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Van de ex voorzitter  

Verrassend, dat geef ik onmiddellijk toe. Eigenlijk hoort onze nieuwe voorzitter hier het woord, 

c.q. de pen of het qwerty toetsenbord te bedienen, maar, Joop zit midden in een verbouwing, kan 

niet bij zijn pc en hoe hij zijn martiale figuur ook in de goede richting probeert te draaien, vergeefs. Dus wat doet Joop 

dan, als goede voorzitter delegeert hij dan zijn taak.  Joop heeft zich de laatste maanden na zijn benoeming ontpopt 

als een goed voorzitter, mag ook wel na zoveel jaar A.P.G.S. en gaat op een eclatante wijze met het bestuur en de 

leden om. Onlangs vertrouwde hij een bestuurslid toe dat een ieder zijn/haar taak weet binnen het SPA bestuur en 

dat hij daar weinig of geen sturing aan hoeft te geven. Ook kweet hij zich van de taken een voorzitter waardig, ging op 

bezoek met Frank v.d. Berg naar ons oudste lid – u leest hierover in de column van Frank – de heer Kee. Maar ook de 

voorbereiding voor het dertig jarig bestaan van de SPA nam hij samen met Koos Wiegertjes ter hand. Terecht stelde 

Joop dat wanneer er een behoorlijk bedrag mee gemoeid is dan dient een bestuurslid bij de voorbereiding en bespre-

kingen aanwezig te zijn. Genoeg over de Joop Reder. Onlangs werd de SPA BBQ gehouden en was de verzorging in 

handen van Dirk Kuiper en zijn dochter. Een geweldig goed verzorgde BBQ was het gevolg.  Iets anders, de reis naar 

Sauerland was onderwerp van gesprek in de soos, daar de prijs in een onlangs geplaatste  advertentie verschilde met 

wat ons werd geoffreerd. Douwe Brouwer ontpopt zich meer en meer als een goed onderhandelaar en sprak met de 

directie van hotel Bilstein. In het kort kwam het er op neer dat wij de goedkopere reis konden boeken en de andere  

annuleren, maar dat wij dan voor een eigen bus dienen zorg te dragen, een bus die 5 dagen tot onze beschikking was. 

Van PTO naar Bilstein v.v. plus de excursies op de 3 tussenliggende dagen vergt een enorm bedrag. Uitgerekend wat 

het zou schelen, bleek het om € 10 te gaan, te weinig om de reis, waar velen zich voor hadden ingeschreven te can-

celen.  Ook in deze editie de aankondiging van ons Kerstdiner/dansant en dit terwijl het soms nog zomer is(lijkt) in  

Nederland.  Maar we moeten er allemaal vlug bij zijn anders vinden wij de hond in de pot. Let op de activiteitenagenda 

want vaak bellen leden ons op of er b.v. geen BBQ meer wordt gehouden en dan is ons antwoord steevast zie het SPA 

Nieuws of de website. In deze editie ook een verslag van het vele werk dat Han Varkevisser heeft moeten verrichten 

om onze gehackte ( door de Russen) website weer heeft omgeploegd, nee, omgezet naar een nieuwe provider. Een hu-

zarenstukje waar het bestuur van zegt: “Han Chapeau bas”.   Dit was het weer, een fijne nazomer en tot de volgende 

keer weer met Joop onze voorzitter.

Dringend vrijwilligers gezocht

Als bekend bij de leden moge worden verondersteld dat diverse geledingen binnen de eenheid 

Amsterdam graag gebruik maken van de faciliteiten van ons SPA Honk. Wij doen dit graag, maar 

soms gaat het ons te veel vrije tijd kosten en  daarom zoeken wij gemotiveerde collegae, leden 

die bereid zijn als “kamerwacht”te fungeren tijdens zo’n  bijeenkomst.  Binnen de politie nieuwe 

stijl is er geen “kleine kas” meer om een dagje de “hei”op te gaan en is men zeer enthousiast 

over de gelegenheid die wij bieden. U kunt zich voor een dag, of een dagdeel opgeven bij Rob  

Heida, onze secretaris. U vindt zijn gegevens in de colofon. Het mes snijdt aan twee kanten, de 

eenheid helpt ons en wij helpen de eenheid.  De opzet is een soort reservepool op te zetten 

waaruit geput kan worden. Graag uw medewerking in deze. 

André Immel
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Tegenwoordig kun je als lid van onze maatschappij niet meer 
om het internet heen. Vrijwel alle informatie van de overheid 
en het bedrijfsleven, regels, advertenties, aanvraagformulieren, 
handleidingen e.d. worden via een website op internet gepubli-
ceerd. Ook de SPA heeft een website waarop zij op een snelle 
en efficiënte manier haar informatie met de buitenwereld deelt. 
Onze website kent een voorpagina met het laatste nieuws, een 
activiteitenagenda, doorverwijzingen e.d. en we hebben diverse 
pagina's van en voor onze leden, waaronder familieberichten. 
Deze pagina was tot voor kort te vinden op het adres htttp://
www.seniorenpolitie.nl.

Misschien heeft u gemerkt dat deze website in het voorjaar van 
2015 een tijdlang niet bereikbaar was en dat - toen deze weer 
bereikbaar was - het uiterlijk ervan diverse malen gewijzigd is. 
En nog niet zo lang geleden was de gehele presentatie (de lay-
out) ernstig verstoord. Deze website zal inmiddels verdwenen 
zijn. 
Voordat wij ingaan op het waarom daarvan, gaan we eerst de 
technische achtergrond van onze website enigszins versimpeld 
toelichten.
Onze website is fysiek ondergebracht op de computer van 
een gespecialiseerd bedrijf (provider genoemd) dat websites 
beheert. Onze website is gebouwd met behulp van het pro-
gramma WordPress. Via WordPress kunnen teksten worden 
geschreven, gewijzigd, of verwijderd en foto´s worden gepubli-
ceerd. De lay-out van de website wordt verkregen door het 
gebruik van een "thema" waarvan er vele gratis beschikbaar 
zijn. Om toegang te krijgen tot het redigeren van onze website 
gebruiken wij een toegangsprogramma dat voorzien is van een 
inlognaam en een wachtwoord. Deze benadering noemen wij 
voor het gemak van dit artikel de `voordeur`. Daarnaast is er 
een apart dashboard, waarin wij kunnen zien hoeveel bezoe-
kers we hebben gehad de afgelopen tijd, er is een e-mailfunctie 
en we kunnen, net als bij Windows, middels een soort verken-
ner, bij alle bestanden. Deze toegang, eveneens voorzien van 
een inlognaam en een wachtwoord, noemen we gemakshalve 
de ‘achterdeur’. 
Tot zover de belangrijkste zaken die u tijdens het komende 
verhaal zullen vergezellen.

Ergens in oktober 2014, gebeurden er binnen onze website op 
de achtergrond allerlei vreemde dingen. De e-mailfunctie van 
onze website bleek – vooral ’s nachts – regelmatig mailtjes te 
maken (te genereren) en te versturen, zonder ons toedoen. 

Nieuwe website: spa-amsterdam.nl 

SPAM heet dit soort spookmail. In beginsel is het sturen van 
spam strafbaar, dus was het zaak om de oorzaak hiervan te 
vinden. Maar ja, kom er als geïnteresseerde leek (lees: uw web-
master) maar eens achter hoe het er in de digitale techniek 
achter de schermen aan toegaat. 
Goede raad was duur en onze mailtjes naar de helpdesk van de 
provider leverden niet veel bruikbare oplossingen op, aangezien 
het jargon van de computerdeskundigen vrij lastig te begrijpen 
waren voor een leek op dit gebied. Je zou kunnen zeggen dat 
ze bij de provider Russisch spraken en wij Frans. Overigens, op 
dat Russisch komen wij nog terug.

Er waren uiteindelijk twee dingen uitermate niet goed. Ten eer-
ste de spam, waardoor de provider (het bedrijf waar wij onze 
website fysiek gestald hebben) zich op enig moment genood-
zaakt voelde om onze website tijdelijk te sluiten en ten tweede 
de toegang tot de achterdeur van de website. Liever gezegd, 
het niet meer kunnen krijgen van toegang tot onze achterdeur.
Of de inlognaam of het wachtwoord klopte niet, kortom, er 
was een onbekend en onbevoegd iemand achter onze rug bezig 
om iets binnen de technische bestanden van onze website te 
saboteren. Met andere woorden: onze website was gehackt. 
Na vrij lange tijd heeft de helpdesk van de provider ons op 
ons herhaaldelijke dringende verzoek een nieuw wachtwoord 
gegeven en konden wij eindelijk weer via de achterdeur naar 
binnen. Tevens werd de website weer vrijgegeven voor normaal 
gebruik.
In de bestanden van de website troffen wij een hevige puin-
hoop aan. Er waren inmiddels letterlijk tienduizenden mailtjes 
verstuurd als spam vanuit onze website. Zeker de helft daarvan 
was teruggestuurd door de virusscanners van de ontvangers, 
waardoor onze mailbox dermate vol was dat de gehele op-
slagruimte van onze website - voor de liefhebbers: 5 Gigabyte 
groot -  (over)vol was. Zodra we deze zooi hadden weggegooid 
(gedeletet) en een back-up van de website hadden teruggezet, 
werkte alles naar behoren en was u weer in staat om onze 
website te bezoeken. Voor de zekerheid veranderden wij een 
aantal malen de lay-out (de thema's) van de website, waardoor 
oude, wellicht geïnfecteerde, bestanden werden vervangen 
door nieuwe “schone” bestanden. Dat werkte. Tenminste, voor 
de helft.
Want we waren nog niet van alle spam af. Elke nacht werden 
er nog een paar honderd mails gegenereerd (met een licht 
pornografische inhoud) en verstuurd. Aan de helpdesk van 
de provider hadden we nog steeds niet zoveel, dus begon de 

door HAn VArkeVIsser
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zoektocht naar deze ellende van voren af aan. 
Na veel gezoek en geploeter kwamen we er achter welke 
bestanden geïnfecteerd waren die stiekem de verzonden 
mailtjes gegenereerd hadden. Deze bestanden werden via de 
achterdeur direct verwijderd. Ook kon de voorzichtige con-
clusie getrokken worden dat onze site waarschijnlijk gehackt is 
vanuit Rusland. Tussen alle bezoekers troffen we diverse malen 
een naam met als achtervoegsel “.ru” (= Rusland) aan. En de 
gevonden bestanden die deze bezoeker had bezocht bleken alle 
geïnfecteerd te zijn. 
Op enig moment hebben we het wachtwoord dat toegang 
geeft tot de voordeur van onze website gewijzigd. Toen 
gebeurde er iets verrassends: er verscheen ineens een hele 
andere inlogpagina dan normaal het geval was en er verscheen 
tevens op ons scherm een waarschuwing dat we werden “om-
geleid”. Het leek ons een voorbeeld van “phishing” te zijn; dit is 
een valse website waarvan men denkt op een website van een 
bedrijf (bv. een bank) te komen. In werkelijkheid wordt men 
naar deze nepsite gestuurd (die er vaak bedrieglijk echt uitziet) 
maar die slechts tot doel heeft om inlognamen en wachtwoor-
den te stelen.

Wat nu? Inloggen zou kunnen leiden tot het laten ontvreem-
den van ons nieuwe wachtwoord en dan kan alle ellende weer 

opnieuw beginnen. Gelukkig hadden wij een plan B. Er is naast 
de SPA nog een complete website in ons beheer en vanuit 
deze – niet gehackte, dus schone – website kopieerden we via 
de beide achterdeuren het inlogprogramma van onze voordeur. 
De computer van de provider reageerde met een boodschap 
dat er bestanden werden gesynchroniseerd en enkele uren 
later verscheen plotseling het normale inlogscherm. Hoera. 
Plan B had blijkbaar gewerkt en onze website bleef gewoon be-
reikbaar. De volgende ochtend bleek de spam flink afgenomen 
te zijn, maar echt weg was deze nog niet. Alle bestanden die 
geïnfecteerd leken, werden verwijderd en rigoureus werd de 
e-mailfunctie door ons ontkoppeld. En dat hielp. Er werd nog 
maar een fractie aan spam gegenereerd. 
Maar kort daarna werd onze site opnieuw getroffen en dit keer 
was het flink raak. De gehele lay-out was verdwenen en foto’s 
konden niet meer bekeken worden.
Nu werd het tijd voor plan C. Van tevoren was dit strijdplan 
met het SPA bestuur besproken en kon snel worden uitge-
voerd: het aankopen van een nieuwe domeinnaam en het in-
richten van een spiksplinternieuwe website. Het adres is: http://
spa-amsterdam.nl
Dit http:// is meestal reeds ingevuld, dus spa-amsterdam.nl 
zal in de meeste gevallen volstaan. Wellicht zijn we hierdoor de 
hackers kwijt.

Nieuwe website: spa-amsterdam.nl door HAn VArkeVIsser

Sauerland  JoHn elberse

Zoals er reeds min of meer bekend is bij U, gaan we begin 
november a.s. voor 5 dagen weer “nach die Heimat”. Dit keer 
dichter bij huis dan de vorige keer maar ik weet zeker dat het 
weer een succes wordt! 
Naar ik begrepen heb zitten we “all-inclusive” ongeveer 500 
km ten zuiden van Berlijn (ja… nou en?) en in de buurt van 
Winterberg waar we ook een excursie zullen hebben.
Ik heb hieronder wat wetenswaardigheden verzameld over o.a. 
het Sauerland en Winterberg. Denkt U nu niet dat ik dit al-
lemaal zelf wist…. Integendeel; ik ben er zelfs nog nooit eerder 
geweest! Ik heb dus moeten “koekelen” zoals dat in vaktaal 
heet. Ik hoop U hiermee een indruk te geven van hetgeen ons 
die 5 dagen te wachten staat. Dat het gezellig wordt…. daar 
twijfel ik geen moment aan!
Als U alvast virtueel ons hotel wilt bekijken: www.hotelbilstein.nl

Sauerland - de geschiedenis

De naam Sauerland wordt voor het eerst gebruikt in 1266 in 
de vorm “Suderland”. Hieruit kan direct afgeleid worden dat de 
betekenis “Zuiderland” is, hoewel over die betekenis in het ver-
leden wel strijd geleverd is. Net zo onduidelijk als de herkomst 
van de naam, waren de grenzen van het gebied. In de loop van 
de eeuwen is het gebied dat met de naam Sauerland wordt 
aangeduid, flink gegroeid.

In het Sauerland zijn er maar weinig archeologische bewijzen 
gevonden voor bewoning uit de vroege steentijd. In de grot van 

Balve in het Hönne-
dal zijn vondsten uit 
de middensteentijd 
gedaan en uit de late 
steentijd in de grot 
Stein bij Rüthen-Kal-
lenhardt. Uit de koper- 
en bronstijd bewijzen 
vooral grafheuvels dat 
het Sauerland rond die 
tijd al bewoond werd. 

Al in de ijzertijd werd er in het Sauerland ijzererts gewonnen. 
Uit de pre-Romeinse tijd stammen verschillende zogenoemde 
walburchten, vestingwerken bestaand uit opgeworpen aarden 
wallen. In de Romeinse tijd werd in het Sauerland in de buurt 
van Brilon lood gewonnen en naar het Middellandse zeegebied 
getransporteerd. Tot het einde van de zevende eeuw woonden 
in het gebied nog Frankische stammen, later werd het gebied 
geheel Saksisch. Het verschil tussen beid Germaanse stammen 
zat hem in het geloof. De Franken waren christen en de Saksen 
hielden nog vast aan de Germaanse goden. Aan het eind van 
de achtste eeuw behoorde het Sauerland tot het rijk van de 
christelijke Karel de Grote. Verder werd er een groot aantal 
kloosters gesticht die voor een snelle kerstening van het mis-
siegebied zorgden. Toen de invloed van het keizerrijk van Karel 
de Grote na diens dood begon te tanen, kwamen verschillende 
gravenhuizen op die hun macht in het Sauerland deden gelden. 



S.P.A. Nieuws September 2015

7



Sauerland  JoHn elberse

Het belangrijkste van die huizen was dat van de graven van 
Werl. Na het uitsterven dan dit huis kwamen de graven van 
Altena-Mark en van Isenburg op. Vanaf 1180 kwam het Sauer-
land bestuurlijk onder het aartsbisdom Keulen. Het vergroten 
van de invloed van het Keulse aartsbisdom, riep veel weerstand 
op van de verschillende gravenhuizen, maar het kwam nooit 
tot een verbond om één vuist te kunnen maken. Toch werd 
bij de slag van Worringen in 1288 een halt toegeroepen aan 
de Keulse opmars. In het jaar 1444 besloot de handelsstad 
Soest zich niet meer te onderwerpen aan het ertsvoorraden. 
Al gedurende de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) die aan de 
bestaande machtsverhoudingen weliswaar niet veel veran-
derde, werd al wel een economische crisis in het Sauerland 
ingezet. En door de grote ontbossing ten behoeve van de 
houtskoolproductie, werd al aan het einde van de achttiende 
eeuw de ijzerverwerking een kostbare aangelegenheid. En met 
de exploitatie van de kolenmijnen in het Ruhrgebied verloor 
het Sauerland economisch aan betekenis. Tussen het protes-
tantse graafschap Mark en het katholiek hertogdom Westfalen 
bestonden grote economische verschillen. Waar Westfalen 
haast nog middeleeuws bestuurd werd en daardoor een grote 
achterstand kende, was de Mark welvarend. Gedurende de 
periode van heksenprocessen tussen late zestiende eeuw en 
1728, was Westfalen een brandpunt van vervolgingen.
Aan het eind van de achttiende eeuw kwam het zogenoemde 
Keulse Sauerland (het katholieke deel) onder heerschappij van 
Hessen-Darmstadt en na de oorlogen met Napoleon viel het 
gehele gebied op aartsbisdom Keulen, maar aan de Hertog van 
Kleef die ook graaf van Mark was. Dit was aanleiding tot een 
vijf jaar durende oorlog die de Soester Fehde (1444-1449) 
wordt genoemd. 

Het graafschap Mark en 
het hertogdom Westfalen 
behoorden in de late 
middeleeuwen tot de 
gebieden met de grootste 
dichtheid aan steden en 
zogenoemde vrijheden, 
plaatsen met een soort 
stadsrechten, maar zonder 
muren. Vele van deze ste-

den waren lid van de Hanze, het grote Noord-Europese net-
werk van handelssteden, of ze waren bijsteden van de Hanze. 
In de premoderne tijd was er van een eenvormig Sauerland 
beslist geen sprake. De reformatie had het graafschap Mark 
protestants gemaakt, terwijl het hertogdom Westfalen katho-
liek bleef. Hierdoor ontstond er een onoverbrugbare culturele 
kloof tussen de twee delen van het Sauerland. Economisch wa-
ren er echter nog steeds raakvlakken, maar toch ook grote te-
genstellingen. De bergachtige delen van het gebied kenden een 
vroege industrialisering op het vlak van mijnbouw. Voorwaarde 
voor die industrialisering was de voorhanden waterkracht, 
hout voor de productie van houtskool en
het Weens Congres als deel van de provincie Westfalen 
aan Pruissen toe. Hierbij kwam ook het graafschap Mark. 
Economisch had de industriële revolutie juist een negatieve 
uitwerking op het Sauerland. De kracht van het opkomende 
Ruhrgebied was zo sterk dat er in het Sauerland juist sprake 

was van een “ontindustrialisering” en een terugkeer naar een 
landbouwmaatschappij. Aan de randen van het Sauerland bleef 
overigens de industrie wel een belangrijke rol spelen en met de 
bouw van de Ruhrtalspoorweg tussen 1870 en 1873 kwamen 
zelfs vele arbeiders vanuit Italië naar het gebied.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog had het Sauerland regel-
matig zwaar te lijden van luchtaanvallen. Omdat het gebied zelf 
van industriële betekenis was, maar ook vanwege de nabijheid 
van het Ruhrgebied. Zo werd op 17 mei 1943 de stuwdam in 
het dal van de Möhne gebombardeerd met een vernietigende 
vloedgolf van twaalf meter hoogte tot gevolg, die 1280 doden 
onder de burgers en krijgsgevangenen veroorzaakte. Na de 
oorlog kwam het grootste deel van het Sauerland, dat tot 
het district Arnsberg had behoord, bij het nieuwe bondsland 
Noordrijn-Westfalen. In de jaren 1969 en 1975 vonden belang-
rijke gemeentelijke herindelingen plaats waardoor vele vroeger 
zelfstandige plaatsen voortaan tot een grote of zelfs superge-
meente gingen behoren.

Winterberg

Winterberg is een kleine stad in het hoge Sauerland in het 
Rothaargebergte. De gemeente Winterberg bestaat sinds een 
gemeentelijke herindeling in 1975 naast de stad zelf uit twaalf 
dorpen en gehuchten. Winterberg is voor Nederlanders het 
dichtst bij gelegen wintersprotgebied en ook het bekend-
ste. De stad Winterberg ligt op 670 meter hoogte op een 
hoogvlakte. Winterberg wordt omgeven door bergen met 
een hoogte tot 842 meter (de Kahle Asten). Op deze bergen 
is het skigebied Winterberg gevestigd. Het laagste punt van 
Winterberg ligt op 414 meter in het Negerdal. Over de weg is 
Winterberg te bereiken via de B480, B236, L742, L640 en L540. 
Winterberg heeft ook een treinstation en vooral ’s winters is 
Winterberg ook vanuit Nederland rechtstreeks met de trein 
te bereizen.

Winterberg is in het jaar 1240 ontstaan met de verlening van 
stadsrechten. De stad is volgens een omlijnd plan gebouwd, 
evenals de buursteden Hallenberg en Schmallenberg. Aan het 
eind van de middeleeuwen sloot Winterberg regelmatig met 
omliggende steden een verbond ter bescherming. In 1357 werd 
Winterberg door oorlogshandelingen verwoest. Winterberg 
was ook lid van de Hanze. 
Eveneens aan het eind van de middeleeuwen verwilderde 
de regio Winterberg doordat veel nederzettingen verlaten 
werden, pas rond 1600 herstelde zich dat. Anders dan zijn 
buursteden had Winterberg vreemd genoeg niet veel te lijden 
van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), maar ook de hek-
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senvervolgingen gingen aan Winterberg niet voorbij. In 1993 is 
in Winterberg een officiële gedenkplaat aangebracht voor de 
slachtoffers van deze zinloze vervolgingen. Een voorbeeld dat 
veelvuldig door andere Duitse steden is nagevolgd. Winterberg 
ontwikkelde zich vanaf de zeventiende eeuw tot een welvaren-
de stad, omdat de vele oorlogsperikelen aan de stad voorbijgin-
gen. Toch bleven catastrofes als grote stadsbranden Winterberg 
in 1759 en 1791 niet bespaard. Voor de herbouw na de laatste 
brand werden de stadsmuren afgebroken en bredere straten 
aangelegd. In het begin van de twintigste eeuw werd het skiën 
geïntroduceerd en dat was het begin van het toeristische suc-
ces van Winterberg.
Tot de bezienswaardigheden van Winterberg behoren de Sint 
Jacobuskerk en de vele vakwerkhuizen in de oude stad. Verder 
trekken de Sint Georgeschans en de evangelische kerk bekijks. 
In 2009 werd het historische Bobhuis op de Winterberger 
Kappe door brand verwoest, maar weer opgebouwd. In het 
noordelijke deel van Winterberg bevindt zich het kuurpark dat 
in de winter een ideaal rodelgebied is. Een van de hoogste en 
zeker bekendste ber-
gen van het Sauerland, 
de Kahle Asten, ligt in 
Winterberg. 
Hierop ontspringt de 
grootste rivier van het 
gebied, de Ruhr. Rond 
het bronnengebied 
van deze rivier bevindt 
zich een uitgebreid 
wandelgebied. Door 
de gemeente Win-
terberg loopt het Europese langeafstandswandelpad de E1. In 
Winterberg is ook het West-Duitse wintersportmuseum te 
bezoeken.
Omdat Winterberg een echt toeristisch centrum is, valt hier 
voor de vakantieganger zowel in de zomer als de winter veel 
te beleven. Overnachten kan voor iedere beurs in de hotels, 
pensions, vakantiewoningen, jeugdherbergen en campings die 
de gemeente Winterberg rijk is.

Willingen

Willingen is een kleine gemeente van nog geen 6000 inwoners 
in het hoge Sauerland. Willingen ligt in het Rothaargebergte 
met toppen die in het gebied van de Langenberg tot 843 meter 
reiken. Het gemeentegebied wordt door de Hoppecke, de Itter, 
de Diemel en de Neerdar. De gemeente ligt in het natuur-
park Diemelsee. Het laagste punt van de gemeente Willingen 
ligt met 401 meter in het dal van de Neerdar. De gemeente 
bestaat uit elf – voornamelijk – gehuchten, waarvan Willingen 
en Usseln verreweg de grootste zijn. De huidige gemeente Wil-
lingen is in de eerste helft van de jaren 70 gevormd door de 
samenvoeging van een aantal nog kleinere gemeenten. Over de 
weg is Willingen te bereiken via de B251 en per spoor via de 
Uplandbahn van Korbach naar Brilon-Wald.

Waarschijnlijk zijn de verschillende dorpen van Willingen rond 
het jaar 1000 ontstaan. Voor die tijd echter was er rond 870 
al een kerkje in Usseln en de grote ringwallen bij Schwalefeld 
zijn rond de negende eeuw ontstaan. Willingen wordt in 1380 
voor het eerst in een oorkonde vermeld, maar net als andere 
nederzettingen in het Upland waar de klimatologische omstan-
digheden niet optimaal zijn, bestond het dorp uit niet meer 
dan wat pachtboerderijen. Aan het einde van de middeleeuwen 
raakte de regio verwilderd en het duurde tot 1620 voor er 
weer sprake van enige opbouw was. De bossen van het Upland 
leverden voldoende (brand)hout voor de ijzerverwerkende 
industrie. Willingen was bekend om zijn kleine smeedwerk, 
spijkers en sabels. In de Dertigjarige oorlog (1618-1648) werd 
Willingen mede door de pest volledig verwoest. Ook de 
Zevenjarige Oorlog (1756-1763) heeft zijn sporen nagelaten. 
In 1847 woedde er een grote brand in Willingen waarbij 47 
huizen vernietigd werden. Het spoor deed in Willingen pas 
laat zijn intrede, in 1913. In maart 1945 ontplofte er door een 
luchtaanval een munitietrein op het station van Willingen waar-
bij grote schade werd aangericht. Sinds 1932 is Willingen een 
officieel erkend luchtkuuroord en sinds 1957 een klimatolo-
gisch kuuroord.

Sauerland  JoHn elberse
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 HOE IS HET MET   FrAnk VAn den berg

Jan KEE
We beginnen met ons feestvarken en wel ons oudste lid!  Op 
8 juli 2015,  100 jaar oud!  geworden en daar heeft het Bestuur 
van de SPA uiteraard aandacht aan geschonken. Onze nieuwe 
voorzitter Joop Reder en ondergetekende bezochten Jan in het 
Jaap van Praag Huis te Purmerend.  In het bijzijn van de Burge-
meester van Purmerend en familieleden was het een bijzon-

der gezellig samenzijn. 
De nodige presentjes 
werden overhandigd en 
wij hebben wat foto's 
gemaakt, welke u in het 
SPA nieuws aan zult 
treffen. Jan KEE 100 
jaar en APGS 100 jaar! 
Uiteraard kreeg Jan het 
APGS jubileumboek van 
Joop overhandigd.  Wij 
zijn als SPA bijzonder 
trots op Jan en wensen 
hem nog een gelukkig 
en gezond vervolg toe!

Joop van RIESSEN
Het gaat goed met onze goedlachse oud-hoofdcommissaris. 
Ik trof hem op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord.  
Joop signeerde aldaar zijn nieuwste boek  "De IRT-infiltrant"  
en mag daar zeker trots op zijn. Joop is een zeer verdienstelijk 
schrijver  van spannende politieromans, bij velen onder U zeker 
bekend. Een aanrader voor de komende herfst en wintermaan-
den.

Jan PALMER
Verkeert in goede gezondheid en geniet van elke dag.  Als het 
weer het even toelaat is hij te vinden aan de waterkant van 
de Geuzenkade in Amsterdam.  U begrijpt.... een visliefhebber. 
De heer Palmer (91 jr.) heeft lange tijd gewerkt aan de Politie 
Opleiding School aan de Sloterweg te Amsterdam en was daar 
Hoofd Voeding.

Piet ZOET
Piet, inmiddels 86 jaar oud,  is onlangs opgenomen geweest in 
het VU te Amsterdam met ernstige hartproblemen.  Men heeft 
Piet weer op de been gekregen, alhoewel hij meer aan huis is 
gekluisterd. Een lekker stuk lopen met zijn hond in het Am-
sterdamse Bos is er niet meer bij. Sterkte Piet en geniet van je 
mooie tuin.

Gerrit WORMGOOR 
Ook Gerrit (85 jr.) heeft te maken met hartfalen en daardoor 
wat zuurstof problemen. Gerrit is dus ook meer gebonden aan 
zijn directe omgeving, maar heeft het samen met zijn echtge-
note erg naar zijn zin in hun woonplaats Zutphen, met zicht 
op de IJssel.  Gerrit heeft lang bij de ruiterij dienst gedaan, dus 
is zeker bekend bij de 'oud beredenen'  onder ons.  ( Je mag 
geloof ik niet meer spreken van 'ruiterij' ). Gerrit groet alle 
bekenden.

Roel JAGERSMA
Roel heeft vorig jaar grote darmproblemen gehad, maar is daar 
goed van hersteld. Toch is het momenteel een zware periode 

voor Roel, in verband met het overlijden van zijn vrouw begin 
juli dit jaar. Roel (79 jr.) staat er nu alleen voor, maar gelukkig 
wonen zijn kinderen in de buurt. Roel is altijd een wandelaar 
geweest, maar pakt nu meer en meer ook de fiets, een goede 
zaak. Roel heeft lang bij de Verkeersdienst gewerkt. Ik herin-
ner mij Roel nog met een flinke bos donkere krullen, maar dat 
schijnt nu wat minder te zijn en ook de kleur is wat veranderd.  
Sterkte Roel.

Wim  GERRITSE
Onze oud adjudant is kort geleden verhuisd naar een Zorgcen-
trum in Lelystad. Wim (92 jr.) woont al jaren in Lelystad en ver-
keert nog in een redelijk goede gezondheid. Wim heeft onder 
meer dienst gedaan aan het bureau Leidseplein en vandaar de 
verhuizing nog meegemaakt naar de Lijnbaansgracht. Wim voet-
balde jaren bij APGS en was nogal fanatiek. Je kon beter met 
hem spelen dan tegen hem. Vergelijkbaar met een tijdgenoot en 
goede kennis van hem Leen Pleging.

Dick VLEDDER
Kort geleden ben ik op bezoek geweest bij Dick in een zorg-
centrum in Hoofddorp. Dick (80 jr.) zag er verzorgd uit en ik 
heb een aardig gesprek met hem gehad. Ik moet het anders 
zeggen: Dick sprak met mij.  Hij vertelde over zijn oorlogsja-
ren als kind in Balkbrug te Overijssel. Als 8 jarig jongetje bij 
een boer ondergebracht. Die boer wist mijn naam niet zei hij, 
maar had het over : die Amsterdammer.  Zijn vader kwam hem 
een keer bezoeken vanuit Haarlem op de fiets, ondanks diens 
darmproblemen. Dick vond dat geweldig. Ik heb afscheid geno-
men van Dick. Ik denk niet dat hij mij nog kende.

Piet van der PLUIJM
Samen met zijn echtgenote geniet Piet zoveel mogelijk van het 
leven.  Piet (86 jr.) is nog in goede gezondheid en noemt zich-
zelf  "spekkoper".  Regelmatig gaat hij met zijn vrouw een dagje 
uit. Doorgaan Piet en blijf genieten.

André IMMEL
André probeert de draad van het leven weer op te pakken, on-
danks het zware verlies van zijn vrouw Wil, die op 12 juli over-
leed. De crematie werd druk bezocht, ook door vele SPA leden. 
André hield een indrukwekkend afscheidswoord. Nuchter maar 
toch gevoelig.  André kan dat als geen ander.  Mede namens de 
SPA leden sprak Hansje Dekkers een mooi woord van dank en 
afscheid.  André sterkte.

Beste leden, dit was het voor deze keer. In het volgende SPA 
nieuws zullen weer wat jonger gepensioneerden de revue pas-
seren.

Nog even dit:  de VIERDAAGSE  in Nijmegen zit er weer op en 
een aantal SPA leden hebben deze zware wandel tocht weer 
volbracht.  Ik noem: Rob Heida, Wim van Gulik, Wil Garritsen, 
Truus Meijer-van den Berg, Monique Jansma, Mark Janssen, 
Hans Standaar en Ger Walma.  Laat het mij weten als ik nog 
iemand ben vergeten. Dit kwam even uit de losse pols. Allen 
van harte gefeliciteerd met deze grote prestatie. Daar kun je 
mee thuiskomen!

Hartelijke groeten,  Frank.
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Er hebben zich al heel wat leden aangemeld voor deze leuke 
reis naar Sauerland. Als bekend gaan we op vrijdag 6 november 
2015 naar hotel Billstein in het  Sauerland, bij enkele van u al 
bekend van een individuele reis naar dit hotel. Op dinsdag 10 
november 2015 keren wij terug. We vertrekken  van het PTO,  
alwaar wij worden opgehaald door een OAD  of andere bus. 
Vertrek 09.00 uur. 

Tijdens deze 5-daagse reis krijgt u 4 overnachtin-
gen. Eenpersoonskamers worden niet in prijs ver-
hoogd. Vier maal een luxe ontbijtbuffet, vier maal 
een heerlijk driegangen diner of buffet, vier maal 
een warme lunch of lunchpakket. Dagelijks gratis 
drankjes tussen 17.00 en 24.00 uur. Gratis een 
mooie dagtocht door het Sauerland per bus, gratis 
gebruik, van zwembad, sauna, internet etc. etc.   
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus als u mee wilt 
boek dan vlug.

LET OP:  deze reis wordt u door het hotel aangeboden voor  
€ 299 p.p maar de SPA, althans de penningmeester, heeft een 
blik in de kas geworpen en daarom kan deze reis voor de leden 
aangeboden worden voor de prijs van € 249. Daar kan u het 
toch niet voor laten!

Daar enkele SPA-leden pas wilden inschrijven indien zij over meer 
informatie zouden beschikken heeft Douwe Brouwer overleg 
gepleegd met de directie van het hotel en daar is het volgende uit 
naar voren gekomen. Het amusementsprogramma kan niet nader 
worden gepreciseerd, zeker is wel dat sterren van internationaal 
niveau niet zullen optreden. Over de maaltijden en vleessoorten kon 
geen uitsluitsel worden verstrekt.

Dag 1:
-09.00 uur Vanuit Amsterdam vertrekken we rechtstreeks rich-
ting ons hotel in het Sauerland. Bij binnenkomst ontvangt de 
Familie Willemsen u met een heerlijke lunch. Na uitreiking van 
de kamersleutels kunt u nog even heerlijk ontspannen in of om 
het hotel. Na het diner om 18.00 uur is er een gezellige avond.

Dag 2:
-Na het ontbijt vertrekken we met de bus naar het zuiden van 
het Sauerland. Tijden deze prachtige rondrit brengen wij een 
bezoek aan Siegen. Hier bezoeken we de citygalerij. Deze dag 
nemen we een lunchpakket mee. Bij terug komst is het diner 
om ca. 18.00 uur. En daarna een gezellige entertainment avond.

Dag 3:
-Na het ontbijt staat er de „hotelbusrit" op het programma. 
We gaan een bezoek brengen aan Willingen, alwaar we een  
bezoek brengen aan  de glasblazerij. Daarna gaan we richting 
Winterberg, waar we de  berg “Kahle Asten” bezoeken. Ook 
nemen we nog een kijkje in het centrum van Winterberg,een 
bekende wintersportplaats. We nemen deze dag een lunchpak-
ket mee . Weer terug bij het hotel om 18.00 uur het diner buf-
fet. 's Avonds weer gezellig met een entertainment-programma.

Dag 4.
-We gaan deze dag met de bus richting het noorden van het 
Sauerland, waar we onderweg het bestekmuseum bezoeken. 
Via de Hennesee komen we aan in Meschede. Hier kunnen we 
even de benen strekken en de binnenstad in voor een lekker 
kop koffie met gebak.  s’avonds is er om 18.00 uur het heerlijke 
diner buffet. Daarna is er zoals elke avond weer een gezellige 
entertainment avond.

Dag 5.
-Na het ontbijt vertrekken we vol mooie herinneringen weer 
naar Nederland. Van het hotel krijgen we voor onderweg een 
lunchpakket mee. De touringcar zal ons weer terugbrengen 
naar het vertrekpunt, het PTO in Amsterdam

Accomodatie:
Hotel Bilstein***S Freiheit 40, Lennestadt-Bilstein  57368 (D)

Ligging:
Het hotel is gelegen in het schilderachtige plaatsje Bilstein met 
haar middeleeuwse burcht. De centrale ligging in het zuidwes-
ten van het Sauerland, tussen de zonnige noordzijde van de 
„Rothaarsteig" en de Biggesee maakt de ligging uniek.
De nette kamers zijn voorzien van televisie, telefoon, kluisje, 
bureau met zitje, minibar, broekenpers,Wifi, internet. De badka-
mer beschikt over een bad/douche, wc en een föhn.

Faciliteiten:
receptie, restaurant, bar/lounge, bruin café,  huisbioscoop, di-
verse liften, verwarmd zwembad en wellness ruimte. Denk aan 
uw zwemkleding mee te nemen. Voor een foto van het hotel 
zie het SPA Nieuws van juni 2015.

In verband met de reservering van het hotel dien ik voor 
1 oktober 2015 de reis vast te leggen. Daarom  is de in-
schrijftermijn verlengd tot 1 oktober a.s. Er zijn nu nog enkele 
plaatsen over, wel gereserveerd maar nog niet betaald. Geeft 
u dus op voor 1 oktober2015 middels betaling! Want u weet: 
betalen = inschrijven. Maak het bedrag van € 249,- p.p. over 
naar het bankrekeningnummer NL89 INGB 0000 451020 
t.n.v. Senioren Politie Amsterdam.

Denkt u zelf aan een annulerings- en reisverzekering!

Douwe Brouwer, uw reisorganisator.

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

Kolenschoppen-Aas
Aan bureau Warmoesstraat zat een brigadier, die uit Urk kwam. 
Hij was een grote liefhebber van kaarten, vooral van Hartenja-
gen. In de vrije uren werd dan gekaart en indien je kon kaarten, 
hoefde je niet de straat op. Zaak was wel om de brigadier af en 
toe te laten winnen, want hij had een hekel aan verliezen, waar-
na je toch nog de straat werd "opgeschopt". In die tijd had je 
ook de vaste dronkaards, die het bureau met een bezoek kwa-
men vereren. Legendarisch waren onder meer Keesje, Joppe de 
troubadour en Jan-Frans. Indien een andere brigadier, George, 
dienst had, dan was Jan-Frans steevast aan de balie aanwezig. 
Jan-Frans was een goed onderlegd type, die een goede betrek-
king had gehad, maar door de drank aan lager wal was geraakt. 
Nu kwam tijdens de dienst van George het gesprek over de 

brigadier uit Urk. Jan-Frans bemoeide zich - zoals gewoonlijk - 
met het gesprek, maar ving op, dat de brigadier een Turk was. 
Op het moment, dat Jan-Frans hem zag, confronteerde hij hem 
ermee, dat hij een Turk was. De brigadier, die ongeveer twee 
meter lang was en handen had als kolenschoppen, ontstak 
in woede, greep Jan-Frans beet en verzocht hem vriendelijk, 
doch zeer dringend het bureau te verlaten. Het heeft enige tijd 
geduurd, voordat Jan-Frans weer het bureau durfde binnen te 
komen.

Brigadier Bert
In de tijd dat ik bij de recherche zat, werden er veel acties en 
invallen gehouden. 
Het leek wel of de duvel er mee speelde, maar altijd had de 
brigadier Bert de dienst en was dan als wachtcommandant de 
spin in het web. Ik zag hem een keer zwetend achter het orgel 
( typemachine ) zitten om 160 vreemdelingen te muteren, die 
op een zaterdagavond werden aangehouden. Dat was een actie 
in samenwerking met de burgerpot, de recherche en de Uni-
formdienst en uiteraard de Vreemdelingenpolitie. 
Om alle arrestanten uit elkaar te houden werden er met vilt-
stift cijfers op de handen van de verdachten geschreven, waarna 
zij naar de binnenplaats van het bureau gingen. 

Eén of andere slimme advocaat vond uit, dat het schrijven met 
een viltstift tegen de lichamelijke integriteit van een arrestant 
was, zodat dit snel was afgelopen. Nu kregen de arrestanten bij 
grote acties de plastic fouilleringszak met een nummer mee. 
Dit bleek ook geen succes te zijn, omdat de zakken onderling 
gewisseld werden. Op een keer was er een grote inval op de 
kop van de Zeedijk. Mijn maatje Loek en ik mochten niet mee 
doen met de uiteindelijke inval, maar werden uit voorzorg 
geposteerd aan de achterzijde van de 'te invallen' percelen ter 

Ja, lezer het is pas september 2015 maar nu reeds zijn wij bezig met de organisatie van ons jaarlijks Kerstdiner/dansant welk dit 
jaar zal worden gehouden op – zie activiteiten agenda – op zaterdag 19 december 2015 in het inmiddels bekende boerderij/bras-
serie Langerlust Provinciale weg 24  1108 AB in Driemond.

Gelijk aan vorig jaar wordt u weer een copieus diner voorgeschoteld en zal er genoeg tijd overblijven om een 
dansje te maken op de muziek van onze ‘huis” muzikant Henk Wolleswinkel die precies de juiste toon weet 
te treffen voor onze doelgroep. De kostprijs voor dit geheel, bedraagt na overleg met onze penningmeester 
slechts   € 37.50 p.p.  In de voorbereidende bespreking is vastgelegd dat de ontvangst van de SPA leden om 
17.00 uur zal aanvangen en dat het festijn zal duren tot plm. 23.00 uur.  Helaas kon men ons niet informeren 
over de soort vlees of vis op tafel zal worden gebracht, maar toegezegd is dat dit een week van tevoren bij de 
secretaris bekend zal worden gesteld. Geef a.u.b. aan bij de betaling of overmaking of u voor vlees, vis of vege-

tarisch opteert.  Indien u deel wilt nemen aan dit gebeuren maak dan voor 15 november 2015 het verschuldigde bedrag over naar 
onze penningmeester: seniorenpolitie Amsterdam, Korenmolenstraat 13, 1511 CG Oostzaan.  NL 89 INGB 0000451020

De evenementencommissie nms deze, Douwe Brouwer.                                                                      

VOORAANKONDIGING KERSTDINER/DANSANT

Frans vertelt verder
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Frans vertelt verder

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

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

Tipgever
Eind zeventiger jaren hadden Joop en ik avonddienst en er 
verscheen een Belg aan het bureau. Hij wist te vertellen dat er 
een man, die door de Belgische autoriteiten gezocht werd voor 
moord, zich ophield op de Oudezijds Achterburgwal. Om te 
voorkomen, dat de moordenaar weg zou lopen, gingen Joop en 
ik onmiddellijk met hem mee en op zijn aanwijzing wisten wij 
een man van Italiaanse afkomst aan te houden. De man werd 
overgebracht naar de Warmoesstraat en bij de dienstdoende 
wachtcommandant geleid.
" Waar hebben jullie hem voor" vroeg hij. Wij antwoordden 
dat hij gezocht werd voor moord en dat wij dat nog moesten 
uitzoeken.

Via de Belgische Rijkswacht gingen wij informeren, maar die 
moest contact opnemen met hun Waalse collega's en na onge-
veer 2 uur bellen bleek dat wij de juiste persoon hadden aan-
gehouden. De Wcdt had ons ondertussen verschillende malen 
laten weten, dat hij hem heen ging zenden, omdat de man niet 
officieel gesignaleerd stond. 
Gelukkig konden wij hem overtuigen om geduld te hebben. De 
door ons aangehouden man had in de stad Luik twee prostitu-
ees op beestachtige wijze afgeslacht met messteken en na zijn 
daad had hij hun haar afgeknipt. De Luikse politie was in haar 
nopjes met de aanhouding en de volgende morgen verschenen 

er twee rechercheurs van de Belgische politie. Zij hadden ook 
nog een beloning van de tipgever meegenomen. Ver hoefden 
wij onze tipgever niet te zoeken, omdat hij dezelfde nacht 
aangehouden was voor diefstal uit een auto en hij zich in een 
van onze cellen bevond. Zo was ik er getuige van, dat de man 
als beloning voor het aangeven van een moordenaar van twee 
mensen een bedrag van 100 gulden ontving. Dit staat in een 
schril contrast met een heden ten dagen uitgeloofde beloning 
van 20.000 Euro per persoon. 

Dicht gooien!
Vooral in de 70-er en 80-er jaren werd Amsterdam overspoeld 
door no budget toeristen. Deze mensen, vooral Duitsers en 
Italianen, kwamen naar het Mekka van het Noorden om een 
vorstelijke shot heroïne te nemen in de vele hotels van minder 
kaliber. 
De heroïne in Amsterdam was van een andere samenstel-
ling dan deze mensen gewend waren, zodat vele van hen een 
vroege dood stierven. De rechercheafdeling had het vrij druk 
met de afhandeling van de vele doden. Soms hadden wij in een 
weekend wel 4 heroïnedoden. In vele gevallen wisten wij de 
familie te achterhalen, die dan voor de begrafenis zorg droeg. In 
enkele gevallen kon de familie niet bereikt worden of was niet 
in staat om hun nabestaande een menswaardige begrafenis te 
bezorgen. Immers ivm de Wet op de Lijkbezorging moest de 
dode binnen 4 dagen begraven worden. 
In een dergelijk geval namen wij contact op met het Gemeen-
telijk Bureau voor Lijkbezorging. Men werd dan voor de "ar-
men" begraven. Dat gebeurde altijd op de Ooster Begraafplaats. 
Marijn en ik moesten nog iets regelen bij het genoemde bureau 
en wij waren toevallig getuige van de ter aardebestelling van 
een van deze ongelukkige, waarvan wij pvb hadden opgemaakt. 
Door nieuwsgierigheid gedreven gingen wij even kijken. De kist 
werd begeleid door 2 mannen met hoeden met het Amster-
damse wapen. Verder was er niemand aanwezig. Bij het graf ge-
komen nam een van hen plechtig zijn hoed af. Hij vertelde, dat 
het traditie was om toch nog even iets tegen de overledene 
te zeggen. Hij stond aan de rand van het graf en sprak plechtig 
de volgende woorden:  "Hij is gestorven aan de heroïne, aan 
hem viel niets te verdienen. Dichtgooien."  Hoewel wij op een 
begraafplaats stonden hadden wij toch moeite om ons lachen 
in te houden......... 

Brand Casa Rosso
Het was vrijdag 16 december 1983. Ik was als leerling/brigadier 
werkzaam aan het bureau. Dienstgroep 1 had de dienst 17.00-
02.00 uur en wij waren net afgelost door groep 2, die nacht-
dienst had. Op dat moment kwam er een bericht binnen over 
de brand bij Casa Rosso. (Over deze brand staat veel omschre-
ven in het boek Warmoesstraat van Cees Koring). De brand 
was ontstaan aan de zijde van de Oude Zijds Achterburgwal. 
Een ontevreden ex-medewerker had aan die kant een brand-
bom binnen gegooid. 
Ik werd belast met een post aan de zijde van de Oude  Zijds 
Voorburgwal, omdat het pand doorliep. Steef, Peter en ik 
hebben nog verschillende mensen geassisteerd, die met veel 
ademhalingsmoeilijkheden uit het pand wisten te komen. Nadat 
de brand geblust was en er geen gevaar voor verstikking meer 
aanwezig was, werd ik benaderd door een commandant van de 
Brandweer. Hij vroeg mij of ik even met hem mee wilde lopen. 
Ik volgde hem en via een deur aan de Voorburgwal was links 
een deur naar een ruimte. Ik zag dat in deze ruimte 11 mensen 
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lagen. Deze waren allen gestikt en lagen erbij alsof zij vredig 
sliepen. Het bizarre van het verhaal was, dat indien zij de deur 
direct voor zich hadden genomen, zij buiten hadden gestaan. 
Nu waren zij zodanig door de rook bedwelmd, dat zij ver-
dwaald waren en de verkeerde deur hadden geopend, hetgeen 
hun noodlottig is geworden.

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

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

Berto
Berto was een leerling/rechercheur, die altijd in Amsterdam 
Noord had gewerkt. 
Hij was pas geplaatst bij de recherchedienst van het bureau 
Warmoesstraat. 
Ik schat dat het ongeveer in 1976 of 1977 is geweest, toen hij 
vanaf het CS via de Prins Hendrikkade op weg was naar de 
Warmoesstaat. Hij stuitte op een Surinamer die op de stoep 
fietste. Berto meende daar iets van te moeten zeggen, hetgeen 
ontaardde in een ordinaire vechtpartij. Het 'gezicht' van Berto 
was nog niet bekend bij de scene. Meerdere Surinamers begon-
nen zich ermee te bemoeien en Berto dreigde het onderspit 
te delven. Hij trok zijn pistool - in die tijd een FN - teneinde 
het dreigende gevaar te kunnen afwenden, maar de overmacht 
van 5 Surinamers was zo groot, dat hij bij deze vechtpartij zijn 

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

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

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

Midden in de nacht wer-
den wij gebeld met het 
verzoek om naar het 
bureau te komen. 
Het bleek dat er een 
schietpartij had plaats 
gevonden in een hotel 
op de Martelaarsgracht. 
Na een kort onderzoek 
wisten wij dat' Mona-

toetje', terwijl hij zat te kaarten, met enige schoten ter plaatse 
was geliquideerd door 'Pietje Pleuris'. 
Een man, luisterend naar de bijnaam 'de Moker', was getuige 
geweest van het geheel. 



Frans vertelt verder
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Dat was het enige waar wij het in eerste instantie mee 
moesten doen. De recherchechef Joop van Riessen was ook 
in dienst gekomen. Hij was gekleed in zijn traditionele lederen 
jack. Wij noemden het altijd zijn vechtjackie. In die tijd hadden 
wij nog niet van die moderne computers, waarin op bijnamen 
gezocht kon worden. Wel hadden wij onze employé Martin v. S., 
die een lopende computer was. Martin werd van huis gehaald 
en hij wist zich te herinneren wie 'de Moker' was. Deze bleek 
te wonen in de buurt van de Czaar Peterstraat en werd door 
ons met een huisverzoek vereerd. Toevallig was hij thuis en 
werd aangehouden en naar het bureau gebracht. Na een kort 
verhoor vertelde 'de Moker' wie 'Pietje Pleuris' was. Deze 
werd gelijk van huis gehaald en aangehouden. 
Al dit werk werd door ons drieen gedaan. Wij hadden echt een 
medewerkende chef . Tegenwoordig zouden die verdachten 
door een AT-team aangehouden worden. 
Wij hadden dankzij de tip van Martin binnen 3 uur de dader 
van deze moord aanhouden. De chef was uitermate in zijn nop-
jes, temeer omdat de zaak niet naar de E.D.(Ernstige Delicten) 
hoefde te gaan. Het was namelijk zo dat indien de districtsre-
cherche de zaak niet binnen 24 uur rond kon breien, de zaak 
naar de E.D. overgeheveld moest worden. 

Bij nader onderzoek werd Monatoetje vermoord om een 
gokschuld. 

Torenaka
Ik was overgestapt van de Recherchedienst naar de Uniform-
dienst i.v.m. mijn naderend brigadier schap.
In die tijd was het een must om over te stappen. Voor mij was 
de stap echter niet zo groot, omdat ik op de Warmoesstraat 
bleef. Ik werd geplaatst op dienstgroep 1 bij de brigadiers Jos 
en Bob. 
In het eerste uur van mijn eerste dienst kreeg ik alweer een 
bijnaam. 

Er werd een vrouw binnengebracht als verdacht van overtre-
ding van de Opiumwet. 
Na die vrouw in het dikke boek ingeschreven te hebben, mocht 

zij, in afwachting van haar fouillering, plaats nemen op de bank 
in de gang. 
Op dat moment was er geen vrouwelijke collega voor handen, 
zodat er één opgetrommeld werd. Dat duurde enige tijd. 
Die vrouw liet mij weten, dat zij naar het toilet wilde gaan. Ik 
vertelde haar, dat zij eerst gefouilleerd moest worden, alvorens 
zij in de gelegenheid gesteld werd om te plassen. Zij berustte 
zich in haar lot. 
Op een gegeven ogenblik zag ik dat zij wegliep naar het toilet 
in de gang. Dat toilet was uitsluitend voor politiepersoneel. 
Ik ging er snel naar toe om te voorkomen dat zij eventueel 
sporen weg zou maken. 
Ik zag dat zij de deur van het toilet wilde sluiten. Op dat mo-
ment duwde ik de deur open. Het bleek dat zij net wilde gaan 
zitten en kreeg zodoende de deur vol op haar hoofd. 

Door deze botsing had zij een gleuf van ongeveer 5 centimeter 
in haar voorhoofd opgelopen. Zij bloedde als een rund. 
Sinds dat moment werd ik Torenaka-Frans genoemd. 
Torenaka is een zwaardvechter uit een Japanse serie, waarin 
Richard Chamberlain de hoofdrol speelde. 

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

Puzzelpagina

Op de puzzel in het juni-nummer van het SPA-nieuws is door 11 leden gereageerd, waarvan 10 met de juiste oplossing. Op 4 augustus 
hebben we de winnende inzending middels loting bepaald. De gelukkige winnaar is Joop van Heuveln. Tijdens de BBQ is de prijs aan Joop 
uitgereikt, een BOL com cheque van € 25.

ThemabijeenkomsT  mh 17  redActIe

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

Frans vertelt verder
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Dinsdag 15 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 
Woensdag 14 oktober Themadag MH 17 ** PTO * 09.30 uur 
Dinsdag 20 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur 
Vrijdag 6 november 6 t/m 10 Sauerland PTO * 09.00 uur 
Dinsdag 17 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 
Dinsdag 15 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur 
Zaterdag 19 december Kerstdiner/dansant Info volgt

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

Activiteiten SPA 2015  

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 020-559.5771)
beginnen deze activiteiten om 13.00 uur, tenzij anders vermeld.

Zaterdag 2 januari  Nieuwjaarsreceptie  SPA honk 14.00 uur
Dinsdag 19 januari Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 16 februari Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 15 maart PAAS klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 19 april Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 26 april ALV SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 17 mei Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 21 mei Feest 30 jr SPA Info volgt
Dinsdag 15 juni Bingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 13 augustus BBQ Info volgt
Dinsdag 20 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 18 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 15 novermber Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 17 december  Kerstdiner/dansant Info volgt
Dinsdag 20 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur

Noteer de data in uw agenda voor 2016 en lees en bewaar de info uit de komende 
edities van het SPA Nieuws, alsmede de website spa-amsterdam.nl

Activiteiten SPA 2016 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 020-559.5771)
beginnen deze activiteiten om 13.00 uur, tenzij anders vermeld.
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Bommelding  door WInFord VAn deursen

Nu het afgelopen Sail in Amsterdam weer voorbij is, kwam er 
weer een herinnering bij mij naar boven.
Ik heb in mijn carrière bij de ruiterij een stuk of zes Sail-evene-
menten meegemaakt. Altijd een prachtig festijn met een fijne sfeer.
Te paard is het ideaal, de enorme afstanden over de kades hoef 
je zelf niet te lopen, zodat je niet moe wordt en je kijkt altijd 
boven de menigte uit en ziet alles.
En erg veel narigheid is er niet, wat zoekgeraakte kinderen of 
spullen, dat soort werk.

Het gemoedelijke van de beginjaren veranderde na de aansla-
gen op de Twin Towers in NewYork, de metroaanslag in Madrid 
en de busaanslag in London. Bij Sail 2005 werd serieus rekening 
gehouden met de mogelijkheid van een aanslag en daarvoor 
werden er vergaande veiligheidsmaatregelen genomen. Een 
van die maatregelen was dat er iedere dag een zogenaamd 
bomteam aanwezig was, bestaande uit een leider bomteam, 
bomverkenners en een hondengeleider met explosieven-
hond. Ieder Saildag begon met preventieve bomchecks en het 
bomteam kon pas inrukken als de bezoekers na het vuurwerk 
waren vertrokken.

Op een avond na het dienstdoen bij Sail 2005, zadelde  ik mijn 
paard af ergens op een kade. 
Mijn zadeltas, waarin een mond-op-mond beademingskapje, een 
kaart van Amsterdam, een halster en nog enkele dingen zette ik 
op straat tegen een hek. Erboven was flinke beplanting.

We hebben de paarden ingeladen en zijn naar de stal teruggekeerd.
Daar aangekomen bemerkte ik, dat ik de zadeltas, die uit het 
zicht stond, vergeten was.

Aangezien ik in Hoorn woon, dacht ik er wel op weg naar huis 
langs te rijden, om hem op te pikken. Ik dacht, dat niemand 
hem ’s nachts onder de bosjes in het donker zou vinden.
Stom gedacht bleek al gauw, in plaats van dat ik de meldkamer 
belde.

U voelt de bui al hangen, misschien. Ik kom bij de locatie, staat 
er een politieauto, een burgerauto en ik herkende explosieven-
expert en Spa-collega Rob Lokhoff. 
Een agent stond de inhoud van mijn zadeltas inmiddels te 
inspecteren. Hij had een paardenhalster in zijn hand en zal wel 
gedacht hebben, waarvoor dat diende.

Bleek dat iemand mijn achtergelaten zadeltas maar een 
verdachte situatie vond en daarvan melding had gedaan bij 
de politie. Hierna is door de meldkamer het reeds ingerukte 
bomteam opgeroepen. Een explosievenhond had al aan de tas 
geroken en was al weer vertrokken. Rob Lokhoff had die avond 
dienst gedaan en was al thuis, waar hij werd gebeld en weer 
was teruggekomen voor onderzoek.

Ik schaamde me kapot en voelde me doodongelukkig. Gelukkig 
was mijn zadeltas nog net niet opgeblazen door militairen met 
zo’n op afstand bestuurbaar robotkarretje.
Mijn stommiteit om niet de meldkamer te bellen is gelukkig 
wel het met de mantel der liefde bedekt, mede omdat ik Rob 
gelukkig kende. 
Van mijn collega’s heb ik het nog wel eens moeten horen. ‘t Ja, 
het kan raar lopen.

Groeten, Winford van Deursen.

Het is vandaag de dag amper voor te 
stellen wat er tijdens de oorlogsjaren 
’40-’45 allemaal heeft plaatsgevonden.  
Gelukkig is onze Jim Nijman daar om 
ons te herinneren aan die barre tijden 
waarin werd gesproken over het zijn 
van “Vol Joods”of andere krankzinnige 
uitingen. Jim heeft het allemaal nage-
pluisd in het GAA (Gemeentelijk Archief 
Amsterdam) en brengt ons terug in die 

tijd die nooit meer mag terugkeren.  (redactie)

Izaak Michiel Zegerius, stamnummer 4521, geboren te Amster-
dam op 5-11-1892,
wonende Beukenplein 1  2e etage kwam op 5-11-1921 als 
agent in het Korps Gemeentepolitie Amsterdam.
Hij kwam bij de Politietroepen vandaan en volgde de opleiding 
bij de Centrale controle zoals toen gebruikelijk was. Nadat hij 
op vele plekken in het Korps had dienstgedaan als en soort 
flex-agent werd hij op 26 maart 1926 vast geplaatst aan bureau 
Pieter Aertszstraat. Zijn  functie was wielrijder, biker dus. Van 
die functie werd hij in 1939 ontheven omdat de surveillance 
per fiets of te voet door het eigen bureau werd ingevuld.
Zoals bekend kwam de Duitse inval in mei 1940. Op 26 no-
vember 1940 werden alle Joodse collegae buiten dienst gesteld 
en op 1-3-1941, net na de Februaristaking, ontslagen. Op zijn 

gevonden personeelskaart staat dat hij niet Arisch was. Michiel 
was vol Joods en gemengd gehuwd met een Rooms Katholieke 
vrouw en stond te hoek als Nederlands Hervormd evenals 
hun 3 kinderen. De gemengd gehuwden hebben lang geen last 
gehad van oproeping en deportatie. Op het einde van de oor-
log – eind 1944 - werd het toch gevaarlijk om in het openbaar 
te komen.
Daarnaast heb ik  de indruk dat hij door bekende collegae min 
of meer werd beschermd.
Op 20-5-1945, 15 dagen na de bevrijding, meldt hij zich weer 
in dienst bij afdeling 33 het Staatspolitie nummering van bureau 
Pieter Aertszstraat.  Deze nummering heeft tot aan de ophef-
fing van de Staatspolitie formeel bestaan tot en met 31-12-
1945.
Michiel heeft geen uitgebreid verslag kunnen doen van zijn 
leven tijdens WO2 Op 20 juni 1946 overlijdt hij op 53-jarige 
leeftijd.
Waarom nu dit stukje, dat een lang geleden gebeurtenis be-
schrijft?  Op het WO 2 monument in de hal van het HB staan 
de namen van de Joodse collegae die het niet hebben overleefd.
Zij worden evenals  de andere slachtoffers van het Korps jaar-
lijks herdacht.
Naast Zegerius was er nog een overlevende n.l. de Ip Cohen. 
Maar die is zowel voor als na de oorlog niet alleen bekend ge-
worden behalve bij zijn betrokkenheid bij de dood van de agent 
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Politieagent

DE SITUATIE
Je bent politieman. Je wandelt in een afgelegen straat met je 
vrouw en kinderen. Plots verschijnt er een gevaarlijk individu 
voor je met een mes. Hij kijkt je recht in de ogen en brult 
dat hij je geld wil, terwijl hij jou en je gezin bedreigt met zijn 
gigantisch mes. Jij hebt je dienstpistool bij je en je bent toevallig 
de beste schutter van het korps. Je hebt aan al je schietbeurten 
voldaan en de Geweldsbepalingen zijn geen probleem voor je. 
Je hebt slechts enkele seconden om na te denken en te reage-
ren voordat hij aanvalt.

Wat doe je?
In Australië:
Actie
PANG!

In Amerika:
Actie
PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!
Herladen
PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!
Click click click click!

In Nederland :
Vooraleer over te gaan tot actie eerst een diepgaand onder-
zoek uitvoeren:
- Is het mes toevallig geen plastic namaak mes?
- Verkiest de aanvaller te spreken in het Arabisch, Turks, Duits, 
Engels, Frans of het  Nederlands?
- Is hij toevallig geen vreemdeling die goed geïntegreerd is maar 
eventjes een kleine misstap doet?
- Is hij een nieuwe immigrant die niet goed weet hoe hij de 
politie moet benaderen?
- Is het een gevangene op proefverlof die nog steeds slecht 
gere-integreerd is in onze maatschappij?
- Gaat dit geval niet aangemerkt worden door de media als een 
racistische actie?
Actie: Ik zal hem dan maar eerst vriendelijk vragen zijn wapen 
neer te leggen en als hij niet reageert op mijn herhaald en zeer 
vriendelijk verzoek, dan schiet ik hem neer.

DE GEVOLGEN:
In Australië:  een eenvoudig proces-verbaal; een verdachte is 
namelijk altijd fout.

In Amerika: een verslagje door middel van een standaard invul-
formuliertje van één bladzijde, felicitaties en de zaak is gesloten.

In Nederland: proces-verbaal met alle mogelijke en onmogelijke 
motivaties waarom je hebt geschoten en of dat wel nodig was;
alsook:
- Verslag aan de korpschef.
- Verslag aan de Burgemeester.
- Verslag aan de leiding van de Nationale Politie.
- Verslag aan de Rijksrecherche.
- Inbeslagneming van je wapen.
- Tuchtonderzoek (door Rijksrecherche).
- Verschijnen voor de onderzoeksrechter.
- Verschijnen voor de rechtbank als verdachte.
- Klacht tegen je met burgerlijke partijstelling door de familie 
van het slachtoffer.
- Klacht met burgerlijke partijstelling door het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding (hij bleek 
een illegale vreemdeling te zijn).
- Veroordeling wegens doodslag.
- Oneervol ontslag.
- Jarenlang trauma... 
 
Je moet zien dat je geen procedurefouten hebt begaan!!!
Is de verjaring niet ingetreden?
Had je geen voorkennis?
Moest je daar wel zijn? Kon je niet onder begeleiding gaan 
wandelen?
Gaf je geen aanleiding tot diefstal door met je handtas te onbe-
dekt te lopen?
Heb je niet te uitdagend racistisch gekeken? En ook je midden-
vinger opgestoken misschien?
Je was toch niet te westers gekleed?
Je had toch geen varkensvlees bij je?
Had je niet eerst je advocaat gebeld?
Je had gewoon je geld toch kunnen geven?

Draad die op de Zeedijk werd doodgeschoten. Dat was voor 
de oorlog en daarna is hij jaren lang Chef geweest van de VKD.
Zegerius is te vroeg gestorven maar hij werd niet uit het oog 
verloren.  Alhoewel door het Nazi regiem per 1 januari 1941 
ontslagen doch bij de procedure van het Rechtsherstel werd 
Zegerius in eerste instantie geacht voortdurend in gemeen-
tedienst te zijn geweest als agent 1e  klas van 1-3-1941 tot 
zijn overlijdensdatum in 1946. Hij was eerst wel buiten dienst 
gesteld maar kreeg zijn salaris. In 2e instantie is aan zijn nabe-
staanden in 1948 een schadeloosstelling toegekend en uitge-
keerd. Hij heeft tot aan zijn overlijden gewoon dienst gedaan bij 
de Amsterdamse politie.
Van de tijd van zijn gedwongen ontslag tot aan het eind van de 

oorlog is niets meer over hem te vinden op een klein incident 
na.  In 1945 ziet hij op het Merwedeplein een vrouw lopen met 
een paraplu die hij herkent als de paraplu van zijn echtgenote. 
Hij spreekt de vrouw aan en zij blijkt een Duitse te zijn. Zij 
geeft de paraplu echter niet af. Hij vraagt een collega om hulp 
waarop de vrouw de plu wel afgeeft maar tevens zegt zich over 
de Nederlandse politie te beklagen bij de Duitse politie. Dat 
is alles, wat mij de gedachten geeft dat hij door Amsterdamse 
dienders die hem kenden werd beschermd.
Het is allemaal terug te vinden op zijn in het GAA liggende 
personeelskaart.
Ik denk dat het nodig is dat het Korps zich realiseert dat hij 
vergeten was. Hierbij is hij uit de anonimiteit getild.
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SPA BARBECUE  2015

Zaterdag 15 augustus 2015, het was een beetje donker aan 
het firmament en de gedachte was:”Houden we het droog” . 
Gelukkig hadden een aantal vrijwilligers o.l.v. Hans de ruime 
partytent opgezet en werd er op zaterdag nog even de laatste 
hand aan gelegd. Regen en storm bestendig uiteraard alhoewel 

je in de natuur op 
niets vaststaand 
moet rekenen. 
Nadat de klus van 
tafels en stoelen 
was geklaard was 
het wachten op 
Dirk Kuiper en zijn 
vazallen die voor 
ons de BBQ zouden 

verzorgen. Om 14.00 uur, de zon brak door en  daar kwam 
Dirk aan en werd de zaak in rap tempo opgezet en daar komt 
heel wat voor kijken dan kan  ik u verzekeren. Even later kwa-
men ook de eerste SPA leden binnen, onze Frans de Winter als 
eerste met zijn echtgenote. Frans altijd bereid te helpen kwam 
om die reden, maar zag dat alles al op de bekende rolletjes 
liep en ging het winkelcentrum van Duivendrecht bezoeken, 
zeiden zij. Met 10 minuten waren ze weer terug ontdaan van 

het vele moois dat zij hadden 
aanschouwd. Zo rond de klok 
van  drie uur waren de meeste 
van de 55 deelnemers binnen en 
vond ik het fijn veel bekenden 
te ontmoeten, Gerrie Visser 
altijd een lach, Gerrie Wilmans 
en vele anderen waar je zo fijn 
en intens mee hebt samenge-
werkt in de afgelopen jaren.  Bij 
ontstentenis van de voorzit-
ter Joop Reder, deed André 
de opening en zei dat hij als 

voorzitter de zaak kon delegeren maar nu moest meewerken 
aan dit evenement. Dat gaf hem ook inzicht in wat er gedaan 
moest worden voor het zover was en vroeg en kreeg een ap-
plaus voor die voorbereiders. Voorts mocht hij de puzzelprijs 
uitreiken aan collega Joop van Heuveln,  die Dirk assisteerde in 
de veldkeuken. Verder verklaarde hij de BBQ voor geopend en 
kon even later het sein  AAAANVALLLEEN worden gegeven. 
Het viel best in de smaak wat er geboden werd, keurig bestek 
erbij, maar ik stelde vast dat een tengere dame toch kans zag 
haar vork te breken. Jan Schmitz stelde zich weer belangeloos 
op als zanger en wat is hij toch goed met al zijn tot meezingen 
uitdagende liederen.  De bediening was prima, beter dat in de 
meeste horeca gelegenheden en Annemiek Kuiper draagt op 
een voortreffelijke wijze haar beleid uit. En dan zijn de magen 
gevuld en komen de verhalen los waar het altijd leuk is om 
naar te luisteren. Het blijkt dan wij allen de politie soms anders 
hebben ervaren dan jezelf. Maar dat schept ook weer een band.  
Bedankt voor de leuke middag, het prima voedsel, de keurige 
verzorging en aankleding en ik zou zeggen tot volgend jaar. 
Voor hen die er niet bij waren schrijf je in voor de BBQ 2016.  

10 voor Taal ton V.d. erVe.

Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet 
mee.

Van mensen die nooit wat geven, daar krijg 
ik wat van.

Een man maakt je eerst het hof en leidt je 
dan om de tuin.

Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een 
krop in de keel.

De cursus lassen voor beginners is afgelast.

Bij de slankheîdsclub zijn 3 nieuwe leden 
aangekomen. Maar er zijn er ook 3 afgeval-
len.

Een paar maanden na de amputatie van 
zijn been, steekt deze man reeds op eigen 
houtje straat over.

De situatie van de dakloze analfabeten is 
niet over naar huis te schrijven.

Een van de twee drielingen vierde op de 
vijfde van de zesde maand zijn zevende 
verjaardag.

Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar 
buiten roken.

Edelachtbare, als u per sé wilt dat ik 
rechtsta zal ik mij daar tegen mijn zin bij 
neerleggen.

Wat doen weekdieren in het weekend?

Bestaan er wegwerpboemerangs?

Het grote aantal werkongevallen in de
houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door 
vingers gezien.

Roken: het blijft een teer onderwerp.

Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer 
kans op slagen.

Als de echtparen echt paren, dan hebben 
echtgenoten echt genoten.


