangegeven. Die 
controlepunten waren meestal bij brandmelders, die op verschei-
dene hoeken in de wijk stonden. Veel mensen hadden in die tijd 
nog geen telefoon, dus vandaar die melders. Achter een glaasje zat 
een knop. Als je dat ruitje insloeg kon je met de knop een deurtje 
opendoen en de telefoon pakken om de brandweer te bellen. Aan 
de andere kant van die melder zat een telefoonaansluiting van de 
politie. We hadden daar een sleuteltje van, zodat je het hoofd-
bureau kon bellen. Bovenop de melder was een blauwe lamp en 
ingebouwd was een soort toeter. Als je dan daar op een bepaalde 
tijd moest staan, kon die toeter gaan, waarna je de telefoon op-
pakte om je te melden. Ook stonden die controleurs je soms in 
een portiek af  te leggen om te zien of  je er stond. Je moest via 
een bepaalde uitgestippelde route je bewakingsgebied verlaten, 
om dan buiten het bureau vijf  minuten op je aflossingspunt te 
wachten. Dan mocht je pas naar binnen. Ook al werd je niet door 
een andere collega afgelost. Aan het bureau was een fietsenstal-
ling. Dat was een voormalige paardenstal. Het gebeurde soms dat 
die controleurs in de stalling stonden om je zo te betrappen, als 
je een paar minuten te vroeg het bureau inging. Je liep argeloos in 
hun armen!

Nee, door de korpsleiding was duidelijk en ernstig over het 
controlesysteem nagedacht, zodat de straatagent niet tot enige 
misstap in staat was! Maar ja, dat was vroeger en intussen is er 
veel verbeterd. Maar toch zagen agenten in de nachtdienst nog 
kans om zich aan die controles te onttrekken. Het was natuurlijk 
zo verleidelijk, als je midden in de nacht door een straat surveil-
leerde en de geur van een bakkerij opsnoof. Vooral als het koud 

was. Die warme oven!
Als ze dan weer terugkwamen op het bureau, waren er collega’s 
waar aan je kon zien dat ze een dergelijk bezoek hadden afgelegd. 
Hun jas was wit van het meel. Dus toch niet zo voorzichtig, soms.
En alle afwijkende gedragingen moest je vooraf  in je notitieboekje 
opschrijven. Als je bijvoorbeeld naar het bureau wilde omdat je 
naar het toilet moest diende je dat te vermelden. Wat nu de ME is 
heette toen de MKB, de Mitrailleur en Karabijnbrigade. Af  en toe 
moest je dienst doen bij die afdeling. Voor het geval dat er rellen 
zouden uitbreken .In het begin werden we getraind alsof  we nog 
het aardappeloproer van 1917 moesten neerslaan. Je moest je in 
slagorde opstellen met staande schutters en daarvoor knielende 
schutters .Met een megafoon werd gezegd: “Gehoorzaamheid 
aan de wet, verwijdert u of  geweld zal worden gebruikt,” waarna 
zo nodig op de massa geschoten moest worden. Gelukkig is dat 
nooit gebeurd en is men van overheidswege tot inkeer gekomen. 
Een gevlochten schildje en een wapenstok zijn nu de uitrusting. 
Om je te verweren tegen agressieve demonstranten die alles naar 
je gooien wat maar los of  zelfs vast zit. Ik heb als rechercheur de 
ontruiming van de Nieuwmarktbuurt meegemaakt. Wat die kra-
kers daar deden was gewoon crimineel. Grote brokstukken puin 
lieten ze vanaf  het dak op de agenten vallen. Wijzer geworden be-
nadert men nu zo’n situatie van bovenaf. Met een kraan wordt er 
een met agenten gevulde container op het dak gezet. Er was ook 
een overvalwagen. Dat exemplaar was overgebleven uit de Duitse 
bezetting. Het was een open wagen met in het midden zitplaatsen, 
naar links en rechts gericht en aan de achterkant staanplaatsen. 
Je kon dus snel van de wagen afspringen Er was veel chroom 
aangebracht en het waren gelakte houten banken. De auto was 
blauw gespoten en op de portieren van de cabine prijkte het Am-
sterdamse wapen. Het was dus niet vreemd dat die auto de ‘open 
tram’ werd genoemd. Die zag er ook ongeveer zo uit. De com-
mando’s waren: “Op de wagen” en “Van de wagen”. Ik herinner 
me dit nog als de dag van gisteren. Dat op- en afspringen moest 
gelijk gebeuren, dus er werd zorgvuldige aandacht aan besteed, 
totdat je het goed onder de knie had! We zaten dan op die wagen 
met oude metalen blauw gespoten helmen op het hoofd, afdan-
kertjes van het Nederlandse leger van vóór de oorlog en hielden 
het geweer tussen de benen. De collega’s die achterop stonden 
hadden het geweer op de rug. In het Olympisch stadion kregen 
we ook ‘fietsexercitie.’ Je leek wel een circusartiest, zoals we met 
die fietsen moest manoeuvreren. We vonden het een lachwekken-
de vertoning. Als het verkeerd ging vielen we gezamenlijk om, net 
als een rijtje dominostenen. Ik hoorde van mijn vader, die in 1939 
opgeroepen werd toen de mobilisatie uitbrak, dat de soldaten 
diezelfde exercitie  ook hadden en er ook zo om moesten lachen. 
De geschiedenis herhaalde zich dus. Bij de Amsterdamse politie 
was men toen duidelijk nog niet veel verder gekomen.
Gelukkig is er veel veranderd.

Ik moet zeggen: “Uit nood ben ik bij de politie gegaan, maar ik heb 
daar met fijne collega’s een machtige tijd doorgebracht!”

DAN MAAR BIJ DE POLITIE!
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ZO OP HET OOG

• Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.
• In al onze ijver om sportief  te blijven parkeren we onze auto toch zo dicht 

mogelijk bij de sporthal.
• Alle paddenstoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddenstoelen die je maar 

een keer kunt eten.
• Op een dag vind je de vrouw van je leven en dan ben je al getrouwd, natuurlijk.
• Als je een keus moet maken en je doet het niet, is dat op zich een keus.
• De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de 

mensen een bril zouden dragen en toch staan onze oren op de goede plaats.
• Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen. Volgens deskundigen zou die maar 

acht uur duren.
• 's Avonds zijn we dus terug thuis.
• Elk huisje heeft z'n kruisje, elk meisje heeft haar muisje,
• elke jongen heeft iets hangen om dat meisje mee te vangen !
• Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes... ze vallen voor alle eikels
• "Geef  mij maar een joint," zei de goudvis. "Dan word ik haai."
• Als je neus 180 graden gedraaid zat, zou je bij regenval verdrinken.
• Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven.
• Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen.
• Vriend: iemand die tijdens je leven je zegt wat anderen na je dood vertellen.
• Ik was een mooie baby. Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.
• Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je er soms anderen gelukkig mee 

maakt.
• Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis.

Ons aller Bram de Persmuskiet  had weer  
wat gevonden in zijn  verzameling.

Ben nog fit van lijf  en verstand,
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of  ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
Maar ik ben nog fantastisch goed….. zo op `t oog.

Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs Heeren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch……zo op het oog.

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
Als ik kijk naar de foto`s, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
En ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of  zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch…. Zo op `t oog.

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of  dat wel waar is
en of  dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
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Levenstestament

Wat is het  
Levenstestament
Het gewone testament 
bevat het antwoord op 
de vraag “Hoe is mijn 
erfenis geregeld.” Dit 
document en de juri-
dische achtergronden 
zijn algemeen bekend. 

Minder bekend is het levenstestament. In een levenstestament 
wordt geregeld:
wie mijn belangen behartigt wanneer ik dat zelf niet meer kan. 
Denk hierbij aan het krijgen van de ziekte van Alzheimer, demen-
tie, of een andere ouderdomsziekte waarbij men niet meer in 
staat is om zelfstandig te handelen..

Hoe werkt het Levenstestament
Aan een vertrouwd persoon - vaak een familielid - wordt een 
volmacht gegeven, middels een notariële akte, die de oudere wet-
telijke vertegenwoordigt. 
Een voorbeeld.
Samen met zijn partner heeft X een huis in eigendom. Eén van 
hen wordt getroffen door de ziekte van Alzheimer en X wil nu 
het huis verkopen. Dat gaat nu niet meer zo makkelijk, want 
zijn partner is mede-eigenaar. Zij (of hij) moet op dat moment 
wilsbekwaam zijn, dus geestelijk nog voldoende gezond zijn om 
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. In het voorbeeld is 
dat niet het geval en dan moet X naar de kantonrechter. Dit had 
voorkomen kunnen worden door het tijdig opstellen van een 
levenstestament, waarin X en zijn partner elkaar dan wel een 
vertrouwenspersoon een volmacht gegeven heeft om de zaken te 
behartigen.

Er bestaan enige misverstanden over het levenstestament. 
Het gaat hierbij om de eigen belangen bij leven en gaat dus niet 
over een eventuele nalatenschap. Een aangewezen gevolmachtig-
de in een levenstestament is dus wat anders dan een executeur-
testamentair of een partner in een samenlevingscontract. 

In het levenstestament kunnen ook specifieke wensen vastgelegd 
worden over wat er precies moet gebeuren met de verschillende 
persoonlijke en zakelijke belangen als men zelf (langdurig) niet 
meer in staat bent zijn/haar wil te bepalen. 

Zo kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden in privébe-
langen en zakelijke belangen. Bij dit verschil kunnen daarvoor 
verschillende personen worden benoemd als dat het beste zou 
zijn in deze situatie. Het is daarbij vanzelfsprekend van belang 
dat men vertrouwen heeft in de persoon die men aanwijst.
Voordat de notaris een levenstestament opmaakt, moet hij ervan 
overtuigd zijn dat de aanvrager nog wilsbekwaam is. Wilsbe-
kwaam wil zeggen dat men geestelijk nog voldoende gezond is. 
Men is dan nog goed in staat de regelingen die getroffen zouden 
kunnen/moeten worden en de gevolgen daarvan te overzien. 

Het kan zijn dat de notaris twijfelt. Of dat de aanvrager zelf nu 
al voorziet dat betrokkenen in zijn/haar omgeving twijfelen aan 
de geestelijke gezondheid en de getroffen regeling kunnen gaan 
betwisten. In die gevallen zal de notaris een deskundig en onafhan-
kelijk arts inschakelen om een verklaring over de wilsbekwaamheid 
af  te geven. 

Volmacht
De “ruggengraat” van een levenstestament wordt gevormd door 
een volmacht.
Men machtigt een ander om diens zaken te behartigen en even-
tuele wensen uit te voeren. In die zin lijkt de gevolmachtigde een 
beetje op de executeur, die na een overlijden uw zaken regelt. Er 
wordt in dit verband dan ook wel gesproken van een levensexe-
cuteur.

Materiële zaken
Het levenstestament kan in zijn algemeenheid een volmacht be-
vatten dat een ander alle materiële belangen kan behartigen. De 
gevolmachtigde mag dan onder andere:
de woning verkopen
de inboedel verkopen of opslaan
over de banktegoeden beschikken
geld beleggen
Men kan echter ook van tevoren concrete aanwijzingen geven. 
Zo kan bijvoorbeeld aangeven:
of de inboedel moet worden opgeslagen, geheel of deels moet 
worden afgegeven aan een familielid of bekende of dat deze moet 
worden verkocht / geveild
of er schenkingen gedaan moeten worden uit het vermogen en 
zo ja, aan wie en onder welke voorwaarden.

Gezondheid
In het levenstestament kan iemand aangewezen en gemachtigd 
worden om namens de hoofdpersoon met de artsen te overleg-
gen over medische behandelingen en ingrepen en toestaan dat 
die persoon inzage heeft in diens patiëntendossier.
Maar tevens kan eveneens concreet worden aangeven welke 
behandeling nog wel of niet wordt toegepast.
Ook kan worden aangeven of men in bepaalde situaties een 
euthanasiewens heeft of niet meer behandeld wilt worden.
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Minderjarige kinderen
Als men overlijdt en minderjarige kinderen achterlaat, moet 
er een voogd worden benoemd die de zorg voor hen op zich 
neemt. Maar wat als men in coma ligt? In dat geval is hij/zij nog 
niet overleden, maar is er ook niet om voor de kinderen te 
zorgen. Ook daarvoor kan een bepaalde persoon in het levens-
testament aangewezen worden.

Huisdieren
Voor veel mensen zijn hun huisdieren hun “kinderen”. En net als 
voor kinderen geldt dan: wie zorgt er voor hen, als men dan niet 
meer kan? Let wel, niet iedereen is er van gecharmeerd is om an-
dermans hond, kat of konijn in huis te nemen. Het tijdig regelen 
van een passend onderkomen kan veel dierenleed voorkomen.

Een onderneming
Een onderneming vergt vaak een gedegen kennis van zaken, maar 
vrijwel altijd een dagelijkse inzet. Dat kan niet zomaar aan ieder-
een worden overlaten. Het is dus van groot belang na te gaan wie 
die taak niet alleen zou willen, maar ook echt op zich zou kúnnen 
nemen. Dat hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn die de 
overige zaken behartigt. Misschien is het wel juist beter om die 
taken strikt gescheiden te houden.

Toezicht
Afhankelijk van de omvang en samenstelling van een vermogen 
kan het wellicht gewenst zijn om een toezichthouder aan te wij-
zen. Ook kan ervoor gekozen worden dat de gevolmachtigde(n) 
eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan bepaalde 
personen uit de familie, bijvoorbeeld de kinderen.

Notarissen
Het levenstestament wordt via een notariële akte opgemaakt. De 
kosten van een levenstestament kunnen verschillen van € 225,- 
tot € 980,- . Dit zijn flinke verschillen. Omdat notarissen zelf hun 
tarieven bepalen is het aan te bevelen om de notarissen in de 
buurt (of heel Nederland) te vergelijken op hun prijzen. 
Bij het klikken op onderstaande link verschijnt een internetpagina 
met notarissen en hun tarief.
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/familiezaken/resultaat/pro-
ducten/testamentleven
Een levenstestament of volmacht kan altijd weer worden inge-
trokken of gewijzigd. Uiteraard zijn hier eveneens kosten aan 
verbonden.

Wanneer men geïnteresseerd is in het maken van een levens-
testament, dan is het raadzaam om deze actie niet te lang uit te 
stellen gelet op de voorwaarde dat men volledig wilsbekwaam 
dient te zijn bij het opmaken van deze akte.

NB. Als een “gewoon” testament voor 2003 is op-
gemaakt
Als een testament voor 2003 is opgemaakt, verdient het aanbeve-
ling om dit testament door een notaris te laten beoordelen of 
het document nog voldoet aan de huidige tijd. Op 1 januari 2003 
is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste 
wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. 
Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter ver-
zorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde 
rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. De
rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een 
langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd 
zijn. Verder kan de positie van de executeur worden versterkt en 
valt er meer te regelen voor bedrijfsopvolging.
Ook wordt de uitoefening van een aantal rechten gebonden aan 
tamelijk korte termijnen.Prepress

Via de website van de consumentenbond kunnen deze twee links 
wellicht nuttige informatie opleveren:
http://www.consumentenbond.nl/financieel-adviseur/ 
levenstestament
http://www.consumentenbond.nl/webshop/e-books/ 
recht/levenstestament_eb14061/

Bert Lustig
Han Varkevisser

Levenstestament


