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Voorwoord André Immel

Ja en daar ga je dan, volledig onderuit. Voor een eenvou-
dige darmoperatie die o.a. Tjeerd van Wieringen ook 
had ondergaan word je op 1 september opgenomen en 
2 september geopereerd. De rest kan ik niet vertellen 
omdat ik er even niet bij was. Na 6 weken ziekenhuis en 
revalidatiecentrum mocht ik naar huis en wat ligt je eigen 
bed dan lekker. Ik ben er echter achter gekomen dat wij 
een geweldig bestuur hebben. Het grootste gedeelte van 
het SPA Nieuws van september was al rond maar voor 
de afwerking tekenden Ton van der Erve, Han Varkevis-
ser en Rob Heida. Contact met de uitgever, de drukker, 
allemaal nieuwe zaken voor hen maar belangrijk is het 
feit dat het SPA Nieuws op tijd verscheen. Ton had een 
oproep geplaatst om André die in het ziekenhuis lag een 
kaartje te sturen. Nu dat hebben ze gezien in het zie-
kenhuis. Op het laatst was er geen plekje meer vrij om 
een kaart op te hangen. Ik wil daarom een ieder hartelijk 
bedanken voor deze geste, enkelen zelf 2 of 3 maal en het 
heeft zeker meegeholpen tot herstel.  Over tot de orde 
van de dag. Donderdag 20 november was de themabij-
eenkomst gewijd aan  het onderwerd MENSENHANDEL. 
De inleider van het onderwerp,  Harold van Gelder, deed 
het met verve. Voor een 70 tal SPA leden, sommigen met 
begeleider, deed hij uit de doeken wat er zoals gebeurd in 
de wereld om ons heen en dat is meer dan droevig. De 
senioren hebben eertijds ook nare zaken meegemaakt 
maar wat je hoort vanuit de maatschappij om ons heen is 
diep en diep droevig. En zoals Harold opmerkte, het kan 
ook bij u om de hoek plaatsvinden. Na afloop werd hij 
hartelijk bedankt en bood de SPA hem een fles vuurwa-
ter aan met 2 mooie glazen. De volgende themabijeen-
komst is gewijd aan de Heineken ontvoering en wordt 
gedaan door Ger van Beek bij velen onder u bekend. Let 
op de activiteiten agenda. Als het SPA Nieuws verschijnt 
zijn de feestdagen in aantocht. 

Zorg dat u er bij bent. In het vorige SPA Nieuws zei ik 
het al, er zijn door Rob een paar kledingrekken gekocht 
met genoeg hangers voor elke bezoeker. Ja, ook wij leren 
nog bij de dag. Er was een tijd bij de SPA dat alle leden 
het prachtig vonden wat het bestuur voorstelde. Dagreis-
jes, meerdaagse reizen, de bus was steeds vol. Vooral de 
helaas overleden Klaas Schagen die de reizen verzorgde 
was daar goed in. Hij schreef gelijk het hele bestuur en 
partner in voor een dagtrip en vreemd genoeg, ze gingen 
allemaal mee. Later nam de ook te vroeg overleden Frans 
Grotegoed de zaak over. Frans, een oude touringcar-
chauffeur, wist bij welke firma hij moest zijn en samen 
met Herman van Montfoort verzorgde hij leuke trips. En 
dan plotseling stopt het, er komen nieuwe jongere leden 
bij de SPA die meer kijken naar "wat kost het en wat krijg 
ik ervoor". Een dergelijke kijk op de wereld is te res-
pecteren, maar is moeilijker voor het bestuur om er aan 
tegemoet te komen. Ton van der Erve, die op het laatst 
de reis verzorgde, zuchtte wel eens en gaf er met mijn 
instemming de brui aan. Nu lees ik in het laatste Friesland 
verslag van Tymen en Sytske Bosch, dat zij hopen dat er 
misschien volgend jaar weer een dagreis komt. Inmiddels 
heeft het bestuur besloten om te proberen weer een 
dagtocht te organiseren. Let op de activiteitenagenda. 
LEDEN, hoe u er over denkt, volgend jaar staat weer bol 
van activiteiten die de één leuk vindt en de ander niet. 
Heeft u een bepaalde wens, het maakt niet uit welke, laat 
het bestuur weten wat u wilt en er zal worden gekeken 
of dit uitvoerbaar is. We staan voor het eind van het jaar 
met veel ellende in de wereld, Syrië, Oekraïne, ISIS en IS 
en de overige terroristische dreiging, laat u echter daar 
niet door ontmoedigen en vier een fijne Kerst en Oud 
en Nieuw. Ik hoop u te mogen ontmoeten op de Nieuw-
jaarsreceptie waarbij wij vele goede wensen naar elkaar 
kunnen uitspreken. 

Gelukkig
Nieuwjaar

Op zaterdag 3 januari 2015  
onze NIEUwjAARSREcEPtIE 
in het SPA honk aanvang 14.00 uur. 

S.P.A. Nieuws December 2014



5

Onze voorzitter en de korpsverantwoordelijke voor de SPA, Cp. Olivier Dutilh, die ons bijpraat over de reorganisatie 
en de ontwikkelingen ten aanzien van de Nationale Politie.
  

De zaal was goed bezet; zo'n 70 Spa-leden waren aanwezig
    

Het thema en de inleider, Harold van Gelder en de lunch.

Themadag 20 november 2014
S.P.A. Nieuws December 2014
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PRINSJESDAG
S.P.A. Nieuws December 2014

Voor de ruiterij is Prinsjesdag een jaarlijks terugkerend 
gebeuren. In het galakostuum van de vroegere Rijkspoli-
tie en daarna de  KLPD rijden een vijftigtal politieruiters 
mee in de stoet naar het Binnenhof. Amsterdam heeft 
een eigen galauniform, wat helaas niet vaak meer wordt 
gebruikt. Ik heb zelf in mijn loopbaan twee maal in een 
Koninklijke rijtoer vanaf het Centraal Station naar de 
Dam in Amsterdam meegemaakt. Dit betrof dan staatsbe-
zoeken, waar het Koninklijk gezelschap met de Koninklij-
ke trein aankwam en vervolgens in de Koninklijke wacht-
kamer even pauzeerde om vervolgens met koetsen in 
draf over het Damrak te gaan naar het Koninklijk Paleis. 
In Amsterdam durft men dat helaas al jaren niet meer aan 
na de vele krakersrellen voorheen. 
Een keer heb ik meegemaakt, heel ongewoon, dat we 
naast het sabel ook onze wapenstok meehadden, omdat 
er sprake van was, dat demonstranten een zitdemon-
stratie op de route zouden houden. Mijn oude chef Hip. 

Kooistra had toen de 
eer voorop te rijden 
en eventueel dwars 
door deze groep te 
moeten rijden. Er is 
toen gelukkig niets 
gebeurd overigens. 
Gelukkig is de traditie 
van Prinsjesdag tot 
op heden in stand 
gehouden.Was het 

voorheen een hoofdzakelijk KLPD aangelegenheid, al een 
aantal jaren doen alle Bereden korpsen in Nederland 
mee en zeker nu met de Nationale Politie. Amsterdam 
levert een 12-tal ruiters. Voorheen was dat slechts een 
tweetal. Het gaat als volgt: Een week voor de derde 
dinsdag in september ga je het Gala-uniform passen in 
een militaire kazerne. Dit pak is niet eenvoudig aan te 
trekken en je hebt hier aanwijzingen bij nodig met al die 
tierlantijnen. Het is de opvolger van hun oude Gala pak 
en is op historische gronden (tijd Napoleon) ontworpen. 
Hoe ze hier vroeger dienst in deden, is mij een raadsel. 
De zaterdag voor Prinsjesdag ga je naar Den Haag, nadat 
je ’s morgens al je paard en harnachement, (zadel e.d.) 
etc. in orde hebt gemaakt. De stallen van het Ere-escorte 
zijn ondergebracht bij de gemeentereiniging in Den Haag 
en je verblijft in een hotel.De militairen en politie zijn ge-
scheiden en trainen afzonderlijk. De militairen en Mare-
chaussee rijden op geleende privépaarden en paarden van 
de Belgische vroegere Rijkswacht, nu Federale Politie, die 
een groot aantal paarden leveren. Vooral de privépaarden 
leveren nog wel eens problemen op, omdat politiepaar-
den getraind zijn en hun paarden niet zo. Daarom gaan 
de militairen op het strand oefenen, terwijl de politie 

het houdt bij oefenritten in stap om de paarden rustig te 
houden en geen blessures op te lopen. 
Wel wordt vanaf het begin geoefend met het sabel, om 
de paarden aan het geklepper tegen hun lichaam te laten 
wennen. Ook wordt er sabelexercitie gedaan, vooral voor 
de nieuwelingen. Zaterdagmiddag is dan de eerste oefen 
rit in gewoon tenue.  De zondag wordt het traject van 
Prinsjesdag gereden in pelotonsformatie bij het Koninklijk 
staldepartement met de koetsen o.l.v. de stalmeester van 

Hare Majesteit 
de Koningin, 
Kolonel G.E. 
Wassenaar.
Deze rijdt 
meestal op de 
schimmel Be-
nito van Prinses 
Beatrix. Mo-
menteel is die 
echter kreupel. 
Overigens rijdt 

Beatrix nu nog regelmatig te paard. Voorheen was er een 
voormalig collega-ruiter  van de Beredenen Amsterdam, 
die bij de veiligheidsdienst van het Koninklijk huis is 
gaan werken en die haar vele jaren te paard heeft bege-
leid, omdat hij kon paardrijden. Zondagmiddag is er een 

gastenoefenrit met een aantal hoge gasten. Dit betreft 
meestal kennissen van Hoofdcommissarissen etc. Maan-
dagmorgen is er wederom een oefen rit met sabelexer-
citie op Duindigt. ’s Middags verstrekking van het gala-
harnachement, poetsen en in orde maken galauniform.
Met voor de paarden een prachtig blauw zadeldek, witte 
singels, witte sierkoorden etc.Dinsdags is dan de rijtoer, 
vanaf paleis Noordeinde. 
Alles moet er strak uitzien, op militaire wijze, richten op 
elkaars lichaam, strak vooruit kijken. Het is geen gezicht, 
als ruiters links en rechts kijken, praten en het niet op 
linie gaat.

 WInford vAn deursen
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PRINSJESDAG
S.P.A. Nieuws December 2014

 WInford vAn deursen

Het schematisch overzicht:

1 Koninklijke militaire kapel Willem Friso
2 Wnd. Commandant Garderegiment grenadiers en jagers, 
3 Vaandelwacht garderegiment grenadiers en jagers.
4 Erecompagnie garderegiment grenadiers en jagers
5 Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
6 Ere-escorte der Koninklijke Marechaussee
7 Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
8 Ere-escorte der cavalerie 1e peloton.
9 Rijkknecht-majoor met 2 rijknechten.
10 Koninklijke rijtuigen.
11 Ere-Escorte korps landelijke politiediensten, commandant 
Ere-escorte, clique (trompetterkorps), standaardwacht en 
1e peloton.
12  Koninklijk rijtuig (glazen berliner)
13  Ere-escorte Korps landelijke politiediensten, 2e peloton)
14  De gouden koets met daarvoor stalmeester van de 
Koningin Kol. Wassenaar.
15  Ere-Escorte der cavalerie, 2e peloton

De Bereden politie komt voort uit de vroegere Militaire 
Cavalerie, die opgeheven is. In vroegere oorlogen, won 
meestal het leger met de grootste Cavalerie. Verovering 
van de Standaard en het Paukenpaard, betekende de 
overwinning. Alles ging vroeger met trompetsignalen, 
toen radioverbinding, mobieltjes e.d. niet bestonden.
Vandaar dat het trompetterkorps met een paukenpaard 
en De Standaard meerijden. Het is traditie. Het heet de 
clique, een paukenpaard en acht trompetters. Amsterdam 
had vroeger ook een trompetterkorps te paard, dat zelfs 
eens heeft meegedaan met de Taptoe in Breda.
Ik was zelf destijds ook trompetter onder leiding van 

Brigadier Joop Schrijver, onze paukenist op het paard Ra-
detzky. We traden op in heel Nederland. Op het huidige 
paukenpaard speelt af en toe een Belgische politieruiter, 
maar soms ook één uit Nederland. De twee politiepelo-
tons (bruinen en vossen) bestaan uit vier maal zes ruiters, 
met een commandant. Hans van Oostrum, huidige chef 
ruiterij is ook wel eens commandant geweest.
Ik heb zelf in het verleden twee maal meegereden. Het 
hele gebeuren was een geweldig leuke ervaring, mede 
om al die enthousiaste mensen, kinderen in klederdracht, 
langs de route te zien. Na de aanslag op de Twin-towers 
is één keer alles heel sober gehouden, geen muziek en 
geen gala, maar gekleed tenue. In de tramrails worden 
touwen gelegd, zodat de koetsen geen problemen heb-
ben. De gouden koets wordt het ene jaar getrokken 
door acht Friezen en het andere jaar door acht Gelderse 
c.q.Groninger paarden. Hopelijk wordt deze traditie nog 
jaren voortgezet,

OPROEP AAN DE LEDEN VOOR EEN BEStUURSFUNctIE

Op de komende ledenvergadering zullen  de bestuursleden Ton van der Erve en André Immel zich niet herkiesbaar stel-
len voor een volgende periode.  Artikel  8 lid 2 van de statuten stelt dat de bestuurders door de ALV worden gekozen en 
benoemd uit de leden der vereniging. Zij, bedoeld wordt het bestuur, kiezen dan uit hun midden  een voorzitter, penning-
meester en  secretaris die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Tevens wordt gezocht een lid die de redactie van ons 
SPA Nieuws wil gaan doen. Meld u aan, wij doen een beroep op u allen.
Ton van der Erve vervult thans de functie van ledensecretaris, maar zijn vacature wordt opengesteld voor bestuurder in 
algemene functie.
André Immel vervult de taak van voorzitter en zijn vacature zal worden vervult door een gekozen bestuurslid met de taak 
van het voorzitterschap. Zij die willen reageren op deze oproep worden dan ook verzocht bij hun sollicitatie te vermelden 
of zij wel of niet de taak van voorzitter op zich te nemen.  Voor beide functies geldt dat u ruim in uw tijd zit want het ver-
vullen van beide functies vraagt tijd.  De stemming tijdens de ALV zal een besloten stemming zijn met stembriefjes.
Informatie in te winnen bij Ton van der Erve of André Immel en weet u genoeg laat uw belangstelling blijken bij de ledense-
cretaris Ton van der Erve.

Het bestuur SPA

Oproep
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Onder bovenstaande aanhef werd in het Spa Nieuws van september 2014, melding gemaakt, dat u kon inschrijven voor een z.g. 
COMPUTER CURSUS gegeven door HAN VARKEVISSER . Deze computercursus heeft op dinsdag 7 oktober 2014 in het Spa 
Honk plaats gevonden en mag een succes genoemd worden.
Door de deelnemers van deze computercursus werd zelfs verzocht daar een vervolg aan te geven, waarin o.a. de behandeling en 
bewerking van foto's wordt behandeld, hetgeen zeker zal gebeuren.
Mocht u alsnog interesse hebben voor het volgen van een eenvoudig opgezette cursus, waarin de belangrijkste items van de com-
puter aan u worden verteld en uitgelegd, dan gelieve u zich daarvoor aan te melden, liefst per email, bij:
TON van der ERVE (tonvderve@hetnet.nl)

Mijn computer en ik.   door Ton vAn der erve

S.P.A. Nieuws December 2014

Het Parlementsgebouw in Victoria, 
British Columbia, Canada.  door HAn vArkevIsser

Als je familie hebt in een ver land, je bent nog niet zo 
lang geleden gepensioneerd en in staat - zowel fysiek als 
financieel - om een lange reis te maken, dan moet je dat 
vooral doen.Zo kwamen wij terecht in het westen van 
Canada. Een prachtig gebied met woeste natuur, wilde 
dieren (beren, elanden diverse soorten herten, eek-

hoorns, vossen coyotes, arenden, orka's, zalmen, noem 
maar op), indianen en cowboys. Er is nog zoveel aan oude 
gebouwen (ca. 100 tot 150 jaar oud) en er is nog zoveel 
ruimte dat er aldaar veel (o.a. historische) films worden 
opgenomen. De grootste stad van de provincie British 
Columbia (afgekort BC), Vancouver, wordt daarom wel 
eens het Hollywood van Canada genoemd. Op ongeveer 
anderhalf uur varen van het vasteland naar het westen 
ligt een groot eiland, Vancouver Island genaamd. Ook hier 
zijn er bergen, woeste natuur, nog een stukje regenwoud 
en veel wilde dieren.
Maar het zuidoostelijke stukje van Vancouver Island is 
anders. Hier ligt de hoofdstad van de provincie British 

Columbia, Victoria. Deze stad doet erg Brits aan. Vlak-
bij de haven van de binnenstad van Victoria liggen twee 
gebouwen met een oer Britse traditie: het Parlements-
gebouw en het Empress hotel. In het hotel kun je (tegen 
een flinke prijs overigens) nog van een echte high tea ge-
nieten. Ook de buiten de stad gelegen Butchard Gardens 
en het aan de zuidkant van de stad gelegen Beacon Hill 
Park stralen op alle manieren een Britse sfeer uit. 
Het meest interessante gebouw in Victoria was voor ons 
The Legislative Buildings ofwel het Parlementsgebouw. 
Dit gebouw is een fraai stukje architectuur, ontworpen 
door Francis Rattenburry en werd in 1898 opgeleverd. 
Francis was 25 jaar toen hij deze opdracht kreeg. In 
zijn CV had hij geschreven dat hij in Italië een beroemd 
gebouw had ontworpen, maar als de commissie die zijn 
CV moest beoordelen goed had opgelet, had zij gecon- 
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Het Parlementsgebouw in Victoria, 
British Columbia, Canada.  door HAn vArkevIsser

S.P.A. Nieuws December 2014

stateerd dat Rattenbury dit gebouw ontworpen moest 
hebben vlak voor zijn geboorte. Maar dit gebeurde niet 
en de jonge Francis kreeg de opdracht. Overigens is bij 
de bouw de begroting flink overschreden. 

Wij kregen de gelegenheid om een bescheiden deel bin-
nen in het gebouw te bekijken. Maar ondanks de beperk-
te blik, leverde dit bezoek een paar bijzonder interes-
sante zaken op. In de centrale hal zijn op het plafond vier 
prachtige schilderingen aangebracht die de destijds vier 
belangrijkste ambachten in BC uitbeelden: Visserij, bos-

bouw, fruitteelt en mijn-
bouw (= goud zoeken 
detailfoto) Bij de ople-
vering van het gebouw 
was een gebrandschil-
derd raam aangebracht. 
Echter, de voorstelling 
op dit raam bevatte een 
pijnlijke fout (vanuit het 
Britse gezag gezien, im-
mers de Britse koningin 
is formeel nog steeds 
het staatshoofd van 
Canada). De vlag van 
British Columbia stelt 
een zee voor waarin 
een goudkleurige zon 
ondergaat. Dit wapen 
was boven de Britse 
vlag aangebracht. En dat 
schoot de Britten in 

het verkeerde keelgat. Immers in het Britse rijk dat zich 
uitstrekt van Azië tot Canada, gaat de zon nooit onder. 
En er gaat niets boven de Britse vlag.. Daarom werd 
het raam verwijderd, in een kist gestopt en in de kelder 
opgeborgen. Op alle wapenschilden, vlaggen etc. werd 
vanaf dit moment het wapen van BC onder de Britse vlag 
geplaatst. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw werd 
de kist teruggevonden en is het raam op een bescheiden 
plek in het gebouw alsnog teruggehangen.

                            

Boven: het wapen van BC, beneden de Britse vlag.                 
Zoals het moet.

Tijdens ons bezoek was het parlement op reces. Deze 
periode loopt van mei tot oktober. De relatief lange 
duur is gekozen om de parlementariërs de gelegenheid 
te geven voldoende tijd bij hun eigen kiezers (er bestaat 
een districtenstelsel) te laten doorbrengen. De belang-
rijkste zaal in het gebouw is de grote vergaderzaal. In het 
midden van de zaal zit de voorzitter van de wetgevende 
vergadering. De regerende partij zit aan de rechterzijde 
en de oppositie er keurig tegenover. Achter de rechthoe-
kige gaten in de muur staan TV camera's opgesteld. Alle 
vergaderingen in deze zaal worden live uitgezonden en zo 
nodig herhaald. Er bestaat een apart televisiekanaal voor.
Over de afstand tussen de regerende partij en de op-
positie is in de negentiende eeuw bij de inrichting van de 
zaal heel goed nagedacht. Want deze afstand is namelijk 
zo gecreëerd dat beide partijen bij discussies en onenig-
heden elkaar vanaf hun zetels net niet konden raken met 
hun degens en sabels.
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Datum: activiteit:      waar en tijd:

Dinsdag 21 oktober 2014 Bingo; SPA Honk 13.00 u  

Dinsdag 18 november2014  Klaverjassen SPA Honk 13.00 u

Donderdag 20 november 2014   Mensenhandel PTO 10.00 u

Dinsdag 16 december 2014 Kerstbingo; SPA Honk 13.00 u

Zaterdag 20 december 2014   Kerstdiner/Dansant. Langerlust

Activiteiten SPA 2014  

Zaterdag 3 januari Nieuwjaarsreceptie    SPA honk 14.00 uur 

Dinsdag 20 januari Klaverjassen  SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag 17 februari Bingo SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag 17 maart Paas Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag 21 april Bingo SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag 28 april ALV SPA honk 13.00 uur 

Donderdag 30 April Dagtocht Info volgt 08.30 uur

Dinsdag19 mei Klaverjassen  SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag16 juni Bingo SPA honk 13.00 uur 

Zaterdag 15 augustus BBQ Info volgt 15.00 uur

Dinsdag 15 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur 

Dinsdag 20 oktober Bingo SPA honk 13.00 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 17.00 uur

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)

Activiteiten SPA 2015  

S.P.A. Nieuws December 2014
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 HOE IS HET MET 

Beste leden, 

ik wil U allereerst in kennis stellen van het overlijden van onze 
vriend: Bart Plenter op 5 september jongstleden, kort voor het 
verschijnen van het SPA nieuws.  Bart is 79 jaar oud geworden 
en was altijd een trouw bezoeker van de SPA dinsdagmid-
dagen. Diverse leden en oud collega's zijn op het afscheid en 
de crematie van Bart aanwezig geweest. Ons lid Bram Brakel 
sprak een afscheidswoord en heeft dat op een bijzondere wijze 
gedaan, klasse Bram, bedankt.  Dat Bart  in vrede moge rusten. 
Inmiddels zijn er helaas weer een aantal SPA leden overleden. Ik 
wil U wijzen op onze Website (www.seniorenpolitie.nl  Hierin  
worden ondermeer namen vermeld  van overleden SPA leden.        

André Immel
André heeft zoals bekend een zware darmoperatie moeten 
ondergaan. Na de operatie traden diverse complicaties op, 
maar André is weer aan de beterende hand. Na de dip is het 
herstel snel ingetreden en de vooruitzichten zijn hoopvol. Op 
de jaarlijkse reunie, 10 oktober, gaf Andre zelfs acte de presen-
ce! Inmiddels heeft hij zijn werkzaamheden voor de SPA weer 
energiek ter hand genomen. Gefeliciteerd!

Paul Horstmanshof
Onze oud ruiter heeft een zware periode achter de rug, doch 
het lijkt nu de goede kant op te gaan. Alles had te maken met 
een vervelende infectie bij de ingebrachte pacemaker. Inmiddels 
is de pacemaker verwijderd. Paul heeft 2 maanden in de VU 
gelegen, afd. cardiologie. In november wordt verder onderzoek 
gedaan. Succes gewenst! 

Mw.Booijen-Schols
Onze vriend Ton Booijen is alweer een jaar geleden overle-
den. Het is een moeilijk jaar voor haar geweest, maar met 
veel steun van kinderen en kleinkinderen slaat zij zich er goed 
doorheen. Zij keek uit naar een weekje Turkije, samen met 
genoemde familieleden. Veel plezier!

André woons
Het gaat goed met André, na enige tijd geleden hartproble-
men te hebben gehad.  Hij vult zijn vrije tijd samen met familie 
goed in.  André hoopt binnenkort weer te gaan schilderen, een 
geliefde bezigheid van hem. André is rechercheur geweest aan 
het bureau Warmoesstraat, heeft de studie weer opgepakt 
en na een kaderfunctie aan bureau Personeelszaken is hij ook 
wijkteamchef geweest te Aalsmeer en aan de Klimopweg.

theo Rispens
Ook met Theo gaat het prima na de periode met blaaspro-
blemen. Theo heeft te horen gekregen dat hij "schoon" is en 
dan weten wij genoeg, een felicitatie waard.  Theo blijft een 
optimistisch en vrolijk persoon, zoals ik hem altijd eigenlijk al 
ken.  Vrijwilligerswerk staan bij Theo en zijn vrouw hoog in het 
vaandel en niet het lichtste werk, ondermeer hulp verlenen aan 
gezinnen in nood. Een prima zaak.

Rob Lokhof  
Bekend van de Motordienst, District 8, projektleider milieu 
en lid van het Zelfhulpteam (ZIG).  Momenteel heeft Rob zijn 
gezondheid onder controle, goed dit te vernemen.  Ons Korps, 
sorry ik moet zeggen Eenheid (moeilijk), schijnt de beschikking 
te hebben over een korpssloep en daar is Rob de kapitein van. 
Leuk dit te weten en ik zal dit eens nader onderzoeken.

joop Klaver
Ik trof Joop, net als de 4 voorgaande leden, op onze jaarlijkse 
korpsreunie. Joop lijdt aan de ziekte van Parkinson en gebruikt 
medicijnen om de voortgang van deze ziekte te vertragen en 
kan daar verder goed mee omgaan. Wat Joop vervelender vindt 

is een chronische vorm van atrose aan de vingergewrichten 
(kalkafzetting) en daar is niet veel aan te doen. Het bezorgt 
hem nogal wat pijn en knutselen is er niet meer bij.  Sterkte.

thijs Bouma
Momenteel een opgeluchte stemming in huize Bouma. Nadat 
de ziekte weer was opgedoken bij Thijs hebben de daarop 
volgende behandelingen een goed resultaat opgeleverd.  De 
kwaadaardige cellen zijn grotendeels weg of sterk geslonken. 
Thijs moet in januari 2015 in het ziekenhuis terugkomen.  Voor-
lopig in ieder geval positief!

john wittebrood
Het gaat met John redelijk goed. Hij maakt gebruik van een 
wandelstok en kan zich verder goed redden. In het vorige 
SPA nieuws vertelde ik het een en ander over Ans Westerhuis  
en wie haar nog kende. John reageerde op deze vraag. Op 1 
januari 1955 is John de Politie Opleiding begonnen aan de 3e 
Oosterparkstraat, samen met 60 andere adspiranten!  (Klas 
X1) Hieronder bevonden zich 5 vrouwelijke adspiranten, onder 
wie Ans Westerhuis en John doet bij deze aan haar de harte-
lijke groeten. John noemt een groot aantal namen van studie-
genoten en het gaat te ver deze allemaal te noemen. Ik beperk 
mij tot o.a. Peter Smit, Chris Pullen, Barend Derksen en Simon 
Elgersma. Onder de dames bevonden zich o.a. Alie Schuitema-
ker, Loes Burger en Fien Bierenga.  John bedankt voor deze 
reactie.

Schelto wolf
Schelto heeft problemen met de alvleesklier. Er is daar een 
tumor ontdekt dat nader onderzoek vereist.Dit is nimiddels 
gebeurd en hij wordt maandag 17 november opgenomen in het 
AMC. Hopelijk een goed eindresultaat. Hij is op maandag 23 
november ontslagen uit het AMC en met een drain naar huis 
gegaan. Wel veel afgevallen, maar zijn vrouw probeert dat er 
weer bij bij te krijgen. Sterkte beiden.

cor Bommezij
Half oktober is de echtgenote van Cor binnen een periode van 
3 maanden overleden. Uiteraard heeft Cor het met dit snelle 
verlies momenteel erg moeilijk. Cor zegt veel steun te hebben 
van familie en vrienden en dankt allen die hun medeleven heb-
ben betuigd.  

cees Sibum
Na thuis een Tia te hebben gekregen werd Cees met spoed 
opgenomen in het AMC. Ook werd een longontsteking vast-
gesteld en vocht achter de longen. Cees heeft het moeilijk, dat 
moge duidelijk zijn. Wij hopen op een spoedig herstel van deze 
ijzersterke kerel. Maandag 17 november komt hij naar huis en 
met de nodige thuiszorg gaat hij recupereren.

Oproep
Ik zou graag willen weten wie van onze leden Jan KEE nog 
kent. Jan is ons oudste lid en hoopt in 2015 de leeftijd van 100 
jaar te bereiken! Ook de zoon van Jan is benieuwd wie van de 
leden zijn vader nog kent. Ik wacht uw reactie af. (mailtje of 
belletje naar mij) 

Ik wil afsluiten met een prettig bericht. Op 18 november a.s. 
vieren Rens de Keijser en echtgenote hun 60 jarig huwelijksju-
bileum! Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren.

Dit was het voor deze keer. Weet dat het bestuur van de SPA 
meeleeft met de nabestaanden van al onze overleden leden. 
Onze gedachten zijn bij hen. Veel sterkte de komende tijd.

Hartelijke groeten,
Frank van den Berg.

S.P.A. Nieuws December 2014
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SPA-puzzel

Horizontaal

1. deel v/d week; deel v/d dag; club.
2. koor; kaartspel; dwarshout; ivoor.
3. Engels bier; dun; heel veel; watervogel; familielid.
4. kerkelijke vorst; ontspanningsspel; gij; kledingstuk; uitroep.
5. niet lekker voelend; profeet Hosea; ziekte; dierentuin.
6. lichamelijke opvoeding (afk); legervoertuig; eten; gegroet; plaats 

in Zwitserland.
7. berg op Kreta; trekdier; daar; gravure; zelfde; voertuigenkeu-

ring.
8. ploeg; vierkante decameter; verlaagde toon; van bep. hout-

soort; soortelijk gewicht (afk).
9. Europeaan; bepaalde speelkaartwedstrijd.
10. reclamant; plaats in Engeland; onheilsgodin; beletsel; voorzetsel 

(afk).
11. spil; oude Spaanse munt; uitgestorven vogelsoort; eikenschors; 

lofdicht.
12. gereedschap; klein kind; verpakkingsmiddel.
13. niet zoet van wijn; zwarte harde rubber; god v/d liefde; water-

vogel.
14. trilling (muz); voormiddag (afk); geloof (afk); rijstmesje.
15. ratelpopulier; vleesrooster in open lucht; cent (afk); werpanker.
16. vlasbewerking; voordat; ziektekiem; Japans spel; uitroep.
17. plaats bij Amsterdam; onderricht; lidwoord.
18. voordat; nobel; mannetjesdier; luiaard; hogepriester.
19. adellijk Javaanse titel; Spaans riet; zedig; gewricht.

Op velen verzoek is het de redactie gelukt om ons lid Harry COLIN bereid te vinden voor ons een 
puzzel (doorloper) samen te stellen. Harry COLIN voornoemd is een expert op het gebied van puzzels 
en ook deze keer is het hem gelukt een geweldige "hersenbreker" voor de liefhebber te maken. Als u denkt de 
bijhorende antwoorden van deze doorloper te hebben gevonden, kunt u deze sturen naar de redactie van het Spa Nieuws. 
De winnaar zal in het eerst volgend Spa Nieuws bekend gemaakt worden en wordt dan uitgenodigd in het Spa Honk om persoon-
lijk de prijs ter waarde van € 25,= in ontvangst te nemen. Bij meerdere goede inzendingen zal een lid van de soos dinsdag middag gevraagd 
worden d.m.v. lootjes er één uit te trekken ! Het bestuur wenst u veel puzzel plezier.

Vertikaal

1. spoedig; overheidsdienst; plaats in Noord-Holland.
2. mager; positieve elektrode; vordering; grondsoort; stuiver; 

muz noot.
3. jaarlijkse ontvangsten.
4. eten; rivier in Friesland; wending; emeritus (afk); knaagdier.
5. vallei; witte plek op hoofd van dieren; spoedig; slang; 

wreedaard.
6. tegen; zangspel; bazige vrouw; pret; appelsoort.
7. plaats in Polen; onbeduidende praat uitslaan; rivier in 

Rusland; IJslandse proza.
8. insecteneter; door oefening bedreven; ooievaar; kippen-

loop.
9. schraal; weekdier; Indiaans symbool; zoveel je wilt (afk); 

ieder.
10. halfwollen stof; stoomschip (afk); edelgesteente; zeug/

moerkonijn; wreed.
11. God; laag water; jongere broer of zus; koraaleiland; eikel-

vormige sieraad; gewas.
12. vissoort; entstof; teken voor ééntoppig accent.
13. schaal; wijze van drukken in textielindustrie; congé.
14. Zuid-Amerikaanse muziek; kaartspel; hij.
15. bevelschrift; lust; papegaai; paard; oude lengtemaat.
16. iep; vereniging van studenten; politieke partij; brandend; 

gelofte; Chinese maat.
17. Senioren Politie Amsterdam (afk); tehuis; knusheid.

1
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Mijn middelbare schooljaren heb ik doorgebracht op de Sint 
Hubertus MULO in de Da Costastraat in Amsterdam. De 
directeur van deze school, de Heer de B., was zeer streng en 
hij had van het geven van strafwerk een soort hobby gemaakt. 
Favoriet was het schrijven van zg kantjes. Je moest dan 20 blad-
zijden volschrijven. De Heer de B. gaf ook Frans en ik had bij 
een overhoring moeite met het een Frans werkwoord. Omdat 
ik het foute antwoord gaf, moest ik dit werkwoord 1000 maal 
op papier vervoegen. Dat hield in dat ik 6000 rijtjes moest 
schrijven. Ook presteerde ik het in 1 week 2x te laat te komen. 
Van een reden was hij niet gediend, omdat hij er vanuit ging, dat 
dit toch allemaal smoesjes waren. Als straf moest ik 7 schriften 
volkalken en daarna mocht ik weer naar school komen.  De 
man was dus onverbiddelijk. Na het  behalen van mijn Mulo-
diploma solliciteerde ik op het hoofdbureau naar een baan bij 
de politie. 
Ik werd aangenomen en na het behalen van mijn politiediploma, 
het doorlopen van een ME-opleiding, en mijn stage aan het 

posthuis Spaarndammerstraat, 
werd ik geplaatst op afdeling 12, bureau Overtoom 449. Tijdens 
een van mijn surveillances zag ik in de Van Eeghenstraat een 
auto staan. Deze blokkeerde de ingang van het Vondelpark, 
waardoor de hulpdiensten het park niet in konden. Deze auto 
verdiende natuurlijk een prent en ik was bezig met het uit-
schrijven van een bon. Terwijl ik daar mee bezig was ,zag ik in 
mijn ooghoeken een man aan komen rennen. Ik keek op en 
jawel hoor, het was meneer de B. Hij zweette als een otter en 
begon 
gelijk smoesjes te verzinnen. Hij stond hij daar maar pas, maar 
hij besefte wel degelijk, dat hij fout zat. Natuurlijk herkende hij 
mij gelijk. Omdat ik niet haatdragend ben ingesteld, heb ik mijn 
hand maar over mijn hart gestreken en verzocht hem zijn auto 
te verplaatsen. 
Terwijl hij haastig, als een geslagen hond,  in zijn auto stapte, 
kon ik het toch niet nalaten om hem nog toe te roepen, dat ik 
het schrijven toch van hem geleerd had.  

 STRAFWERK    frAns rAAp

“wie kan RON ScHMIDt aan foto’s van zijn vader teus ScHMIDt ( nb.overleden ) helpen.
Ron doet deze oproep omdat hij totaal geen enkele foto van zijn VADER heeft !

Nadere bijzonderheden: teus ScHMIDt deed o.a. dienst bij de toenmalige centrale recherche 
aan het HB (afd.volgerij), bureau verdovende middelen en was tevens wachtcommandant aan het 
voormalig bureau warmoesstraat te Amsterdam.
Mocht u over zo’n foto (s) beschikken en deze ter beschikking van  de zoon willen stellen, dan 
gaarne dit via de redactie van het SPA Nieuws.”!

Oproep

De supercup met Frans Raap

S.P.A. Nieuws December 2014
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Het was meen ik eind jaren zestig. Ik deed toen dienst aan het 
bureau Pieter Aertszstraat. Op groep 8.
In die periode speelde toen in Afrika de verschrikkelijke kwes-
tie met de Biafranen.
Velen van hen ontvluchtten huis en haard en zochten elders 
hun heil.
Zo was er ook een Biafraanse man die zijn nieuwe thuis 
trachtte te vinden ergens in de Amsterdamse Pijp,
Hij zwierf door de buurt en sliep ’s nachts op de vrij toeganke-
lijke zolders van de bewoners. Buitendeuren van de woningen 
werden in die tijd niet zo goed beveiligd. Met een eenvoudige 
loper kon je een heel eind komen.
Geliefd in de buurt was hij niet. Het was een nurkse man en 
hij was gauw aangebrand. Klein van stuk en bovendien nog 
mank ook. Hij had en horrelvoet. Dat manken werd ietwat 
verholpen door een zware schoen met een extra dikke zool en 
hak. Als het dan wel eens uitliep op een confrontatie met een 
buurtgenoot in De Pijp ging hij vreselijk te keer in een moeilijk 
verstaanbaar soort Engels en dreigde hij zijn tegenstander te 
schoppen.
Op een keer midden in de nacht kregen mijn maat en ik 
opdracht te gaan naar een zolderverdieping in De Pijp. Welke 
straat het precies was weet ik niet meer en met welke collega 
weet ik ook niet meer.
De klacht was dat iemand veel rumoer veroorzaakte op de 
zolder.
Aangekomen bij het huis gingen wij vier trappen omhoog en ja 
hoor, precies wat we dachten, daar was de Biafraan. Hij schom-
melde zo beetje heen en weer met zijn handen op de trapleu-
ningen en met zijn soepel bewegende benen maakte hij een erg 
parate indruk. Zonder overleg gingen wij kalm van start. Géén 
escalatie. Gelukkig beschikten wij over redelijke dosis sussend 
vermogen.
Kortom, hij ging rustig mee in de ‘pitwagen’. In zijn hand hield 
hij zijn tas. Een leren tas met twee van die voorvakken en een 
klep. Een bekend model in die tijd.
Aan het bureau kreeg hij uit sociale overwegingen een slaap-

plaats in een van de cellen met de celdeur op een kier.
Zijn tas ging in een lade. Een houten schuifla onder het blad 
van de balie. Meestal kreeg  iedereen die aan het bureau werd 
opgehouden voor een nacht zo’n la toebedeeld.
Routinematig werd de tas met een kennelijke inhoud even 
onderzocht.
Maar wat een schrik. Meteen nadat de klep van de tas was 
terug geslagen stuitten wij op een fles van glas. Ik weet het nog 
precies. Een Granini-fles. Transparant glas en over de opening 
van de fles was een stukje nylonkous gespannen en in de fles 
scharrelde een schorpioen rond. U begrijpt de schrik van de 
onderzoekers en verbazing van de toegesnelde collega’s.
Hoe klein ook die angel was, hij zag er vervaarlijk uit en het 
dunne stukje nylon zou geen probleem zijn voor zo’n aanval-
lend beest. Heel voorzichtig werd de fles met inhoud terzijde 
geschoven, om verder ruimte te geven aan onze onderzoeks-
drift. Heel voorzichtig nu verder uitpakken die tas. Door het 
zien van de schorpioen was ons reactievermogen behoorlijk 
aangescherpt en u begrijpt de verhevigde consternatie toen wij 
stuitten op een zwart/wit geschubd, rechthoekig gevormd iets 
half onder een doekje. In een beweging ging het doekje terug, 
fles er op, klep dicht en tas met inhoud in de schuifla.
De algemene, niet uitgesproken, gedachte was dat wij ternau-
wernood aan een gevaarlijke uithaal van iets onbekends waren 
ontsnapt.
Daan Visser, de brigadier-wachtcommandant, belde met Artis. 
We wilden namelijk zo snel als mogelijk van die tas met inhoud 
af. Dat was begrijpelijk. Immers, een wat onderzoekende col-
lega uit de dagdienst die niet zo voorzichtig was ingesteld als 
wij, zou zo maar in de val kunnen trappen met alle gevolgen 
van dien. 
Na ongeveer een uur verscheen de specialist van Artis. Hij 
werd bijgepraat en ik zag hem toch nog verschieten bij het zien 
van het giftige dier in de fles. Van een afstand zagen wij hem 
rommelen in de tas. Hij deed een snelle greep, wij verstarden 
en ja hoor.
In zijn hand hield hij een zwart-wit geschubde brillenkoker.

De Biafraanse man  Joop klAver

24/7 frITs möller

24/7, het blad van de Nationale Politie waartoe ook wij toe behoren, tenminste in 
de informatie voorziening. Voor die SPA leden die dit blad niet op hun huisadres 
ontvangen maar wel interesse hebben, kunnen dit opgeven bij onze ledensecreta-
ris Ton van der Erve – per mail of telefoon zie colofon- die dan voor doorzending 
naar de helpdesk zal zorgen.

S.P.A. Nieuws December 2014
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GOEIE SHAG BEAMBTE!!  JoHn elBerse

In de jaren 80 deed de rechercheur aan de Warmoesstraat nog 
alle zaken: van een eenvoudige winkeldiefstal tot aan lijken en 
de ergste steek- en schietpartijen. 
Onze clientèle bestond destijds voor een groot deel uit don-
kergekleurde Rijksgenoten die, om in hun levensonderhoud 
te kunnen voorzien, wel de hele dag dingen moesten doen 
die Onze Lieve Heer verboden had en waar het Wetboek van 
Strafrecht deel II vol mee staat.
Maar… soms had je ook te maken met "andere" mensen. Ik 
herinner mij niet meer in wat voor zaak de beste man was 
aangehouden maar op een dag had ik als klant een rasechte 
Amsterdammer, naar later bleek een kettingroker. Roken in 
openbare gebouwen was toen nog toegestaan dus ook in een 
politie-bureau. Bij het verhoor draaide hij eerst zijn eigen rook-
gerei er doorheen waarna later bij mij gebietst werd. Het bleek 
toch wel een behoorlijk lastige zaak te zijn, dus de beste brave 
man moest langer blijven dan de gemiddelde 6 uurtjes. Op een 
gegeven moment had hij niets meer van zichzelf te roken en ik 

was er ook niet bepaald blij mee dat hij constant uit mijn pakje 
een shagje draaide. Destijds was het inkomen van een recher-
cheur nou ook niet bepaald een vetpot. Dat liet ik hem ook 
merken. Met de nodige verontschuldigingen vroeg hij mij of ik 
dan misschien zijn vrouw kon bellen en haar kon vragen of zij 
iets te roken voor hem naar de Warmoesstraat wilde brengen.
Ik aldus zijn eega gebeld (heerlijke stem…. Ik had er beelden 
bij….) die een uurtje later een heel blik shag (500gr) met het 
nodige papier kwam brengen. Eindelijk had hij weer iets te 
roken! Hij blij… ik blij….
Na verhoor enz. mocht de man weg; er waren verder geen 
omstandigheden die een langer verblijf aan een politiebureau 
rechtvaardigden dus werd hij ook niet voorgeleid. Bij het 
uitboeken schoot het me te binnen dat ik mijn bureaulade nog 
zijn blik shag had liggen waar best nog veel in zat. Toen ik dus 
bij het uitboeken tegen hem zei dat ik nog een blik shag voor 
hem had liggen wat van hem was zei mij op uiterst vriendelijke 
wijze (waar kom je dat heden ten dage nog tegen?) dat hij de 
shag niet terug hoefde te hebben maar dat ik daar andere inge-
sloten sloebers zonder rookgerei van kon laten roken. Ik hield 
het blik shag dus in mijn bureaula.
De rechercheur destijds had allerlei rommel in zijn la. Ook ik 
dus. Daaronder was een zak achtergebleven weed zonder ver-
dachte (kan ik nu makkelijk zeggen…. Het is toch verjaard)…..
De inhoud heb ik toen maar vermengd met de shag want “weg 
is weg” dacht ik toen en het scheelde weer ruimte in mijn 
bureaula.Tot ik op een goeie dag een Rijksgenoot als verdachte 
had. 9 van de 10 van die jongens hadden geen cent te makken, 
laat staan iets te roken van zichzelf. Eer je de celdeur open had 
werd je al gesmeekt: "Heeft U iets te roken beambte?"
Ook deze vriendelijke vriend maakte op de regel geen uitzon-
dering. "Straks, boven" zei ik hem.
Boven aan mijn bureau bood ik hem het blik shag aan waar 
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Na 2 keer een trekkie genomen te hebben van zijn zelf ge-
bouwde shaggie, begonnen zijn ogen bijna uit zijn kop te puilen: 
"Beste shag beambte, beste shag man!" 
Een en al vrolijkheid van de kant van de verdachte. Nog nooit 
eerder zo'n aardige verdachte gehad. Tja, dank je de koekoek, 
de verhouding shag-weed lag misschien 1 op 1.Binnen korte 
tijd heerste er over de afdeling de weeïge lucht van opgestook-
te weed en had ik een bekennende verdachte die zijn verhoor 
zo lang mogelijk probeerde te rekken. En ik maar net doen 
alsof ik niets rook.....
Toen hij weg was, heb ik het restant shag maar door het toilet 
gespoeld en de ramen opengezet.
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Treurig om te lezen maar kijk goed wat er staat. Het is even 
lezen en je vervolgens kwaad maken. Maar helaas….. het is wel 
de bittere waarheid! Maar wat doe je er aan in je eentje? Niks 
dus en daarom zullen we het maar in ons lijfblad zetten.
Oud zijn…. Tja, dat is uit.
Wie oud is…. die klaagt (nog) niet….

Oud zijn, dat moet afgestraft worden vindt onze overheid.
En zoals zo vaak: de zwijgende meerderheid stemt toe.

Het pensioenprobleem is ontstaan doordat de overheid des-
tijds van de pensioenreserves 
fl. 25 miljard (!!!) heeft opgeëist. En met welk recht? Gewoon…. 
“legaal” uit de pensioenfondsen geplunderd.

En natuurlijk is dat geld gelijk weer foetsie! Bedenk U eens wat 
er zo allemaal gesjoemeld werd:

• Geen pensioen indexering 2010

• Geen pensioen indexering 2011

• Geen pensioen indexering 2012

• Geen pensioen indexering 2013

• Zorgverzekeringspremie jaarlijks omhoog

• Zorgvoorzieningen omlaag…. Uitgehold

• Eigen risico zorg WEER omhoog

• Pensioenuitkering omlaag

• Pensioeninkomsten belastingschalen extra omhoog

• BTW omhoog

• Tarieven Inkomstenbelasting omhoog

• Lasten levensonderhoud omhoog

• Lasten vastrecht van gas; elektra en water omhoog

• Ongedekt AOW-gat voor “beginnende” AOwW-ers

• WOZ van Uw eigen woning omhoog terwijl de markt-

waarde flink daalt

HEt MOEt NIEt GEKKER wORDEN!

Laten wij er dan ook maar voor zorgen dat wij geclassificeerd 
worden als “Ontwikkelingsland”.
Dan krijgen wij misschien ook een stukje van de “Ontwikke-
lingskoek”.

Voor Ontwikkelingshulp in het buitenland: meer dan € 4,5 
miljard (!!) in 2013 aan landen zoals Cuba, Suriname enz. enz. 
Kassa!
Binnenkort komt er een crisisbelasting en kunnen wij hier in 
Nederland daar straks ook weer allemaal aan meebetalen.

Het houdt niet op!
Na de schandalige wanvertoning tijdens de Algemene Beschou-
wingen van dhr. Asscher en de PVDA- en VVD afgevaardigden is 
het goed om dit in het achterhoofd te houden.

Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consor-
ten) dit “crimineel uitzuigen” van de ouderen bewust doodzwij-
gen of vergoelijken.

Denken ze daar in Den Haag nou echt dat ze de ouderen stil 
kunnen maken en houden?

Maar de afrekening van dit (wan-)beleid komt er…!!
Ongelooflijk hoe de 50-pluspartij in de media wordt genegeerd.

De linkse propaganda programma’s van Pauw en DWDD met 
de grootste graaiers van dit land als presentatoren zoeken 
naarstig naar mogelijkheden om deze “ouderendreiging” uit te 
schakelen.
Men is bang dat het tot een protestmars naar Den Haag 
leidt…. Of misschien wel erger…..
Zonder ondersteuning van bonden of wat dan ook. En dat zou 
dan voor onze “socialistische” PVDA wel eens tot onnoemlijke 
schade kunnen leiden en een afgang zijn voor de bonden.

En Rutte maar zeggen dat wij, de gepensioneerden, het zo goed 
hebben en best wat kunnen inleveren….jaja….

John Elberse

Oud zijn... JoHn elBerse
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Als U het niet tegen mij en Frans 
(Raap) uit gaat spelen, zal ik U iets 
leuks vertellen. Zoals men misschien 
wel zal weten, hebben we vroeger 
op de afdeling Recherche “vogels” 
gehouden. We hadden LORRE, de pa-
pagaai van Harrie Onderwater (God 

hebbe zijn ziel), JAPIE een witte valkparkiet (van Bert Riggelink 
en ook God hebbe zijn ziel) en natuurlijk PEDRO, een graspar-
kiet die volgens mij van Frans Raap was maar die hem kennelijk 
thuis niet meer wilde hebben (of niet meer mocht hebben 
van zijn Jet). Met kooi en al werd Pedrootje dus op de afdeling 
neergezet en Frans had daar nog wat schelpenzand, vogelzaad 
en van die takjes met zaadjes bijgedaan. Niemand die eigenlijk 
omkeek naar Pedro (zielig hoor) dus ik, als rechtgeaarde die-
renvriend, nam de (on-) dankbare taak op me om de kooi van 
Pedrootje op z'n tijd te verschonen. Maar ja, zand en zaad raakt 
natuurlijk eens een keer op dus dan moest er maar uit eigen 
zak worden betaald. Om het uit de zandbak aan de Lastageweg 
te halen was natuurlijk ook geen optie toch?
Wie het precies was weet ik niet meer maar het zou best 
George van S. geweest kunnen zijn of misschien Frans Raap 
zelf wel die tegen mij zei, dat er op het Stadhuis een potje was 

waar geld uit gegenereerd kon worden voor bijvoorbeeld het 
aankopen van schelpenzand en vogelzaad, maar daar moest dan 
wel een schriftelijk verzoek voor worden gedaan dat gericht 
moest zijn aan de Burgemeester van Amsterdam.
Alhoewel ik toch altijd redelijk scherp ben (zelfs nu nog) en zelf 
altijd in ben voor een geintje, drong het op dat moment niet 
tot me door dat ik "gelummeld" werd.
Ik ben achter de typemachine gaan zitten (PC en email was 
er nog niet) en ben begonnen met een "ambtelijk schrijven, 
gericht aan de Weledelgestrenge Heer Burgemeester der 
Gemeente Amsterdam" met als onderwerp: verzoek toeken-
ning budget onderhoud parkiet. Het was een brief aan de 
Burgemeester dus die moest er natuurlijk "gelikt" uitzien 
dus het ambtelijk schrijven was niet 1-2-3 geproduceerd. Als 
oud-graficus heb ik tenslotte de eer hoog te houden, zelfs nu 
nog.Kennelijk werkte het zweten van mijn persoon achter de 
typemachine op de lachspieren van een paar collega's en tja, 
toen viel eindelijk het bekende kwartje: Johnny was gelummeld!  
Met het schaamrood op de kaken en lachend als een boer met 
kiespijn zal ik wel iets gezegd hebben zo in de geest van: Ach 
jongens, wist ik wel maar ik speel het spelletje gewoon mee.....

PEDRO JoHn elBerse

VERKEERSCONTROLE JoHn elBerse

Het zal eind '70-tigger jaren zijn geweest want ik zat toen nog 
"in het pak" op groep 3 met als groepsbrigadiers Meindert P. en 
Tom van de E. (voor de buitenwacht ook wel Mini en Maxi ge-
noemd alhoewel ik mij daar nooit aan bezondigd heb).Meindert 
was eigenlijk de rust zelve maar Tom kon op z'n tijd best een 
kleine gifkikker zijn.  Ik moet U echter zeggen, dat hij bij tijd en 
wijle weinig veranderd is…..
In die tijd had je eens in de zoveel tijd een week alleen maar 
dagdienstdiensten en dan kon je met de groep dingen doen 
die in andere diensten niet konden....bijvoorbeeld de Verkeers-
controle! Ook ik ging toen ooit met de hele groep naar de 
Westerdoksdijk voor zo'n controle; alles onder de bezielende 
leiding van Mini en Maxi. Als "hotspot" was door Tom van de E. 
de Rijdentijdenwet en alles wat daarbij hoort, uitgekozen om 
gecontroleerd te worden...rijtijdenboekje...tachograafschijf...
inlegvellen en weet ik al niet meer.
Nou was de Rijtijdenwet wel het laatste wat me in die tijd 
interesseerde...al dat gefröbel in de werkmap en al die pieken 
en dalen op die tachograafschijf...nee, geef mijn portie maar aan 
Fikkie was mijn credo!
Ik hield me dus enigszins afzijdig en wandelde met de handjes 
op de rug (waar zie je dat heden ten dage nog?) heerlijk in het 
zonnetje op en neer de Westerdoksdijk over terwijl de rest 
van de groep driftig bezig was om vrachtauto's al dan niet met 
aanhanger "aan de kant" te gooien om aan een indringende 
controle te onderwerpen. Kennelijk was dat spazieren van mij 
Tom opgevallen want van tijd tot tijd hoorde ik hem schreeu-
wen: "John...komt er weer één...die's voor jou!" en eer ik me 
omgedraaid had in de richting vanwaar die vrachtauto dan had 

moeten komen, was-ie alweer voorbij; dit tot groot ongenoe-
gen van Tom, want tijdens het passeren van het object hoorde 
ik hem weer hartgrondig vloeken.
Voor de zoveelste keer meldde Tom dat er een vrachtauto 
voor mij onderweg was en ik besloot dan toch maar deze "aan 
de kant" te gooien hetgeen middels het bekende stopteken 
ook lukte.Bleek een vrachtwagen met aanhanger te zijn. Als een 
volleerd diender sprak ik de chauffeur aan en vorderde alles 
wat daar maar voor in aanmerking kwam, mij dat uit te leveren. 
Met een uitgestreken gezicht heb ik toen alle aan mij overhan-
digde papieren bekeken waarbij ik toch duidelijk de chauffeur 
de indruk heb gegeven dat ik er wel degelijk verstand van 
had. Althans dat dacht ik...tot het moment dat brigadier Tom 
zich er mee begon te bemoeien."Hoe is de koppelingsklasse?" 
vroeg-ie aan mij. Koppelingsklasse? Koppelingsklasse? Waar kon 
ik dat vinden in Godsnaam dacht ik. "Oh...die is prima hoor 
brigges!" riep ik richting Tom, gaf de bestuurder zijn papieren 
terug, wenste hem vervolgens een goede reis en heb hem nog 
nèt niet uitgezwaaid.Tom kwam naar me toe en vroeg nogal ge-
irriteerd of de koppelingsklasse goed was van de zojuist door 
mij gecontroleerde vrachtwagen. "Natuurlijk was die goed" zei 
ik hem..."zag het toch zelf?"
"Wat dan?" was de wedervraag van Tom. "Nou, de koppeling 
was klasse, mankeerde niks aan hoor!" kreeg hij van mij te ho-
ren. Vanwege het geluidsniveau van Tom ben ik maar weer een 
stukje verderop gaan staan....  Nee, verkeerscontroles waren 
echt niet aan mij besteed en ik hoefde van Tom ook nooit meer 
mee....verkeerscontroles houden!
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