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Voorwoord 

Nog vers in ons geheugen ligt de datum 29 septem-
ber 2012. Dat was de dag waarop CP Gorissen, in het 
bijzijn van de burgemeester van Ouder-Amstel het 
SPA-honk opende. Uit handen van de burgemeester ontvingen wij bij die 
gelegenheid een fraaie wandklok, die sindsdien een prominente plaats in 
ons SPA-honk heeft. CP Gorissen had zich samen met HC Bernard Welten 
bijzonder ingespannen om een eigen honk voor de gepensioneerde col-
lega’s te bewerkstelligen. Hij hoopte dat de gepensioneerde collega’s zich 
nu eindelijk thuis zouden voelen. De burgemeester van Ouder-Amstel, 
mevrouw Blankers, memoreerde in haar toespraak toen, dat het weliswaar 
geen politieposthuis meer was, maar nog steeds een politiebestemming had. 
Zij heette ons van harte welkom in haar gemeente. Niet onvermeld mag 
blijven, dat door Ton v.d. Erve en Rob Heida bijzonder veel voorwerk was 

verricht bij de inrichting van het honk. Inmiddels heeft het SPA-honk ook binnen de Eenheid Amsterdam een bekende klank ge-
kregen en wordt er door de executieve collega”s veelvuldig gebruik gemaakt van ons onderkomen voor vergaderingen en overleg. 
SPA-leden verlenen hier op vrijwillige basis medewerking aan en voorzien de collega’s bij die gelegenheden van koffie en thee. In 
de loop van de jaren bleek dat wij bij de exploitatie van het honk vergunning plichtig waren. Dit vanwege de drank en horecawet. 
Aanpassingen in het gebouw waren noodzakelijk en in overleg met de afdeling facilitaire ondersteuning aan de Eenhoorn werden 
ook die aanpassingen gerealiseerd, waarna met succes een vergunning werd aangevraagd en inmiddels is verleend. Aan de vergun-
ning zitten natuurlijk een aantal verplichtingen, zoals collega’s met een diploma sociale hygiëne en vaste medewerkers achter de 
bar, maar dat kon moeiteloos worden ingevuld. Inmiddels is onze jaarlijkse BBQ al weer achter de rug, een evenement dat iedere 
keer druk bezocht wordt. 
Na vijf jaar kan ik rustig stellen dat de vereniging floreert. Sociaal, ontspannend en educatief geeft dat naar de buitenwereld een 
professionele indruk. Tweemaal per jaar een themaochtend, waarbij vakmatige onderwerpen worden belicht. Ook op het gebied 
van de ontspanning wordt al jaren het één en ander georganiseerd. Denk maar aan één- en meerdaagse reizen, bingo- en klaverjas-
middagen, de bezoeken aan de Adam-toren etc..etc. In dit SPA-Nieuws leest u weer de nodige verhalen, opgetekend door collegae 
en houden wij u op de hoogte van de activiteiten. Ook op de website wordt u van dag tot dag geïnformeerd. De vereniging bruist 
van leven en activiteit en dat is verheugend om vast te stellen.

Joop RedeR

2017 
Dinsdag 19 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Maandag 9 oktober Themabijeenkomst PTO inloop 09.30 uur
Dinsdag 17 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Vrijdag t/m dinsdag 27-31 oktober Najaarsreis Daun (Eifel) PTO 09.00 uur
Dinsdag 21 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Vrijdag 24 november 3e bezoek A'dam-toren Hal A'dam-toren 10.30 uur
Zaterdag 16 december Kerstdiner/dansant Corendon 17.00 uur
Dinsdag 19 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 06 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie SPA honk 15.00 uur
Dinsdag 16 januari 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 20 februari 2018 Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 20 maart 2018 Paasklaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 17 april 2018 Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 24 april 2018 Algemene ledenvergadering SPA honk 13.00 uur

NB.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand
Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de even maanden 
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat ( voor de deur SPA Honk)

Activiteiten-  en evenementen kalender 2017-2018 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 06-82671562)
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OP MAANDAG 9 OKTOBER AANVANG 09.30 UUR PTO 
Het Havank systeem was bij de ingebruikne-
ming het paradepaardje van de CRI.  Stel u 
voor, een database van tienduizenden vinger-
afdrukken, allemaal landelijk ingebracht, waar 
de “zoekers” nog in de jaren 80 handmatig 
zochten naar een match. Wij herinneren ons 
wellicht nog de zaak Feenstra, een meisje 
dat werd vermoord in Amsterdam Oost. Zij 
logeerde bij haar oom, een hoofdinspecteur 
van politie. Wekenlang zochten de collegae 

van “de Dacty” naar een match, die uiteindelijk, tot opluchting 
van allen, werd gevonden. Was Havank indertijd al operatio-
neel, dan zou het doorzoeken van het systeem in minuten kun-
nen worden geraadpleegd, mits de afdruk in de collectie aanwe-
zig was. De eerste tijd werd “de Dacty” bij de CRI overstroomd 
door bezoekers uit binnen- en buitenland. Daardoor kwam het 
eigenlijke werk soms danig in de knel. Het bestuur prijst zich 
gelukkig, dat collega Arie Zeelenberg, indertijd Hoofd van de 
Dactyloscopische dienst bij de CRI en tevens belast met de aan-
koop en implantatie van HAVANK, bereid werd gevonden voor 
de leden van de SPA een interessante inleiding te verzorgen. 
Op deze thema bijeenkomst zal (kort) aandacht worden ge-
schonken aan het vingerafdrukken systeem Havank en de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de biometrie. 

Verder zal de spreker een interes-
sante moordzaak behandelen waarin 
vingerafdrukken een doorslaggevende 
rol speelden. Helaas bleek hier dat het 
bewijs door politie was gemanipuleerd.
Een deskundige kan de spreekwoor-
delijk betrouwbare stille getuigen toch 
laten liegen. Deze zaak speelde in Zuid 
Afrika en Arie Zeelenberg trad hier, 
met toestemming van het korps, op als 
getuige deskundige voor de verdediging 
in het kader van grenzeloze tegen-
spraak.
Het belooft een interessante lezing te worden en door de des-
kundigheid van de spreker inzicht te geven wat mogelijk en niet 
mogelijk is. Na afloop gezellig samen zijn met een door de SPA 
aangeboden lunch in het PTO.

Aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomst, uiterlijk  
25 SEPTEMBER 2017, bij de penningmeester Ilona Stap  
(hoewel deze ochtend u niets kost) via  
penningmeester@spa-amsterdam.nl.
N.B. In verband met de lunch is het belangrijk dat u  
zich opgeeft.

7

THEMABIJEENKOMST HAVANK

S.P.A. Nieuws September 2017

Kerstdiner-dansant 2017 evenementencommissie

Over een paar maanden is het alweer zover: de donkere dagen 
voor Kerst en dus ook ons SPA kerstdiner-dansant. De uitvoe-
ring van 2016 in het Corendon Vitality Hotel is iedereen goed 
bevallen en daarom gaan we op herhaling. En wel op zaterdag 
16 december 2017. U wordt het volgende geboden: 

• Vanaf  17.00 uur wordt u verwelkomd met een drankje.
• Als iedereen aanwezig is, rond 18.00 uur, wordt het 

feestelijk 4-gangendiner geserveerd in het kerstversierde 
restaurant. 

• Tussen de menugangen door is er gelegenheid tot gezellig 
samenzijn en/of  het maken van een dansje in de belen-

dende zalen of  in de serre, die nu verwarmd en ingericht 
is. Ondertussen worden de tafels afgeruimd en opnieuw 
gedekt. 

• Na het diner kan de 
feestavond worden 
voortgezet in de 
zalen en de serre.

• De gehele avond 
kunt u onbeperkt 
bier, wijn en frisdrank 
bestellen. De bedie-
ning loopt rond.

• Roken kan op het 
terras buiten de serre. 

• De muzikale omlijsting van het geheel is in handen van 
Henk Wolleswinkel, waarbij onze eigen Jan Schmitz ook zijn 
steentje zal bijdragen.

• Parkeren doet u op het eigen terrein en is gratis.
• Dit Kerstdiner-dansant wordt u aangeboden voor € 39.50 

per persoon (€ 55.- voor introducés).

U kunt uw plaats reserveren door overmaking van dit bedrag 
op bankrekening NL89 INGB 0000 4510 20, ten name van 
Senioren Politie Amsterdam o.v.v. Kerstdiner- dansant.
Wil s.v.p. op de overschrijving vermelden of  u voor vlees, vis of  
vegetarisch kiest.

AndRÉ immeL
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BROODJE VAN SAL MEIJER

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op
 

zaterdag 6 januari 2018 uit tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 2018  
in het Spa-honk aan de Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. 

Deze receptie is in samenwerking met onze vrienden van de I.P.A. Amsterdam.
Het zal u weer aan niets ontbreken op deze dag, waar wij het glas heffen, om elkaar 

het beste te wensen, met veel geluk en voorspoed in 2018.

Wij zien u dus graag op zaterdag 6 januari 2018 verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Noteer de datum vast in uw agenda. 

Nieuwjaarsreceptie SPA

AndRÉ immeL

Opgegroeid in 
Amsterdam en wel 
in de Jodenbuurt 
van toen, Nieuw-
markt en Oude 
Schans, herinner ik 
mij nog goed wat 
daar allemaal voor 
rottigheid plaats 
vond. Ik was 7 jaar 
oud en de narig-

heid die ik daar heb gezien, heeft zich voor mijn verdere leven 
in mijn geheugen geprent. In 1943 moesten wij verhuizen naar 
de Pieter Aertszstraat, daar mijn moeder met haar zwarte haar 
niet meer over straat kon lopen. Mijn grootmoeder stond met 
een stal op de Nieuwmarkt op de hoek bij banketbakkerij Dries-
sen, die heerlijke gemberbolussen verkocht. De Nieuwmarkt 
werd in 1943 een getto met prikkeldraad er omheen en de niet 
Joodse kooplui moesten verkassen naar bijvoorbeeld de Albert 
Cuypstraat. Hoe ik hierop kom en het aan de SPA-lezers wil 
meedelen, is het feit dat ik recentelijk met Johan, mijn vriend, 
door deze buurt ben getrokken en de oude herinneringen 
weer boven kwamen. Op onze zwerftocht door dit gedeelte 
van Amsterdam bracht ik hem ook naar Broodje van Dobbe 
en trakteerde hem op een broodje halfom, bij veel lezers zeker 
bekend. Ik kon hem veel vertellen over de tijd van toen en zijn 
belangstelling was zo groot - wat mij natuurlijk goed deed - dat 
ik het volgende uitstapje alweer in de planning heb. Ik wil dan 
met hem naar de koosjere broodjeszaak van Sal Meijer gaan aan 
de Buitenveldertselaan te Amsterdam. Sal Meijer is een bekende 
naam in Amsterdam, wanneer het gaat om een broodje halfom. 
Kom je binnen, dan ruik je gelijk de geur van pekelvlees en zie 
je foto’s en lees je artikelen uit de roemrijke tijd van deze zaak. 

Het is er altijd druk op elk moment van de dag. Even terug in de 
tijd: sinds 1957 is de broodjeszaak Meijer een begrip in Joods 
Nederland. In 1964 verhuisde de zaak van de Jodenbreestraat 
naar de Nieuwmarkt. Zijn schoonzoon Blog nam de zaak over 
en verhuisde naar de Scheldestraat. Op een gegeven moment  
stond het water, zakelijk gezien, hen aan de lippen, maar dankzij 
het echtpaar Koppert van Nieuwkerk kon een doorstart wor-
den gemaakt. Fameus zijn de broodjes halfom, maar ook over 
heerlijke worst wordt nooit geklaagd. Drukke momenten zijn er 
als Ajax thuis speelt. Dan komt men voor de wedstrijd wat eten, 
maar ook na de wedstrijd komen de supporters langs. Ajax-
spelers zijn daar nooit binnen geweest. Mensen uit Jeruzalem, 
die vaak in Nederland voor zaken zijn, vergeten nooit naar Sal te 
gaan en nemen dan zijn heerlijke ossenworst mee naar het Heili-
ge Land. Ik denk dat onze leden Ton van de Erve en Frits Möller, 
die daar op een steenworp afstand van wonen, de broodjeszaak 
Sal Meijer inmiddels wel weten te vinden. Als ze nog nooit bin-
nen zijn geweest, dan raad ik hen en andere SPA-leden aan, om 
daar eens een broodje halfom te gaan nuttigen.
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Cryptogram

Horizontaal
 1. Acuut in de stolp (5)
 4. Een aap in het klooster (9)
 9. Natuurlijke vloerbedekking (9)
10. Een zekere ingenieur vindt de goddelijke vrede? (5)
11. Wij gaan achter de brilslang aan (4)
12. Snoer voor een meneer (5)
13. De vrucht van de week (4)
16. Zoogdier tussen d’r dieren (7)
18. Twee rijstroken betrekken (7)
20. Pijnlijk gereedschap (7)
22. Van zo’n raar zangstuk krijg je zware koorts (7)
23. Roet in de trip gooien (4)
24. Zware metalen in de stof  (5)
25. Op zo’n gang redt hij het (4)
29 Talen toestaan (5)
30. De waaghals schiet op daderes (9)
31. De reu ligt talmend bij de kleuter (9)
32. De gil van een rij soldaten (5)

Diagram Cryptogram SPA nr7

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30

31 32

Verticaal
 1. Moet pa grienen bij het nummeren? (9)
 2. Mens, ‘r noga van maken (5)
 3. Vijf  stokjes in je tas (4)
 4. Ze heeft hoofdpijn van ’t poker (7)
 5. Zware inzet om mee te schrijven (7)
 6. Eén van de dochters van Zeus? (4)
 7. Wij hebben een jaarlijkse feestdag in januari (9)
 8. De Noorse munt omruilen voor de vlaktemaat (5)
14. Lam in riviermonding (5)
15. Vloei is dun weefsel (5)
17. Je pent per abuis de vervalsing (9)
19. Een bos vol stekels (9)
21. Riviervis in d’r gondel (7)
22. Mis, gier is te versmaden voor gezonde varkens (7)
23. Je dut al in voor de helling. (5)
26. Er paling voor koninklijk muntstuk krijgen (5)
27. ‘Ns dezelfde mode vorm (4)
28. Een hoop in je tas (4)

Gelieve de oplossing vóór 1 november toe te zenden aan puzzel@spa-amsterdam.nl.
De puzzel in het juninummer was kennelijk voor veel collega’s een moeilijke. Slechts twee collega’s slaagden erin om hem in te vullen en op te 
lossen. Beide inzendingen waren wel goed. Bij de loting is de prijs gevallen op Ruud Westendorp. Binnenkort zal hem zijn cadeaubon worden 
overhandigd. De juiste oplossing luidt:
-- de rode brigadier – buurtregisseuse – onderzeeër – surveillancehelm--
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Eind 1958 kwam ik bij de Koninklijke Marechaussee. Een mooie 
tijd. Ik heb daar diverse cursussen gevolgd, waaronder situa-
tietekenen, slachtofferbehandeling en grensbewaking.  Op een 
gegeven moment kwam tijdens de lessen de bijstand ter sprake. 
Ons werd uitgelegd dat deze bestond uit een harde en zachte 
bijstand: de zachte bijstand was voor controles in samenwerking 
met de toen nog Gemeentepolitie en/of  de douane, de harde 
bijstand was de samenwerking met  de Gemeentepolitie en/of  
Rijkspolitie. 

Eind 1959 kwamen de eerste verschijnselen van de oprichting 
van het Landbouwschap. Diverse boeren waren hierop tegen 
en gingen met tractoren en landbouwvoertuigen op de Veluwe 
kruisingen en wegen blokkeren. De Rijkspolitie probeerde dit 
tegen te gaan. Op een kruising boven Apeldoorn spoten boeren 
hun giertanks leeg in de richting van de agenten. Men wilde de 
politie geen  letsel toebrengen, het ging alleen maar om de stank 
en de smerigheid te verspreiden in de richting van de agenten. 
Echter, in gier zit ammoniak en kan in geconcentreerde vorm 
blindheid veroorzaken als je dit in de ogen krijgt. De agenten, die 
hierdoor werden bespoten en in hun gezicht  werden geraakt, 
werden voor medisch onderzoek afgevoerd. Bij enkelen werd 
inderdaad zwaar oogletsel geconstateerd. Aangezien de Konink-
lijke Marechaussee toch moest oefenen voor wat betreft de har-
de bijstand, werd zij naar die kruisingen bij Apeldoorn gestuurd. 
Bij dit peloton waren diverse boerenjongens aanwezig met een 
gezond verstand van zaken onder andere over tractoren e.d. De 
kruisingen werden mede dankzij hun kennis en de slagkracht van 
de Koninklijke Marechaussee vrijgemaakt en hier en daar werd 
een flinke klap met de wapenstok en/of  geweerkolf  uitgedeeld. 
De uitrusting van de Koninklijke Marechaussee was geen ME-
uitrusting zoals die nu is. De rust keerde na dit optreden weer.

In 1964 werd ter ondersteuning harde bijstand aangevraagd 
door de Gemeentepolitie Amsterdam. Zij had namelijk veel last 
van narigheid op de Wallen, onder meer van kijkers naar de 
“dames” en in de kroegen. De pooiers waren dit helemaal zat en 
daardoor ontstond er veel onrust op de Wallen. De Gemeente-
politie kon dit in haar uppie niet aan en vroeg dus bijstand van de 
Koninklijke Marechaussee. Deze veegde de Wallen leeg, maar 
de onrust bleef  broeien. In die tijd ontstond er ernstige onrust 
onder  de diverse Arbeidersbonden en Studentenverenigingen. 
In deze woelige dagen deed ik als Marechaussee de dagelijkse 
politiedienst aan het politiebureau Warmoesstraat. Maar ik 
werd ook ingezet aan het bureau Singel en (het latere Posthuis) 
Admiraal de Ruijterweg. Ik sliep toen op de Brigade Robert 
Kochplantsoen.

Begin 1965 waren er in de 
stad diverse demonstraties 
van Arbeidersbonden. Zo 
ook bij het Hoofdbureau van 
Politie. Daarbij werden door 
de Gemeentepolitie diverse 
charges uitgevoerd en er 
vielen enkele gewonden.  

Tot overmaat van ramp overleed een demonstrant, Simon de 
W. De Telegraaf  berichte hierover, maar de opgehitste demon-
stranten geloofden dit bericht niet en wees de politie aan als 
schuldige aan de dood van deze man.  De vlam sloeg daarop in 
de pan. Het gebouw van De Telegraaf  aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal werd aangevallen en in brand gestoken. Ook auto’s en 
voorbijkomende trams moesten het ontgelden en werden zwaar 
beschadigd. Diverse weekenden werd er in de stad door de 
demonstranten met de politie gevochten. 
Eind 1965 begin 1966 werd het in Europa in diverse landen en 
steden onrustig. Arbeiders en studenten zorgden voor onrust in 
Berlijn, Parijs en Zurich en  gingen gezamenlijk op de barricaden. 
Voor ons kwam hier nog een probleem bij: het voorgenomen 
huwelijk van Beatrix en Claus in maart 1966. Eind januari van dat 
jaar hadden diverse studenten, maar ook de kraakbewegingen, 
meerdere woningen en ruimtes gekraakt. De kraakbewegingen 
werden groter en kregen ruime steun en medewerking van de 
linkse politiek, de Provobeweging en de republikeinen. Ter voor-
koming van ontruimingen werden de ramen en deuren van deze 
panden gebarricadeerd.
Inmiddels was ik als motorrijder van de Koninklijke Marechaus-
see gedetacheerd aan de Motordienst. Wij waren daar ter 
versterking met een groep van ongeveer 20 man. Buiten de vele 
demonstraties en kraakacties was er nog een probleem is de 
binnenstad: Op de Wallen en rond de Nieuwmarkt werden er 
in de nachten veel branden gesticht in trappenhuizen. Er werd 
gebruik gemaakt van in olie of  benzine gedrenkte kranten en 
lompen die brandend door de brievenbussen in trappenhuizen 
werden gegooid. Ondanks de intensieve surveillance is/zijn de 
dader(s) bij mijn weten nooit gepakt. 

In de weken voor-
afgaand aan het 
huwelijk van Beatrix 
en Claus waren er 
veel rellen in de stad, 
met name de Provo-
“happenings” bij het 
“Lieverdje” op het 
Spui. Op 10 maart 

1966 was de trouwerij van Beatrix en Claus. Tijdens de rit van 
de Westerkerk naar het Paleis op de Dam werd de bekende 
rookbom in de Raadhuisstraat naar de koets van het bruidspaar 
gegooid. Verder waren er die dag in de stad vele relletjes en 
opstootjes, waarbij ik samen met de Gemeentepolitie moest 
optreden. Een ME-uitrusting was er nog (steeds) niet. De Ko-
ninklijke Marechaussee die hier ingezet werd, was voorzien van 
rieten schilden en bullenpezen. Ook kregen wij een stalen helm 
met kunststof  binnenhelm. En daar moesten wij het mee doen. 
In de avond  na de voltrekking van het huwelijk ontstonden er 
hevige rellen op de Dam. De relschoppers sloegen met stokken, 
ijzeren pijpen en fietskettingen. Aan het eind van deze fietsket-
tingen zaten omgebogen spijkers. Op die avond ontruimde de 
politie de Dam, samen met de Koninklijke Marechaussee. Er 
vielen veel gewonden, ook aan politiezijde. Ik reed met een  6x6 
Daf  met daarin 14 collega´s (we reden in deze tijd met vier van 

ME VOORWAARTS…NU
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deze Dafs rond). Bij de 1e charge die we uitvoerden, vielen er 
aan onze kant 7 gewonden. Een van de collega´s miste een half  
oor en een ander had een steen in het gezicht gekregen. Weer 
een ander was met een ijzeren staaf  bewerkt. De sfeer werd 
steeds grimmiger en er werd zelfs door ons met scherp gescho-
ten, gelukkig zonder dodelijke gevolgen. 

De weekenden bleven onrustig. De mannen van de Konink-
lijke Marechaussee waren het inmiddels allemaal flink zat, want 

we waren al weken onafgebroken van huis en hadden daarbij 
vrouw en kinderen een tijd niet gezien. Als “vergoeding” werd 
door Den Haag een eenmalig bedrag van bruto fl. 68,- aan ons 
uitgekeerd.
Maanden later werden er op de Dam enkele kraampjes geplaatst 
en was er een TV opname gepland. De in deze tijd zeer popu-
laire talkshowhost Willem Duys zou ter plaatse diverse voorbij-
gangers gaan interviewen. Dit plan mondde tijdens de uitvoering  
uit in een groot fiasco: kraampjes werden vernield en Willem 
Duys kon ternauwernood ontsnappen aan boze demonstranten. 
Hierop werd de politie samen met de Koninklijke Marechaus-
see wederom ingezet om de Dam schoon te vegen. In de 
nacht veranderden wij op eigen houtje de tactiek en werden de 
relschoppers de Kalverstraat en de Nieuwendijk ingejaagd, om 
vervolgens in de zijstraatjes van beide kanten ingesloten te wor-
den, waarop er diverse corrigerende klappen zijn uitgedeeld. De 
GGD had het er maar druk mee. 

-Wordt vervolgd- 

ME VOORWAARTS…NU

ONS TELEFOONDRAADJE IS STUK….

Op het kantoor van de Seniorenpolitie 
Amsterdam is het verbindingssnoertje 
tussen de hoorn en het toestel hoogst-
waarschijnlijk stuk. Dat lijkt vooralsnog 
een eenvoudige storing, een eenvoudige 
vraag voor reparatie. Zou je denken. 

Maar helaas niet bij de Nationale Politie. 
Zonder te willen vervallen in gedrag als “Opa vertelt” of  
“Vroeger was alles beter”, willen wij toch een vergelijking maken 
tussen hoe dit enkele jaren geleden ging en het nu gaat.
Als onze telefoon stuk was dan gingen of  belden wij met de 
Dienst Facilitaire Services (voorheen Dienst Materiële Onder-
steuning) en binnen een dag was alles geregeld. Er kwam iemand 
langs en klaar was Kees. Toch?
En nu hebben wij de Nationale Politie. Grootschalig, efficiënt en 
dienstbaar. Tenminste, op papier.
Onze Eenheid heeft aan de SPA een desktoptelefoon geschon-
ken, met een bijbehorend 06-abonnement. En nu is het snoertje 
stuk. Wat moeten we doen? 
Nou, dat bleek toch wat anders te gaan dan wij gedacht hadden.
 
1. Onze secretaris belt met zijn contact binnen de Eenheid. 
2. Die verwijst ons naar een 088 nummer wat  

we moeten bellen. 
3. Als wij het nummer bellen, blijken er 23 wachtenden voor 

ons te zijn.
4. Ruim een kwartier later zijn wij aan de beurt.
5. Het verhaal wordt verteld en de andere zijde vraagt naar 

ons dienstnummer. Dat hebben we niet; immers wij zijn 

gepensioneerd.
6. De helpdeskmedewerker zegt ons toe om navraag te doen 

en wij denken, dat we in de wacht worden gezet. Niet dus. 
De verbinding wordt verbroken. Dat is ook een oplossing. 
Maar niet de onze.

7. Wij bellen opnieuw. Er is nu maar een wachtende voor ons, 
maar het duurt wederom een ruim kwartier voordat er 
respons komt. 

8. Weer het verhaal uitgelegd. En weer wordt naar ons dienst-
nummer gevraagd. Dat hebben we niet; immers wij zijn 
gepensioneerd. 

9. Tja, dat wordt lastig. Want de medewerker moet een 
nummer hebben. En wij kennen het dienstnummer van 
Hoofdcommissaris Aalbersberg, onder wiens gezag wij de 
telefoon gekregen hebben, helaas niet uit ons hoofd.

10. Na wat heen en weer gepraat stelt de medewerker voor 
dat wij contact opnemen met de Kabelweg. 

11. Mogen wij het telefoonnummer? Nee, dat mag hij niet 
geven. 

En dus – na een klein uur – zijn we 
terug bij af. Wij hopen vurig dat 
deze gang van zaken niet exempla-
risch is voor de gehele Nationale 
Politie….

12
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Ons bereikte het volgende verzoek van zijn dochter om onderstaand  bericht te plaatsen.
Tijdens de lintjesregen in 2017 heeft oud-collega dhr. W.A.K.H.F. van der Werff  uit Zaandam een Konink-
lijke onderscheiding ontvangen. Hij mag nu de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau dragen. Willem van 
der Werff  (70) kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de verkeersveilig-
heid, onder meer als lid van het wijkbeheer in Zaandam-Zuid en Poelenburg. Ook zet hij zich in voor de 
bewoners van de flat Oost-Dorsch te Zaandam en zorgt er voor dat de omgeving veilig en schoon blijft.
Willem, namens het bestuur van de SPA, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING mARiskA vAn deR WeRFF

HOE IS HET MET FRAnk van den Berg

Nico BERKELAAR
In juli is Nico 93 jaar geworden en de ouderen onder ons zullen 
hem zeker nog herinneren. Nico is sedert 1984 met pensioen en 
woont zelfstandig in een mooi appartement in Amsterdam-Geu-
zenveld. Volgens Nico is het een gezellig wooncomplex met de 
nodige activiteiten en hij heeft het daar zeer goed naar zijn zin.  
Nico heeft vele jaren gewerkt bij de afdeling Bijzondere Wetten 
aan de diverse afdelingen, met name de Warmoesstraat, de Lo-
dewijk en Meer en vaart. Zijn gezondheid is goed, dus gewoon 
doorgaan.

Theo WESSELS
Deze naam heeft niet veel uitleg nodig. Theo is bij velen onder 
ons bekend, met name door zijn werk bij de Sportkamer aan 
het HB. Hier werden alle activiteiten van APGS gecoördineerd. 
Theo tennist nog steeds en gaat regelmatig met zijn echtgenote 
op vakantie, alhoewel zijn vrouw wat minder mobiel is. Theo 
blijft altijd optimistisch, dat is ook bekend.

Jan van de WATER
Jan heeft 33 jaar bij de Parketpolitie gewerkt en bezoekt regel-
matig, samen met zijn echtgenote,  de activiteiten van de SPA. 
Hij zou wat meer van zijn oud Parketcollega's willen ontmoeten. 
Jan woont in Muiderberg.

Colette  SMULDERS
Een sportieve dame, die regelmatig te vinden is op het sport-
complex APGS-PTO. Haar bijzondere stem,  met de bekende 
Zuid-Nederlandse tongval, zal bij velen nog bekend in de oren 
klinken, vooral aan het HB waar Colette  vroeger werkzaam was 
als telefoniste-telexiste.  Momenteel is ook haar stem (pensioen) 
meer tot rust gekomen.

 John WITTEBROOD
Geestelijk gaat het best goed met John, lichamelijk minder. 
Vooral het lopen is een probleem, waardoor hij af  en toe ook 
valt. Naar huis gaan zit er helaas (nog) niet in. Bezoek vindt 
John prachtig, want hij verblijft in het Zonnehuis te Amstelveen 
(Groenelaan) op een helaas voor hem wat zware afdeling. 

Auke SCHOTANUS
Auke is onlangs 92 jaar oud geworden en heeft een moeilijke 
periode achter de rug. Hij knapt wonderbaarlijk weer op en 

heeft zijn verjaardag samen met zijn echtgenote en familie 
mogen vieren. Auke verblijft in een zorgcentrum te Heemskerk 
en zijn vrouw in een zorgcentrum te Beverwijk. Dat is natuurlijk 
minder, maar zij zien elkaar met regelmaat en genieten dan van 
het samenzijn. 

Arie BROEKHOFF
Na zijn operatie zag het er in eerste instantie hoopvol uit, maar 
er trad een terugval op en de situatie van voor de operatie keer-
de helaas terug.  Uit een scan is gebleken dat er sprake is van lit-
tekenweefsel en daar is niets aan te doen. Dit weer verwijderen 
zou een te groot risico zijn. Een kort stukje lopen is  mogelijk, 
maar autorijden kan niet meer. Met fysiotherapie hoopt Arie 
weer wat te kunnen fietsen. Arie is nuchter en positief  en maakt 
er het beste van. Sterkte!

Joop BONNEMAIJERS
Vanwege het overlijden van zijn vrouw moet mijn vriend Joop 
al jaren alleen door het leven, maar hij slaat zich er goed door-
heen. Mede met steun van fijne buren in zijn wooncomplex 
heeft hij een redelijk positief  woongenot. Joop, 87 jaar oud, is 
niet goed meer ter been, maar boodschappen met zijn bijzonder 
vervoermiddel lukt hem nog. Joop is zo wie zo een bijzonder 
mens, hij maakt muziek en schrijft leuke boekjes en stukjes (ook 
in het spa magazine), vooral zijn gedichten zijn bijzonder. Zijn 
biografie heb ik met veel interesse gelezen, vooral de oorlogsja-
ren en militaire diensttijd  in Suriname zijn speciaal. 

Tijmen BOSCH
De echtgenote van Tijmen is lelijk ten val gekomen en heeft 
daarbij ernstige schade aan de rug opgelopen. Rusten en revali-
deren is het motto en extra werk voor Tijmen, maar dat is geen 
probleem voor hem. De hopelijk positieve vooruitgang laat ik u 
de volgende keer weten. Sterkte voor de familie Bosch.
Beste  leden  (hoe is het mogelijk, maar ongemerkt "gender-
vriendelijk") dit was het voor deze keer. Het allerbeste  en 
mooie zomermaanden gewenst.
Ik maak  tot slot nog melding van onze laatst overleden leden. 
Dat zijn:
Gerard GUIT  (83 jr.)     Willem OOR  (82 jr.)    Henk HÖLZEL  
(98 jr.)  en Antoon van den BOOGERT  (95 jr.)
RUST IN VREDE
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ONS LID HENK VRIELING TIJDENS DE WO2  AndRÉ immeL

Ons SPA lid Henk Vrieling - 90 jaar oud - heeft wel het één 
en ander meegemaakt tijdens de oorlog. In het voorjaar van 
1944 was Henk 17 jaar en woonde in de mooie provinciestad 
Assen. Hij volgde daar de MULO voor halve dagen. Waarom 
halve dagen? Simpel voor die tijd: de school - een HBS - was 
gevorderd door de bezetter en zodoende was op de school van 
Henk de morgen voor de MULO-leerlingen en de middag voor 
de HBS’ers. Ja, het waren moeilijke tijden voor velen en dan viel 
de ervaring van de schoolwisseling nogal mee, maar zo was het. 

In het voorjaar van 1944 kregen alle mannelijke inwoners van 
Assen van 17 jaar en ouder een oproep om zich te melden voor 
de Arbeitseinsatz. Zij dienden mee te nemen een schop of  spa. 
Allen moesten zich melden bij de Organisation Todt. Todt was 
de naam van de leider van deze organisatie en deze bestond 
uit oude mannen, te oud voor het Oostfront, en droegen 
geelachtige uniformen. De groep werd opgedragen in Assen een 
tankgracht te graven van 5 meter breed en 4 meter diep om 
Assen heen. De groep werd opgedeeld in groepen van 8 man. 
Henk werd ingedeeld bij een groep boerenjongens die beter 
met de schop en of  spa konden omgaan dan hijzelf. s´Middags 
kregen zij eten uit de gaarkeuken en ze verdienden 5 gulden 
per week. Geen vetpot dus, maar je bleef  in leven en dat was 
al heel wat in die tijd. De tijd vorderde, maar eind augustus was 

de gracht klaar. De ellende 
was echter nog niet voorbij 
want in september 1944 
werd hij weer opgeroepen 
door dezelfde organisatie. 
Hij diende werkkleding en 
een schop mee te nemen 
en moest zich melden bij 
de bioscoop in Assen. 

Onder leiding van de OT-soldaten werden zij naar het station 
Assen gebracht en moesten plaats nemen in een oude trein 
met nog van die treeplanken. De oudere lezer herinnert zich 
deze treinen nog wel. Henk werd ingedeeld bij zijn zwager 
met zijn broer. s´Middags kwam de trein op stoom en met een 
fluitstoot vertrok de trein richting Zwolle. Onderweg moest 
de trein diverse malen stoppen in verband met vliegtuigen van 
de geallieerden die angstwekkend laag over en langs de trein 
heen vlogen. Tegen 20.00 uur arriveerde de trein aan het per-
ron in station Zwolle. Het luchtalarm ging af, zeker in verband 
met die vliegtuigen die zij hadden gezien, met als gevolg dat de 

trein daar bleef  staan. Hier hoorden zij dat zij naar Duitsland 
zouden worden getransporteerd. Om 01.00 uur vertrok de 
trein weer, nadat het sein veilig was gegeven, in de richting van 
de IJsselspoorbrug. Maar daar de brug was ondermijnd diende 
er langzaam te worden gereden. Dit was het moment dat Henk, 
zijn broer en zijn zwager de beslissing van hun leven maakten en 
via de treeplank van de trein afsprongen, na eerst de koffer en 
de schop naar buiten te hebben gegooid. Zij verstopten zich in 
de onderwal en wachtten tot de trein uit zicht was. Vervolgens 
liepen zij het bos in. Daar was het stikdonker en zij volgden op 
goed geluk maar die richting waarvan zij dachten dat de weg liep. 
Zo bereikten zij de zoom van het bos, maar toen zij één stap op 
de weg deden, die daar inderdaad liep, keken zij gelijk in het felle 

licht van een schijnwerper. 
Gelijk brulde een barse stem 
HALT! Twee wachtposten 
kwamen op hen af  en zij wer-
den meegenomen naar een 
post van de bewaking van 
de brug. Tijdens het verhoor 
vertelden zij dat ze tijdens 

het luchtalarm uit de trein waren gesprongen, beducht voor hun 
leven. Zij waren gevlucht en vervolgens waren zij verdwaald. Dit 
werd kennelijk voor waar aangenomen en zij werden ingesloten 
in een soort garage zonder toilet of  zitgelegenheid. Ja en dan 
gaat de natuur haar gang en komt de hoge nood aan de man. Zij 
vonden in de garage een soort trechter en dat bleek een goede 
plaats om hun boodschap achter te laten. Gelukkig waren zij 
in het bezit van een knijpkat waardoor er toch enig licht in de 
duisternis kwam en zagen zij hoe ze waren ondergebracht. De 
volgende morgen kregen zij brood en koffie en gingen met twee 
wachtposten lopende richting centrum Zwolle naar de Grüne 
Polizei. Na verhoor werden zij overgebracht naar de gevangenis 
en kwamen terecht in een grote kamer waar nog 15 man zaten. 
De behandeling was redelijk:  s´morgens werden zij 1 uur ge-
lucht en konden 2 rondjes lopen. Na veertien dagen werden zij 
één voor één verhoord en na verhoor weer teruggebracht naar 

de kamer. ’s Avonds werden zij 
naar de zolder gebracht, waar 
zij in ijzeren kooien werden 
opgesloten, met in de kooi 
alleen een pot en een bed. Niet 
comfortabel zoals heden ten 
dage. Twee dagen later werden 
zij uit arrest ontslagen en over-
gebracht naar een school. Daar 
kregen zij onderdak in een lo-
kaal en kregen per persoon een 
stromatras en een deken. Alle 
lokalen van die school zaten 
vol met mannen uit Overijssel. 
Zij kregen een ausweis en een 

oude fiets. Ze moesten elke dag over de verkeersbrug fietsen 
om loopgraven te graven en zonder fiets was het te ver om te 
lopen. De erg koude winter van 1944 brak aan en om de stijf  
bevroren grond los te maken kregen zij pikhouwelen. Na een 
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paar dagen vroeg Henk aan de commandant van de OT of  hij in 
aanmerking kon komen voor een paar dagen vrij. Hij wilde naar 
huis om schone kleren op te halen. Net als vele anderen zat 
hij onder de luizen en kreeg hij wonderwel een vrijbriefje voor 
drie dagen. Op de oude fiets reed hij naar Assen, een afstand 
van 75 kilometer, om twee dagen later weer met een gevulde 
koffer terug te keren. Hij fietste in de richting van Zwolle maar 
onderweg moest hij terugkeren vanwege de sneeuwval en glad-
heid. Er waren toen geen fietspaden! De volgende dag reed hij 
weer richting Meppel, maar toen hij onderweg even pauzeerde 
in een café zat het daar vol met Hollanders die op zoek waren 
naar eten. Wat een verschrikking in die vreselijke kou zo ver te 
moeten gaan om voedsel voor de hongerigen in het Westen te 
halen. Henk kon daar niet te lang bij stil blijven staan, hij had zijn 
eigen zorgen. Nadat hij het café had verlaten en net op zijn fiets 
gestapt was, reed hij in de richting van Meppel. Bij Ruinen komt 

hij de broer van zijn zwager tegen. Zijn zwager was inmiddels 
afgekeurd. Zij praatten wat en Henk vroeg wat hij  hier deed. 
Hij zei: “Ga maar mee terug naar een café, dan vertel ik je het 
wel”. Hij vertelde dat toen Henk ‘s morgens was vertrokken, ’s 
avonds de school werd afgezet met militairen. Er kwam één of  
andere hoge militair met een lijst, waarop vele namen stonden. 
Een ieder die werd genoemd moest zijn boeltje pakken. Henk 
stond ook op die lijst maar was, zoals bekend, met verlof. De 
op de lijst genoemde namen waren bestemd om naar Duitsland 
te gaan. Dit horende werd het de verteller te gevaarlijk en heeft 
hij de benen genomen. Aldus het verhaal van het familielid van 
Henk. Henk besloot gevolg te geven aan zijn gevoel en reed 
met zijn familielid mee naar huis. Henk kon daar natuurlijk niet in 
alle openheid blijven en is de rest van de oorlog ondergedoken 
geweest.

Trouwe Spa-leden die iedere 
dinsdagmiddag ons Spa-honk 
bezoeken, vragen zich misschien 
wel eens af  wat voor spelletje 
kaart die 4 gasten spelen waarbij 
sommige spelers zo druk zijn (o.a. 

ikzelf  dus). Wel, heel makkelijk: BALLEN.

De benaming ballen is niet juist; volgens de overlevering is het 
eigenlijk Boerenbridge. 
Maar goed, wij, het balcluppie van het Spa-honk, hebben het 
altijd over ballen maar waarom juist ballen en niet gewoon kla-
verjassen…zwikken…hartenjagen…toepen en noem maar op. 
Ballen is m.i. het mooiste en leukste kaartspel wat er bestaat 
en om jullie daar deelgenoot van te maken, is mij door André, 
onze gewaardeerde ex-voorzitter, gevraagd eens de “spelregels” 

uit te leggen zodat deze in het Spa-nieuws geplaatst zouden kun-
nen worden. Niet gemakkelijk maar ik doe mijn best.
Ballen is zelfs zo leuk dat een fervent klaverjasser overgestapt 
is naar het ballen…
De hele bedoeling van het spel is: elkaar zoveel mogelijk ballen 
zien aan te smeren en zelf  uiteraard de minste incasseren…

Er zijn 2 varianten:
• Zeggen hoeveel slagen je denkt te gaan halen;
• Blind bieden (bieden met een aantal vingers op 
tafel). Op deze spelwijze kom ik later nog terug.

Iedere speler begint met 200 punten. Als de speler fout 
of  nat is gegaan, krijgt hij een bal en per bal gaan er, als het 
gehele spel afgelopen is, 10 punten van die 200 punten af. De 
punten van de keren dat hij goed is gegaan, worden opgeteld 

KLAVERJASSEN IN HET SPA-HONK              

HET KAARTSPELLETJE “BALLEN”…  

Evenementencommissie

John Elberse

Elke derde dinsdag van de oneven maanden wordt er in het SPA-
honk  geklaverjast. Hier zijn prijzen aan verbonden. Eigenlijk is 
het wellicht overbodig om dit onder de aandacht van de leden te 
brengen, immers diverse leden hebben de weg reeds gevonden. 
Maar met een ledenbestand van  750 personen kunnen dit er meer 
zijn. Daarom een oproep om toch zeker deze data te noteren. Er 
zijn altijd mooie prijzen te winnen. Dus is er geen reden om niet op 
de klaverjasdagen te komen. U hoeft zich niet van te voren op te 
geven, maar u kunt gewoon binnen komen lopen.
Op de overige dinsdagen kan er ook gekaart worden. Dat kan 

dan pandoeren zijn, maar ook klaverjassen en er wordt gebald. (boerenbridge) Aan de inwendige 
mens zal het niet ontbreken, bekend zijn  de “vlammetjes”, de bitterballen en andere lekkernijen. De 
drankjes worden geserveerd tegen kostprijs en vinden gretig aftrek. U kunt ons vinden op het adres 
Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Tel. 06 82671562. Tot ziens op het Honk. De SPA is voor ons 
allemaal. 
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(komen er dus bij).
Voorbeeld: heb je 7 ballen dan heb je in principe 130 pun-
ten over. Dan ben je dus 13 keer goed gegaan en al die getallen 
van die 13 keer worden bij die 130 opgeteld en je heb je 
eindscore.

We spelen 20 potjes: van 10 naar 1 en van 1 naar 10….
Ik zal proberen eerst de variant zeggen uit te leggen.
Voor het ballen hebben we 40 speelkaarten nodig: Aas-Heer-
Vrouw-Boer-10-9-8-7-6-5 van alle kleuren (van hoog naar laag). 
De rest doet niet mee.

Wie van de vier spelers als eerste deelt, maakt niet uit. 
Ieder krijgt in de 1e ronde 10 kaarten en is harten troef;
Vervolgens krijgt men 9 kaarten en is ruiten troef;
Dan weer 8 kaarten voor de klaveren….7 kaarten voor 
de niets (geen troef );
6 kaarten voor de schoppen;
5 kaarten voor de harten;
4 kaarten voor de ruiten;
3 kaarten voor de klaveren;
2 kaarten voor de niets en als laatste
1 kaart voor de schoppen.

Zoals gezegd is het Aas de hoogste kaart en de 5 de laagste 
kaart. Het maakt niet uit of  het wel of  geen troef  is. Maar 
troef 5 is wel weer hoger dan bijvoorbeeld een willekeurige 
niet-troef kaart.
Nu je dus 10 kaarten (voor de harten) in je hand hebt, ga je 
zeggen hoeveel slagen je denkt te gaan halen.
Drie spelers hebben ieder hun bod gedaan en dat zijn er, laten 
we zeggen, bij elkaar 8.
Nu mag men tot en met 4 kaarten voor de ruiten NIET 
rond bieden: dus bij 10 kaarten mag het totaal aantal geen 10 
zijn; bij 9 kaarten geen 9 enz. enz. Meer of  minder mag dus wel.
Degene die gedeeld heeft mag dus, als er al 8 geboden zijn, geen 
2 bieden maar mag onder bieden of  over bieden. Hij mag 
er 1, 3, 4 of  helemaal geen bieden.
Zo kan er bij 10 voor de harten 9 of  meer of  minder slagen 
geboden zijn.

Je bent, als een speler bv. met de (troef ) 10 komt, niet verplicht 
om daar overheen te gaan met je Boer/Vrouw/Heer of  Aas; 
het mag maar je mag hem ook duiken. Hou daarbij in gedach-
ten hoeveel slagen je wilt halen!!
Uiteraard mag je niet verzaken!
Een troefkaart, hoe laag dan ook, gaat altijd over een bv. 
hoge kaart die geen troef  is, heen. 

Een ieder bekijkt zijn kaarten en denkt hoeveel slagen hij denkt 
te gaan halen en doet een bod.

Als je fout gegaan bent (of  zoals U wilt, nat) dan geeft degene 
die het bieden enz. bijhoudt, jou een bal. Hij maakt het bod van 
jou, wat je had gedaan, zwart door het plaatsen van een groot 
dicht rondje, gelijk een bal.Tot nu toe is het best nog wel te 

volgen toch?
Aha hoor ik U zeggen…vandaar ballen!

Zoals gezegd, vanaf  3 kaarten mag men “rond bieden” en 
normaal gesproken gaat degene die 1, 2 of  misschien wel 3 sla-
gen geboden heeft goed als hij, laten we zeggen klaver Aas, 
klaver Heer en klaver Vrouw heeft maar niks is zeker in 
dit leven en al helemaal niet bij het ballen.
Stel, normaal gesproken kom je uit met troef  Aas en de andere 
drie spelers lopen gewoon bij of  gooien een andere kleur bij. 
Simpel.

Twee kaarten van de niets is natuurlijk ook makkelijk 
alhoewel sommigen van ons wel eens op een 5 zijn blijven “han-
gen” omdat de andere 3 spelers die kleur toevallig (of  gelukkig) 
niet hebben. De 5 is de laagste kaart immers emn normaal 
gesproken ben je daar van af  maar zoals gezegd: niets is zeker in 
dit spel.

Een van de schoppen: soms lastig als je op de voorhand zit 
en dat je, laten we zeggen, schoppen 7 hebt. Je biedt 1 slag 
maar een andere speler biedt ook 1 slag en heeft schoppen 
8 of  hoger. Dan zit je fout (nat) en krijg je een bal.
Zit je op de voorhand en heb je ruiten Koning en je biedt 
1 slag en een ander speler heeft schoppen 5 dan ben je dus 
ook gezien. Een troefkaart, hoe laag dan ook, gaat over iedere 
niet-troef  kaart heen! 
Zijn we nog steeds bij de les?

En vervolgens begint het hele circus weer overnieuw en gaan we 
van 1 schoppen naar 10 harten.
Het spel is gespeeld als we 10 voor de harten hebben ge-
speeld.

De tweede variant, blind bieden¸is eigenlijk precies hetzelfde 
met dien verstande dat je na het aftellen van “1-2-3” met je vin-
gers aangeef  op tafel hoeveel slagen je denkt te halen en alleen 
dan is het toegestaan dat er wel rond geboden mag worden. 
Dat houdt dan weer tevens in, dat een ieder zijn slagen kan 
halen en er dat rondje geen bal wordt uitgedeeld.
De een vindt dit leuker, een ander weer de zeggen variant.

Pfffftt… nou, er is me wel iets gevraagd hoor! Ik kan beter 
ballen dan het spel op papier uitleggen aan U. Schroom niet als 
U dinsdagsmiddags in het Spa-honk bent en U ziet 4 uitgelaten 
vrienden de grootst mogelijke lol hebben, aan de schuiven bij 
ons en kijk effe mee en vraag als U iets niet begrijpt. Wij zullen 
U het graag uitleggen want hoe meer mensen dit leuke spel 
spelen, hoe liever het mij is!

PS: Ga eens googlen op Internet en sta versteld van het grote 
aantal variaties. Er is zelfs een Wereldkampioenschap Boeren-
bridge!

HET KAARTSPELLETJE “BALLEN”…  
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De evenementencommissie is erin geslaagd om een derde excursie, maar tevens 
ook de laatste, te organiseren in de A’dam-toren (de voormalige Shell-toren bij 
de Tolhuispont). Deze excursie vindt plaats op vrijdag 24 november 2017.

Een der eigenaren van de toren zal uitleg geven over de gedachten achter het 
omvormen van de Shell-invulling naar de huidige situatie van de toren. Daarna is 
er gelegenheid tot een lunch in buffetvorm, waarbij genoten kan worden van het 
fantastische uitzicht over Amsterdam en het IJ.

We worden verwacht om 10.30 uur in de hal.

Onder de toren is een (betaalde) parkeergarage, niet in de prijs inbegrepen.

De kosten van dit bezoek bedragen € 19.50 per persoon, hierbij inbegrepen de 
toegangsprijs.

Helaas kunnen maar 25 personen tegelijk van dit aanbod gebruik maken. 

Opgeven en inschrijven voor deze excursie kan door overschrijving van € 19,50 
p.p. naar bankrekening  
NL89 INGB 0000 451020 t.n.v. Senioren Politie Amsterdam o.v.v. A’dam-toren. 
Reageer snel, want VOL is VOL.

LAATSTE KANS!! 3e BEZOEK A’DAM-TOREN Douwe Brouwer

In juni elk jaar wordt het nieuws 
gevormd door Vlootdagen, 
Veteranendagen, zowel lokaal 
als landelijk. Veel SPA leden 
zijn ook veteraan en hebben in 
oorlogsgebieden verbleven, of  
zijn op missie geweest. In wezen 
hetzelfde, want op missie zijn 
toch velen gesneuveld voor de 
goede strijd. In mijn jonge jaren 
ben ik zes jaar in dienst geweest 
bij de Koninklijke Marine. Ik voer 
op de ZR. MS. Marine. In mijn 

tijd waren wij veel buitengaats. Ik was geplaatst op smaldeel V. 
Dit smaldeel voer elk jaar uit op 18 januari en meerde af  in Den 
Helder op 18 juni, om vervolgens op 18 juli weer het ruime 
sop te kiezen en op 18 december terug in de thuishaven aan te 
komen. Al die tijd vonden wij het normaal, dat wij op tijd onze 
post van thuis aan boord ontvingen. Zelfs in de tijd die wij in Ko-
rea doorbrachten, kwam de post aan boord via een helikopter 
van de US Navy. Maar hoe ging dat eigenlijk in zijn werk. Toen ik 
in juni naar de veteranendag van de Marine was gegaan, besloot 
ik mijn licht eens op te steken. Aan boord van elk marineschip 
is een schepeling belast met de functie van Facteur, ofwel Frans 
voor postbode.
Zodra een schip in een buitenlandse haven kwam, kreeg de fac-
teur meestal toestemming om de wal op te gaan om de post op 
te halen. In sommige gevallen werd de post aan boord gebracht 
door de consul of  door een vertegenwoordiger van de ambas-

sade. Het was ook mogelijk. dat de post door tussenkomst 
van de shipchandler werd afgeleverd. Wat ging er aan vooraf, 
voordat de post in een buitenlandse haven was en aan boord 
kwam? Door CZMNED (Commandant Zeemacht Nederland) 
werd enkele weken voor aanvang van een reis een reisorder 
uitgegeven. Hierin stond informatie, wat het schip ging doen, 
vanaf  vertrek tot binnenkomst, zo ook de havens, welke tijdens 
die reis werden aangelopen. Wanneer dit bericht binnenkwam 
bij de Marinestaf, bureau post en procedures, werd aan de hand 
van de te bezoeken havens bepaald, wanneer er post naar het 
schip zou gaan. Afhankelijk in welk land de te bezoeken haven 
lag, werd bepaald wanneer de post uiterlijk in Utrecht bij de 
militaire postorganisatie (MPO) moest zijn. Deze data werden 
met een bericht bekend gemaakt. De bemanningsleden konden 
deze data aan het thuisfront doorgeven, zodat de achterblijvers 
wisten, wanneer ze hun post uiterlijk naar Utrecht moesten stu-
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ren. Bij de planning moest altijd rekening gehouden worden met 
de tijd, die nodig was om de post vanuit Utrecht op de plaats 
van bestemming te krijgen. Veel Europese havens waren via een 
vlucht vanaf   Schiphol in één dag te berei¬ken. Wanneer het ha-
vens buiten Europa betrof, waren er soms maar 2 vluchten per 
week, hetgeen betekende dat de post soms al een week voor 
een havenbezoek in Utrecht moest zijn. Vanuit de Marinestaf  
werden door bureau postzaken de autoriteiten in de betref-
fende haven geïnformeerd. In de meeste gevallen kon de facteur 
na binnenkomst zelf  de post ophalen, maar soms was het ook 
nodig, dat de consul of  een ambassademedewerker zich moest 
inzetten, om de postzak ongeopend door de douane te krijgen. 
Naast deze reguliere weg, werd ook wel gebruik gemaakt van 
alternatieven. Zeker wanneer een eenheid on¬verwachts een 
haven aandeed, meestal omdat er een mankement was, werd 
gebruik gemaakt van de marine trans¬portdienst. Transport via 
deze weg ging vanuit Den Helder. Wanneer er dan onderdelen 

per luchtvracht verzonden moesten worden, ging het via Am-
sterdam en dan kon daar ook de post in meegezonden worden. 
Ook wanneer er iemand werd geplaatst aan boord van een 
eenheid, die in het buitenland lag, werd geprobeerd de post mee 
te geven als handbagage. Hoe de post ook werd verzonden, het 
doel was altijd om de post zo veilig, betrouwbaar en snel op de 
plaats van bestemming te krijgen. Post van thuis, ondanks social 
media, is nog steeds van groot belang, je kon er aan ruiken, 
voelen en lezen uiteraard. 
Te vergelijken valt het met de felicitatiekaarten of  de condolean-
cekaarten, die Arie en Diny Broekhoff  verzorgen, maar ook de 
rubriek van Frank van den Berg ( Hoe gaat het met?......) vallen 
onder deze categorie. Het is gewoon fijn, dat er mensen zijn die, 
als het niet zo goed met je gaat, aan je denken en een troostend 
woord schenken. Iets anders dan een artikel over de politie, 
maar ik hoop dat de lezers dit ook waarderen. 

Toegegeven een 
beetje rare kop 
boven dit artikel, 
maar ik denk dat 
vele SPA leden 
gelijk weten waar 
het over gaat, 
n.l. het begin van 
het terrorisme in 
Nederland. Op 

17 december 1985, brandde de Makro vestiging in Duivend-
recht volledig af  en werd de brand geclaimd door de groep 
RaRa. Wat was RaRa eigenlijk? Het was een groep mensen die 
voorstander waren van het ANC in Zuid Afrika. Tengevolge van 
de aanslagen moest Makro zich terugtrekken uit Zuid Afrika. De 
belangrijkste figuren binnen RaRa waren René Roemersma en 
Henneke Hagen, die ook genoemd worden in o.a. de aanslag 
op het van Heutzmonu-
ment in Amsterdam en 
van Leer in Amstelveen. 
Daarna richt de groep 
zich op Shell benzine-
stations waar de slangen 
worden doorgesneden 
en zo zijn er nog meer 
voorbeelden te noemen. 
Inlichtingendiensten van de politie en de Bijzondere Zaken 
Centrale van de CRI probeerden al het mogelijke om inzicht 
te krijgen in de beweging RaRa. In januari 1987 wordt het LCT 
(Landelijk Coördinatie Team) opgericht, onder voortreffelijke 
leiding van de CvP Paul Martens en Herman van Hoogen. Ook 
de BZC, met name de auteur, werd opgenomen in dit team, dat 
hoofdzakelijk uit observanten of  volgers bestond. In de nacht 
van 6 op 7 maart 1988 volgen twee politiemannen een man en 
een vrouw, die uit een pand aan de Overtoom kwamen. Deze 

twee figuren zijn René Roemersma en Henneke Hagen. (Beiden 
werden door het LCT als kernleden beschouwd). Henneke Ha-
gen was eindredacteur van het VPRO programma Tegenlicht. Zij 
werden al vijf  maanden gevolgd door het team, maar deze keer 
gaan zij fietsend van de Overtoom rechtsaf  de J.P. Heijestraat 
in en links de Kinkerstraat in. Bij de Kostverlorenvaart gaan zij 
linksaf  de Postjesweg op. Daar bevindt zich een Shell benzine-
station. De observatieploeg kan niet dichterbij komen, maar 
gelijker tijd worden in Nederland 37 benzinepompen van Shell 
vernield in het kader van Anti Shell campagne 88. Later bleek 
dat ook de benzinepomp aan de Postjesweg was vernield. Deze 
actie werd overigens niet geclaimd. De jaren tachtig kenmerkten 
zich door politiek links activistische groeperingen en uit bijge-
houden verslagen bleek dat in de jaren 1983-1984 zestig acties 
per week waren. Nimmer kwam het tot aanhoudingen en/of  
vervolging. In Amsterdam was in die jaren de kraakbeweging op-
permachtig en bij elke ontruiming ontstonden er veldslagen met 
de ME. De krakersbolwerken Lucky Luyk en de Grote Keijser 
zullen de lezer bekend in de oren klinken. De daders kwamen 
uit de harde kern van de kraakbeweging, anarchistische en anti 
imperialistische groeperingen zoals Onkruit. kleurrijke namen 
als MAF, het Militant Autonomen Front, RAF-NL en meer van 
dit soort namen. Eén van de bekendste namen was Wijnand 
Duijvendak die in Onkruit een prominente rol had. Later bleek 
dat vele Onkruit-figuren zich hadden aangesloten bij de RaRa. 
De CRI berekende dat er tussen 1984 en 1987 700 delicten 
waren gepleegd die gelinkt konden worden aan RaRa. Het 

hier relatief  lichte 
vergrijpen zoals het 
verwijderen van alle 
straatnaamborden 
in de Transvaalbuurt 
(denk hierbij aan het 
verleden van Zuid-
Afrika), maar ook 

RA RA AndRÉ immeL
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bomaanslagen 
en brandstich-
tingen. De 
schade die 
RaRa aan-
richtte bedroeg 
circa 150 mil-
joen gulden, nu 
€ 145 miljoen. 

Na de brand van de Makro in Duivendrecht claimde RaRa deze 
aanslag. De afkorting staat overigens voor Revolutionaire Anti 
Racistische Aktie. In 1991 werden er aanslagen gepleegd op 
twee ministeries maar ook op het huis van de Staatssecretaris 
Aad Kosto. Of  dit door de eerste groep RaRa werd gepleegd, 
want inmiddels was er ook een tweede RaRa groep opgestaan. 
Deze groep hield zich bezig met het in hun ogen fascistische 
vreemdelingenbeleid van het kabinet Lubbers. Zowel de toen-
malige BVD, de CRI en de politiekorpsen hadden totaal geen 
idee wie er achter RaRa stak. RaRa was ongrijpbaar en leken 
onaantastbaar. Door de Minister van Justitie Korthals Altes werd 
het LCT in het leven geroepen. Daar de leiding ervan uitging 
dat het krakersbolwerk in de Staatsliedenbuurt een belangrijke 
rol speelde werd de aandacht daarop gericht. In samenwerking 
met de volgploeg van de BVD werden observatieacties gestart, 
maar kom je in de Staatsliedenbuurt van toen met glanzende 

bolides binnen rijden dan loop je gauw stuk. Via mijn contacten 
bij het domein van de PTT, kon ik de beschikking krijgen over 
drie afgedankte voertuigen die ingezet werden voor observatie. 
Een zitzak in de auto, thermosfles met koffie en wachten. Via het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat regelde ik de verzekering 
en de z.g. schaduwkentekens. Om de maand kon ik de auto’s 
omruilen en dat heeft gewerkt. Nimmer zijn deze voertuigen 
opgevallen in deze moord en brandbuurt. Het werd een onge-
lijke strijd voor het LCT. Overal liep men op stuk, technische 
voorzieningen zoals nu waren er nog niet, maar toch werden 
op 11 april 1988 invallen gedaan in veel kraakpanden, vergezeld 
door een aantal Rechter Commissarissen. De ME werd achter 
de hand gehouden. 8 leden van RaRa werden aangehouden 
waaronder René Roemersma. Tijdens de terechtzitting toonde 
hij totaal geen respect voor de zittende magistratuur  en werd 
hij verdedigd door de bekende strafpleiters Bakker Schut en van 
de Plas richten hun verdediging op de huns inziens onrechtma-
tige huiszoekingen bij de aanhouding. In hoger beroep werden 
zij door het Gerechtshof  in het gelijk gesteld en kon Roemer-
sma vertrekken. In onze ogen kwam een zware crimineel op te 
betwisten gronden vrij. Een naar gevoel bleef  over, maar zeg ik 
altijd, soms win je en soms delf  je het onderspit. Blij dat wij aan 
onze kant van de wet daarmee kunnen leven.

Ieder jaar nemen leden van de Amster-
damse politie, tegenwoordig leden van 
de Eenheid Amsterdam, deel aan de 
Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar werd dit 
loopfestijn voor de 101e maal georgani-
seerd en ook nu reisde een delegatie van 

de Eenheid Amsterdam af, om vier dagen lang zichzelf  op de 
proef  te stellen. Het detachement bestond uit lopers voor de 
50 en de 40 kilometer. Daarnaast lopen de leden van de SPA 
individueel de 30 en de 40 kilometer. Op maandag 20 juli werd 
verzameld op het parkeerterrein van het PTO, waarna met een 
touringcar werd afgereisd naar het onderkomen in Nijmegen. 
Ook nu was de “Joris-mavo” aan de Heyendaalseweg  de 
eindbestemming. De school was voor deze gelegenheid door de 
verzorgingsploeg op zaterdag, voorafgaand aan de vierdaagse, 
veranderd in een slaap- eet- en rustgelegenheid voor het Am-
sterdamse detachement.
Namens de SPA namen deel: 
Marc Janssen (45e maal), Guus Boers (14e maal), Ton Groen 
(27e maal), Jan Kas (12e maal), Hans Standaar (46e maal), Rob 
Heida (26e maal), Willem van Gulik (11e maal) en Maarten 
Groot (12e maal), terwijl de SPA-leden Bertus Swaager en Hetty 
Roos deel uitmaakten van het verzorgingsteam. 
Het bestuur van de SPA  liet voor deze gelegenheid een T-shirt 
ontwikkelen, met daarop ons logo en de naam van de vereni-
ging. Dit bleek een groot succes, want tijdens het wandelen 
werden onze leden door andere lopers regelmatig aangesproken 

en waren de opmerkingen niet van de lucht. Een kleine greep 
van hetgeen onze leden te horen kregen: “Is er in Amsterdam 
een speciale afdeling voor “hangouderen?” Bent u van de politie 
wellness-vereniging?” Jullie drinken na de finish toch wel SPA met 
een schuimkraag hé?”

U begrijpt, dat de naam van onze vereniging, bij het zien van 
het logo, de tongen behoorlijk los maakte. Om hier nu een 
verslag van iedere dag op de route te maken, gaat wat te ver, 
maar neem van mij aan dat wij onderweg bijzonder veel plezier 
hadden. Nu heb ik het natuurlijk niet over de lichamelijke onge-
makken die zich bij sommige leden voordeden, maar dat hoort 

RA RA

Vierdaagse voor SPA-leden succesvol  Rob HeidA
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nu eenmaal bij het lopen van grote afstanden. Plezier voerde de 
boventoon, maar dat heeft u waarschijnlijk ook wel op de TV 
gezien bij het programma van Fons de Poel.
De vierde dag is natuurlijk de dag, dat men over de “Via Gla-
diola” wordt binnen gehaald. Men defileert langs de eretribune 
en wij lieten ons niet onbetuigd. Gezamenlijk maakten wij halt 
en front, om ons onmiddellijk daarna om te draaien, waarna de 

woorden Senioren Politie Amsterdam duidelijk te lezen waren. 
U zult begrijpen dat onze hoofdcommissaris en beschermheer 
Pieter Jaap Aalbersberg dit met een glimlach op zijn gezicht 
aanschouwde. Dat bleek later ook wel in zijn reactie bij de 
uitreiking van de medailles. De vierdaagse week werd afgesloten 
met een toespraak van Jacky Witte en de waarderende woor-
den van onze HC, waarna hij overging tot het uitreiken van de 
vierdaagsemedailles. Hierna volgde een overheerlijk buffet en 
kon er wat langer nagepraat worden onder het genot van een 
alcoholische versnapering, want de volgende dag hoefde er 
tenslotte niet gelopen te worden. Een ontspannen thuisreis was 
immers aanstaande. De verzorgingsploeg bleef  echter achter 
om de school weer “spic en span” achter te laten en voor hen 
was er pas een thuisreis op zondag. Voor deze verzorgingsploeg 
maak ik, maar ik niet alleen, een diepe buiging. Wat zij voor de 
lopers doen in de meest uitgebreide zin van het woord is in één 
woord geweldig. Wij, de lopers, ontbreekt het aan niets en wij 
hoeven ons alleen maar te concentreren op het lopen. Ook 
nu wordt er al weer uitgekeken naar de volgende editie van de 
vierdaagse, waarbij de Eenheid van Amsterdam, maar zeker ook 
onze senioren aanwezig zullen zijn.  

Vierdaagse voor SPA-leden succesvol  
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Onlangs vroeg de voorzitter Joop Reder aan mij wat ik zoal had 
gedaan bij de Centrale Recherche Informatiedienst, ofwel de 
CRI in den Haag. Ja, dat was een gemakkelijke vraag en ik ben 
niet zo’n ster in het verhalen wat ik zelf  allemaal heb meege-
maakt. De CRI, thans opgegaan in de Nationale Politie, was 
voorheen een politiedienst. Een buitendienst van het Ministerie 
van Justitie, waar velen smalend over spraken, maar waar elke 
week tientallen sollicitaties binnen kwamen van politiemensen.  
Maar een verzoek van de voorzitter leg je maar niet zo naast 
je neer en dien je daaraan te voldoen. In één van de vorige 
edities van ons magazine heb ik u al verteld over de levering van 
crypto-portofoons, die een week na bestelling in Amsterdam 
diende te worden afgeleverd. Een andere zaak die ik mij nog 

heel goed her-
inner was de 
zaak SMITH, 
een Canadees 
staatsburger 
die voor een 
bedrag van $ 
254.611 de 
taak op zich 
had geno-
men om een 

aanslag te plegen op de President van Zuid Korea. Dit was een 
interessante zaak waarbij geheime diensten en internationale 
politiediensten waren betrokken. In september 1981 bereikte, 
via de liasion officer, genaamd Doug Ewing, van de Canadese 
Ambassade, bij de CRI/BZC ( Bijzondere Zaken Centrale) het 
bericht, of  een onderzoek kon worden gestart naar de conspi-

ratieve activiteiten van een Canadees staatsburger, genaamd 
Charles SMITH. Daar bekend was dat hij in Amsterdam in het 
Okura hotel had verbleven, werd contact gezocht met de inder-
tijd Hoofdinspecteur J.C. van Riessen. Voortvarend ging men te 
werk en al spoedig bleek dat SMITH van 8 tot 9 juni 1981 inder-
daad had verbleven in genoemd hotel. Als bijzonderheid wist 
men te melden, dat hij op dat moment in het bezit was van plm. 
$ 260.000. Dit bedrag werd op 9 juni 1981 bij de ABN AMRO 
bank ingewisseld tegen een bankcheque van Fl. 600.000. Volgens 
informatie van de liasion officer zou SMITH zich bewegen in de 
kring van verdovende middelen en vuurwapens. Hij werd tevens 
verdacht van een moord in Togo. Ook was hij een bemidde-
laar in huurlingen. Lekkere jongen dus. De inlichtingendienst in 
Toronto had sinds mei 1981 geen zicht meer op SMITH, maar 
was danig geïnteresseerd in zijn doen en laten. Zo kwam het op 
mijn bord terecht. Het bleek mij, dat hij hier te lande in nauw 
contact stond met Canadese criminelen, waarvan er één in de 
gevangenis in Canada. Deze figuur, een supporter van de IRA , 
had in Noord Ierland een soldaat doodgeschoten, hetgeen hem 
$ 43.000 had opgeleverd. Voor dit geld had SMITH vervolgens, 
althans het vermoeden bestond, wapens aangekocht voor de 
IRA. Dan heeft u een beetje een idee waarin ik verzeild was 
geraakt. De overige namen zal ik niet noemen, dat heeft geen 
zin om die in de openbaarheid te brengen. Op 8 juni 1981 kwam 
SMITH vanuit Bangkok in Amsterdam aan en nam zijn intrek 
in het Okura hotel. Mij bleek toen, dat hij geen 260.000 US 
dollar bij zich had, maar 300.000 US dollar. Aan Mr. Itho, de mij 
bekende veiligheidsman in het Okura hotel, vroeg hij dit bedrag 
in de hotelkluis op te bergen. De nacht bracht hij door met de 
barkeeper en 2 dames van lichte zeden. De night manager heeft 
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tot 3 maal toe gezegd, dat niet aangemelde bezoekers niet op 
de kamer mochten komen en dat SMITH hen moest wegsturen. 
Daar werd niet aan voldaan, met als gevolg dat de barkeeper de 
volgende dag op staande voet werd ontslagen en SMITH een 
klacht indiende. U ziet, ik zat er elke dag dicht op, zeker met 
behulp van de veiligheidsman. Op dinsdag 9 juni 1981 ging hij 
naar verschillende ABN AMRO banken om het geld in te wis-
selen tegen een bankcheque, maar gezien het grote bedrag werd 
hij doorverwezen naar  de ABN AMRO bank aan het Damrak in 
Amsterdam. Hij wisselde van de $ 300.000 die hij bij zich droeg, 
$260.000 om tegen een bankcheque, die werd getrokken op de 
EURAM trust in New York. Overigens de bankbiljetten, die hij 
aanbood waren verpakt in zogenaamde bankwikkels, afkomstig 
uit Oostenrijk. Itho vertelde mij dat SMITH interesse toonde 
voor vuurwapens en op weg was naar België. Op 30 juni 1981 
keert hij weer terug in het hotel en vraagt aan mr. Itho om voor 
hem weer een groot bedrag in de kluis te bergen. Daarna gaat 
hij op zoek naar een winkel, waar zend- en opnameapparatuur 
wordt verkocht. Dat brengt hem naar de 1e Oosterparkstraat 
in Amsterdam. Of  hij daar werkelijk iets heeft gekocht is mij 
niet gebleken. Dan vertrekt hij naar België en via onze dienst 
wordt de BOB van de toenmalige Rijkswacht in kennis gesteld. 
Door de BOB wordt vastgesteld, dat hij in het Euromotel in 
Antwerpen contact heeft gehad met ene Johnson. Johnson 
is een bekende van de politie in Canada en de USA ter zake 
fraude, diefstal, smokkel en staat bekend als een diamant-expert. 
Via Interpol Ottawa bereikte mij het bericht, dat SMITH op 6 
oktober 1981 Canada had verlaten en op weg was naar Wenen. 

Dan blijkt het nut van Interpol, want dit bericht werd gelijktijdig 
verzonden naar IP Londen, Wenen en Brussel, met het verzoek 
SMITH onder observatie te stellen. Dan komt het bericht van 
de Ambassade binnen, dat hij niet doorvliegt naar Wenen, maar 
met de KLM naar Schiphol vliegt. Weer in snelle vaart van den 
Haag naar Schiphol en dankzij de uitmuntende samenwerking 
van de Dienst Luchtvaat van de Rijkspolitie kon ik mij vrij op de 
luchthaven bewegen. Toch te laat, want het bleek dat SMITH ge-
lijktijdig een transfer had geboekt op een vlucht naar Wenen. Ik 
ben toen rustig teruggereden naar Den Haag. Interpol Den Haag 
had gelijktijdig IP Wenen geïnformeerd en SMITH werd daar 
onder observatie genomen. Inmiddels is het 12 januari 1982 
geworden en krijg ik bericht dat SMITH die dag zou aankomen 
uit Toronto, Canada en gelijk zou doorvliegen naar Antwerpen. 
Ik trof  hem aan bij pier C 35 en nam een foto van hem. Hij was 
samen met een 2e man. Nadat beiden waren ingestapt vroeg 
ik de grondstewardess naar de namen van beide passagiers en 
bleek mij, dat de 2e man weer die Johnson was. De autoriteiten 

in België werden onmiddellijk geïnformeerd en toen het vliegtuig 
landde in Antwerpen, werd SMITH opgehouden en als onge-
wenst vreemdeling uitgezet. Ja, dat kon toen nog allemaal. RP 
Schiphol stelde mij, gezien de aard van het onderzoek, in kennis 
gesteld van een enorme diamantzwendel. De zending was vanuit 
Malta, via Antwerpen naar Amsterdam gebracht. De kluis waar-
in de handel was gedeponeerd werd geopend en toen bleek dat 
het om geslepen glas ging. Dit paste volgens de RCMP precies 
in het straatje van SMITH. Ja en dan valt het doek voor SMITH, 
Justitie denkt over voldoende bewijsmateriaal te beschikken om 
een vervolging in te stellen. Uitwisseling van gegevens volgt dan, 
waaronder het onderstaande bericht.

Subject: Cheque No.: 3777842
Mr. Charles S. SMITH
We have been advised by Mr. A. Immel of  the Centrale Recherche.
Informatiedienst that he has received enquiries from your office con-
cerning the disposition of  the cheque that was entered into evidence 
in a Criminal Court in Canada.
Enquiries conducted in Canada have determined that the Court 
Case in Canada is still continuing and therefore your cheque is 
required for evidence purposes.
I regret the delay in returning the cheque to your office. This office 
has instructed the Police
Authorities in Canada to return the cheque immediately at the con-
clusion of  the Court Case.
Your assistance in this matter is appreciated.
Yours…..
Ook de bankcheque wordt opgestuurd:
amro bank 119
Afd. / Dept. BBV CHEQUE FOURNERING
RP/2513
Postbus , 283
Postcode + plaats : 1000 EA AMSTERDAM.
Ref. : PRUYMBOOM/ BBCH 00015
DOSSIER BIJK 23/10681
Amsterdam,
CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE
DIENST.
t.a.v. Hr. A. Immel
Raamweg 47 DEN HAAG.
•
Wij doen u bijgaand/separaat toekomen : Copie van ons schrijven 
dd. 18 Juli, 1985, inzake cheque nr. 3777842 dd. 9.6.81 ad  
USD 254.611,==.
Kunnen wij genoemde cheque t.z.t. van U tegemoet zien?. Gaarne 
Uw berichten.
10-12-85 gebeld naar Hr Prymboom, hem geïnformeerd. Hij schrijft 
naar Canadese ambassade en stuurt copje.

De heer Itho en ik werden als getuigen opgeroepen door het 
OM in Toronto en ondergebracht in het Sheraton hotel aldaar. 
Het verblijf  duurde 10 dagen om elke dag de gang naar de 
rechtbank maken. De officier van Justitie in zowel Canada als de 
USA bereidt zich voor door zoveel mogelijk getuigen achter de 
hand te hebben. Uiteindelijk werd ik opgeroepen getuigenis af  te 
leggen m.b.t. hoe ik aan al de informatie was gekomen. Dat valt 
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niet altijd mee daar de opsporing en rechtsgang in beide landen 
verschillend is. Maar de rechtbank nam genoegen met mijn 
getuigenis en ik kon terugkeren naar mijn plaats. Korte tijd later, 
ik was al weer terug op mijn inmiddels vertrouwde plek, kwam 
de eerder genoemde liasion officer met een vliegticket naar 
mij toe. Hij zei, dat SMITH hoger beroep had aangetekend en 
ik werd weer als getuige opgeroepen. Was niet leuk voor mijn 
echtgenote, maar zij bracht mij desondanks, toch naar Schiphol . 
Bij de luchthaven kreeg ik via de semafoon (goede oude tijd) be-
richt, dat ik de CRI moest bellen. Natuurlijk doe je dat en toen 
hoorde ik dat de reis niet doorging, daar de verdachte SMITH 
schuld had bekend in ruil voor strafvermindering. Toen was de 
zaak gelijk gesloten. Met een gelukkige eega weer naar huis, tic-
ket ingeleverd en weer gewoon aan het werk. Dit was één van 
de vele zaken die ik bij de CRI meemaakte, een zaak van hollen 

en stilstaan, solo observatie, informatie inwinnen en bovenal, 
samenwerking met collegae zoeken en krijgen. Overigens is de 
aanslag niet doorgegaan, anders had u ervan geweten, maar het 
was wel bijzonder voor mij, zo kort na mijn aantreden bij de 
CRI, met zo’n internationale zaak te worden geconfronteerd. 

Inmiddels ben ik bezig met een andere zaak die 
betrekking heeft op de omkoping van de General 
Postmaster van Chicago. Een onderzoek in nauwe 
samenwerking met de FBI. Als u zelf iets heeft mee-
gemaakt aarzel dan niet om het aan het papier toe 
te vertrouwen en aan de eindredacteur Pieter Pistoor 
ter hand te stellen. Hij zal het in dank ontvangen.

In juni 1967 
werd in het 
toenmalige 
Wilhelmina 
Gasthuis te 
Amsterdam 
een baby 
geboren van 
een 17-jarig 
meisje met 
een Deens 

identiteitsbewijs. Aangezien er verder niemand bij de bevalling 
aanwezig was, is de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand te 
Amsterdam gedaan door een verpleegster van het W.G.
Door deze Burgerlijke Stand werd bij de Vreemdelingendienst 
een verzoek gedaan om identificatie te verrichten. Door de 
chef  VRD, mr. Hoeve, werd dit dossier ter behandeling aan 
mij beschikbaar gesteld. Het meisje had een adres opgegeven 
en zou wonen op een studentenboot aan het Stenen Hoofd te 
Amsterdam. Met Piet van der Pluijm ging ik naar deze boot. In 
een van de hutten werd een meisje met een baby aangetrof-
fen, alsmede een jongen met een Brits paspoort. Deze jongen 
beweerde de vader te zijn van de baby. Door ons werden de 
papieren ingenomen en allen werden verzocht zich te melden  
bij de Vreemdelingendienst, toen nog aan Hoofdbureau van 
Politie. Bij de vergelijking met de foto op het Deens ID-bewijs, 
bleken er toch wel wat verschillen te zijn. Ik vroeg haar naar 
haar ware naam. Hierop barstte zij in huilen uit en vertelde dat 
zij van huis was weggelopen en de Duitse nationaliteit bezat. Wij 
beschikten over een Duits opsporingsregister en daarin stond 
vermeld, dat haar o.a.t. werd verzocht door de Duitse politie. 
Het meisje vertelde, dat zij uit Flensburg afkomstig was. Dat ligt 
dicht bij de Deense grens. Zij had de Deense ID-kaart op straat 
gevonden in Kopenhagen en daar heeft zij de Britse vriend leren 
kennen. Het meisje gaf  het telefoonnummer van haar vader, 
die in Flensburg staatsanwalt was. Ik heb vervolgens de vader 
gebeld en gezegd dat zijn dochter terecht was. De man was zeer 

verheugd dat zijn dochter terecht was en hij zou haar met open 
armen ontvangen. Ik vertelde hem, dat zij niet alleen zou komen, 
maar dat zij een baby en een vriend zou mee nemen. Dat vond 
de man geen probleem.
Maar toen kwam het probleem, dat de baby als Deens onder-
daan stond ingeschreven. Dat moest worden veranderd, want 
het meisje had onbewust het misdrijf  “Verduistering van Staat” 
gepleegd. Door middel van een proces-verbaal heeft de Officier 
van Justitie dit hersteld.
Bij de overdracht aan de grens vlogen vader en dochter elkaar in 
de armen. Hierop kreeg het geheel een happy end.

ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL 

VERDUISTERING VAN STAAT douWe bRouWeR
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Bent u nog mobiel en redelijk ter been? Wandelt u graag door 
mooie steden? Kunt u - soms wat steile - heuvels nog bedwin-
gen? Dan is deze beschrijving van een tweetal wandelingen door 
Parijs misschien iets voor u.
De locaties bevinden zich min of  meer buiten het toeristische 
centrum, doch zijn makkelijk per metro te bereiken en te combi-
neren met andere bezienswaardigheden.

Wandeling 1                  Parc de Belleville

In het oosten van Parijs, in het 20e arrondissement, midden in 
een wijk dat een soort Chinatown is, ligt een relatief  klein en 
onbekend park, het Parc de Belleville. Een paar kilometer boven 
de bekende begraafplaats Père Lachaise.
U komt in de buurt van het park met metrolijn 2, uitstaphalte - u 
raadt het al - Belleville. Het metrostation ligt op het kruispunt 
van Boulevard de Belleville en Rue de Belleville. Enigszins 
verwarrend, maar ja, het blijven Fransen. Toch? Wanneer u de 
Rue de Belville op gaat dan loopt u heuvelopwaarts tot aan de 
Rue Piat. Daar slaat u rechtsaf  nog meer heuvelopwaarts. Het 
is een korte, maar hevige klim. Dan ontwaart u het park. Loop 
de ingang in en neem de weg links naar boven. U krijgt hier zeer 
bijzondere uitzichten over Parijs. Er is een gerede kans dat u 
mensen van chinese afkomst tegenkomt die daar hun oefeningen 
doen. Bovenin het park, feitelijk net daarbuiten, is een soort 
uitkijkplaats. En dit is het resultaat:

Het park kunt u verlaten door langzaam aan naar beneden te 
lopen via het Maison de l'Air. Eenmaal uit het park bent u zo'n 
kleine anderhalve kilometer verwijderd van de beroemde be-
graafplaats Père Lachaise.

Wandeling 2     
De Promenade Plantée & La Coulée Verte

Iets verder naar het zuidoosten van Parijs, vlakbij het Gare de 
Lyon, bevindt zich de opgang naar een uniek stukje Parijs, La 
Coulée Verte. Dit is een volledig heringericht wandelpad, bo-
venop een voormalige spoordijk. Bij deze opgang zijn onder dit 
wandelpad tussen grote bogen allerlei kunstwinkels gevestigd, 
een beetje vergelijkbaar met de Amsterdamse Haarlemmer-
houttuinen.
Ons advies is om niet deze opgang te gebruiken, doch om per 
metro door te reizen tot metrohalte Bel Air. Dan worden er 
twee vliegen in één klap geslagen. Via de Rue du Sahel kan wor-
den afgedaald naar Le Promenade Plantée. Dit is een prachtige 
diep gelegen laan met een gescheiden fiets- en voetpad. Om 
de 100 meter staat een eenvoudig trimtoestel, compleet met 
beschrijving. Loop de laan af  in noordwestelijke richting.

        De ingang van de  
       Promenade Plantée                       

Eén van de trimtoestellen

WANDELINGEN DOOR PARIJS HAn vARkevisseR

Onderweg
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Aan het einde van de Promenade wordt de Allee Vivaldi ge-
zocht. Loop aan het eind van deze straat rechtdoor het park in 
( Jardin de Reuilly). Blijf  rechtdoor lopen en de Coulée Verte – 
tussen de flats – opent zich. U bevindt zich op de spoordijk.
                    

Aan het einde van het wandelpad wacht u op het kruispunt Rue 
de Lyon en Avenue Daumesnil een brasserie, waar tegen een 
normale prijs een kopje koffie of  een biertje gedronken kan 
worden.

Ik heb sinds 
kort een hond, 
een cocker 
spaniël, bruin 
met een wit 
pluimpje aan 
zijn ingekorte 
staart. Polly 
heb ik hem 
genoemd. Hij 
heeft een uit-

gesproken intelligent voorhoofd en een paar ogen, zo melancho-
liek, zo droevig, dat ik het gevoel heb hem voortdurend bemoe-
digend te moeten toespreken. Ik moet als volkomen verknipt 
bij hem overkomen, maar misschien is hij juist daarom zo op mij 
gesteld. Een hondenziel is nu eenmaal moeilijk te peilen. Enige ja-
ren geleden arresteerde ik eens een man voor een kleine, maar 
in mijn ogen toch wel gemene diefstal. Samen met een collega 
pikten we hem van de straat. Omdat het niet ver was, brachten 
we onze arrestant te voet naar de Warmoesstraat.  We hadden 
nog maar een tiental meters gelopen, toen ik bemerkte dat er 
steeds een hond om ons heen dartelde. Het was een vaalgrijs 
beest van een ondefinieerbaar ras. 'Is die hond van u?' vroeg ik 
aan mijn arrestant. De man bukte zich, aaide de hond over zijn 
kop en zei: 'Naar huis, Polly, kom, joh, naar huis. Baassie moet 
even alleen weg.' Het dier liep een eind terug, maar bleef  ons 
op een afstandje volgen. Het beest was al helemaal uit mijn ge-
dachten gegleden, toen ik vrij laat die avond het bureau verliet. 
Tot mijn verbazing stond de hond voor de deur. Kwispelend 
kwam hij op mij toe. Wat geërgerd liep ik naar de cel. 'Die hond 
van u staat voor het bureau.' De man trok zijn schouders op. 'Ik 
kan er niets aan doen,' sprak hij gelaten. 'Jij hebt mij hier toch 
in gesleept.' Ik vloekte binnensmonds en met een gevoel van 
onbehagen stapte ik naar huis. De volgende morgen ging ik wat 
vroeger naar het bureau dan normaal. De hond lag bij de ingang. 

Toen hij mij zag, kwam hij moeizaam overeind. De trouw van 
het dier beroerde mij. Ik aaide hem over zijn ruige kop en ging 
weer naar de cel. 'Die hond van u heeft de hele nacht voor de 
deur gelegen.'
De man knikte. 'Ik weet het. Ik heb hem af  en toe horen janken.' 
Ik wond mij een beetje op. 'Kent u niet iemand die de hond kan 
komen weghalen?' Hij schudde langzaam het hoofd. 'Ik woon al-
leen. Ik ken niemand. Die hond is eigenlijk alles wat ik heb. Als je 
er erg veel last van hebt... breng hem naar het asiel.' Zonder wat 
te zeggen liep ik bij hem weg. Die dag werkte ik keihard om de 
zaak van de diefstal rond te krijgen. Bijna elk uur keek ik uit het 
raam van de recherchekamer naar de hond, die van geen wijken 
wilde weten. Uiteindelijk stapte ik naar mijn chef  en bepleitte 
daar zo vurig de 'voorlopige invrijheidstelling' van mijn arrestant, 
dat hij verbaasd naar mij opkeek. Gelukkig vroeg hij niets en 
willigde mijn verzoek in. Met een gevoel van opluchting haalde ik 
mijn arrestant uit de cel. Toen alle formaliteiten waren vervuld, 
bracht ik hem naar de deur. De hond sprong blij naar hem op en 
likte zijn handen. ' Geef  hem vanavond een extra portie vlees,' 
zei ik hees. 'Een betere advocaat had je nooit kunnen vinden.'
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GERRIT SCHUTTE

Gerrit Schutte 
staat bekend als 
een hard figuur in 
de Amsterdamse 
onderwereld. 
Hij is exploitant 
van een berucht 
speelhol aan de 
Ruysdaelkade. 
Op 17 decem-
ber 1958 schiet 
hij in dit gokhuis 

onderwereldfiguur Johannes Pisart dood. Schutte beroept zich 
met succes op noodweer. Omdat er onder de nagels van Pisart 
velletjes huid van Schutte zitten, wordt geconcludeerd dat hij 
Schutte eerst had aangevallen. Er zouden echter ook aanwijzin-
gen zijn dat Schutte de nagels van het slachtoffer zelf  over zijn 
gezicht haalde, nadat hij de dodelijke schoten had gelost. Bij de 
schietpartij raakt ook “Manke Toon” Kuijper gewond aan zijn 
arm. Hij is samen met Pisart naar het gokhuis gekomen. Op 3 
maart 1959 wordt vier jaar celstraf  geëist tegen Schutte voor de 
doodslag op Pisart. Volgens de lezing van Schutte, dringt Pisart 
op 17 december, samen met Kuijper, zijn gokhuis binnen om nog 
wat te gokken. Schutte weigert dit en er ontstond een worste-
ling waarbij het pistool van Schutte afgaat. Kuijper wordt als 
getuige gehoord en hij bevestigde in grote lijnen het verhaal van 
Schutte. Schutte wordt uiteindelijk tot anderhalf  jaar cel veroor-
deeld voor de doodslag op Pisart. Op het eind van 1968 wordt 
Schutte gearresteerd, samen met de garderobier/ snorder Wil-
lem van Houten. Ze worden aangehouden in verband met de 
diefstal van een grote hoeveelheid verdovende middelen uit een 
farmaceutische fabriek in Haarlem. Bij het onderzoek in deze 
zaak komt aan het licht dat beide mannen de daders zijn van de 
moord op caféhoudster Elisabeth “Tante Bet” Schevenhoven. 
Op de 16e oktober 1956 verlaat Betje, 's nachts om half  één, 
haar peuterig cafeetje in de Amsterdamse St.Jacobsstraat. Sa-
men met haar buffetjuffrouw loopt ze door het nauwe donkere 
straatje naar de verlichte Nieuwendijk. Daar nemen ze afscheid. 
Tante Betje gaat, zoals iedere nacht, op weg naar de Halvemaan-

steeg bij het Rembrandtplein, waar haar man “Rooie Jan” een 
avondzaak drijft. Tante Betje komt bij haar man nooit aan. Op 
de Dam krijgt ze een lift van Schutte. Ze stapt in een auto, waar-
van het portier uitnodigend wordt opengehouden. Schutte ript 
haar, slaat haar met een stuk ijzer de schedel in en begraaft haar 
lichaam in de duinen bij Bloemendaal. Schutte legt een bekente-
nis af  in deze zaak en hij wordt tot elf  jaar cel veroordeeld voor 
de doodslag. In de nacht van 3 op 4 oktober 1969 ontsnapt 
Schutte uit het huis van bewaring aan de Weteringschans in Am-
sterdam. Hij zit daar in afwachting van de behandeling van zijn 
zaak in hoger beroep. Bij zijn ontsnapping krijgt hij hulp van bui-
ten. Met een pistool heeft hij de bewakers bedreigd. Hij is daar-
na met een touw over de 4 meter hoger muur geklommen. Op 
7 oktober 1969 wordt één van de bewakers van het huis van 
bewaring door de rijksrecherche aangehouden. Hij wordt ervan 
verdacht dat hij Schutte bij zijn ontsnapping heeft geholpen. Kort 
daarna wordt een tweede bewaker aangehouden die bekent 
dat hij volledig op de hoogte was van het ontsnappingsplan van 
Schutte. Op 15 oktober 1969 wordt Schutte gearresteerd in 
Amsterdam. De politie maakt direct na de arrestatie bekend 
dat Schutte heeft verklaard dat de bewakers hem niet hadden 
geholpen. Ook verdenkt de politie hem van betrokkenheid bij 
de moord op C.W. Rosielle. Diens lichaam wordt op 15 okto-
ber aangetroffen. Schutte ontkent tijdens verhoren dat hij iets 
te maken had met de moord op Rosielle. Ook verklaart hij dat 
het pistool, waarmee hij uit het huis van bewaring is ontsnapt, 
van plastic was. Op 18 oktober maakte de politie bekend dat 
een verband tussen de moord op Rosiëlle en Schutte uitgesloten 
wordt geacht. De procureur-generaal eist op 22 oktober 1969 
een celstraf  van 20 jaar tegen Schutte voor de moord op Betje 
Schevenhoven. Schutte was zelf  in hoger beroep gegaan tegen 
de 11 jaar celstraf  die de rechtbank hem eerder had opgelegd. 
Op 23 oktober 1969 bekent een 37-jarige cipier, dat hij Schutte 
heeft geholpen bij zijn ontsnapping. Ook geeft hij toe dat hij een 
pakje in de cel van Schutte heeft afgeleverd, waarin mogelijk het 
pistool en de 40 kogels hebben gezeten.
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G. muLdeR

OVERDENKING

In Den Haag ligt Rob van Zwan op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is.
Aan zijn bed zitten: de verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en twee zonen.
Hij richt zich tot zijn zonen en zegt:
“Gerard, ik wil dat jij de villa’s in de Vogelwijk en Wassenaar neemt”.
“Peter, ik wil dat jij al de kantoren op de Vijverberg neemt".
“Trudie, jij krijgt de flatgebouwen aan de Laan van Meerdervoort en jij, Sara, mijn liefste vrouw, 
neem alsjeblieft al de residentie gebouwen in de stad”.
De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit allemaal hoort.
Dan, als Theo overlijdt, zegt zij: “Mevrouw van Zwan, wat is uw man een hard werkend mens  
geweest, dat hij zoveel eigendommen heeft verworven”
Sara antwoordt; “Eigendommen”? Hij heeft het over zijn krantenwijk!!”


