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Voorwoord André Immel

Dit is het mijn laatste voorwoord in ons magazine van 
onze goed lopende vereniging dat ik schrijf en dan na de 
ALV, is het over en uit. Even een terugblik. In december 
1995, op de laatste dag werd ik met FLO gezonden. Ik 
wilde graag nog blijven maar dat werd mij niet gegund. 
Wat een verschil 20 jaar later, nu moeten onze collegae 
blijven tot 67 jaar of langer. Maar aan alles komt een eind, 
zo ook aan het voorzitterschap.  In 1996 benaderde Mevr. 
Mary Rebel mij, de weduwe van Leo Rebel één van de 
mede oprichters van de SPA, voor een functie binnen het 
bestuur. Och dacht ik back to the roots want in 1981 
had ik de gemeentepolitie  Amsterdam geruild voor de 
CRI in den Haag om daar de technische ondersteuning 
voor rechercheoperaties op te zetten. Dit was een idee 
van Kees Sietsma, die hier een groot voorstander van 
was. Na lid te zijn geworden duurde het niet lang dat het 
toenmalig bestuur onder voorzitterschap van Eef de Jong 
mij vroeg mij kandidaat te stellen voor een bestuursfunc-
tie. Het toenmalige SPA Nieuws bestond uit bij elkaar 
gevoegde artikelen, die vervolgens werden geplakt op een 
vel papier ( sommige wat scheef) dat werd gekopieerd.  
Na wat nietwerk werd het vervolgens aan de leden ter 
hand gesteld. Ik had bij de CRI geleerd om met de PC 
om te gaan en ook hoe je e.e.a. in elkaar moest steken. 
De scriptie die ik diende te maken voor mijn bevorde-
ring had mij een goede ervaring gegeven. Een ieder vond 
het prima dat ik dat wilde doen en zo ontstond het SPA 
Nieuws dat u vandaag nog steeds in de bus krijgt. Samen 
met Klaas Schagen ben ik daaraan begonnen. Klaas voor 
het randwerk bij de Eenhoorn en ik voor het samenstel-
len. Mooie tijd met Klaas gehad. Voor de IPA hadden wij 
voor het blad de IPA Koerier een zeer goedwillende 
uitgever de heer Dirk Liebold, met wie ik een zeer goede 
relatie opbouwde. De Koerier werd echter gevuld met 
advertenties waaruit de kosten van de drukker en de 
porto werd betaald. Dat kon niet met het SPA Nieuws 
want voor onze doelgroep zijn/waren geen adverteerders 
te vinden. In al de jaren die volgden heeft dhr. Liebold ons 
nimmer het vel over de neus gehaald. Goed, ik zat dus in 

het bestuur, samen met Jaap de Nijs, waar onze huidige 
penningmeester nog de fijne kneepjes van heeft geleerd, 
Henk van Herfden, Klaas Schagen en Geert Smit. Ik stelde 
in een bestuursvergadering voor, gezien de leeftijdsop-
bouw, een plaatsvervanger voor elke bestuursfunctie te 
benoemen. Ik werd plv. voorzitter en of de duvel er mee 
aan de haal ging, Eef de Jong werd ziek en kwam niet 
meer terug. En zo is het gekomen. Ik moet eerlijkheids-
halve zeggen dat ik een fijne tijd heb gehad met altijd 
een coöperatief bestuur, waarop je kon vertrouwen. Ik 
had geleerd dat je als voorzitter de zaken moet delege-
ren, je blijft wel eindverantwoordelijke,  maar de taken 
die toebedeeld zijn aan de bestuursleden, zijn hun taken 
en daar moet je je niet in mengen. Ton en ik zijn inmid-
dels de oudste bestuursleden en met Ton, die ik sinds 
1959 tot mijn vrienden mag rekenen, hebben we gedaan 
wat gedaan moest worden.  Ton heeft veel voor de SPA 
betekend, nooit was hem iets te veel en het bestuur heeft 
ook duidelijk haar waardering hierover uitgesproken. 
Inmiddels hebben zich gelukkig 3 kandidaten aangemeld 
voor een bestuursfunctie en dat geeft de burger toch 
weer moed. Elders in het blad stellen wij hen even aan u 
voor. Ik spreek de hoop uit dat de ledenvergadering de 
juiste keus maakt uit de 3 kandidaten en dat zij hun plaats 
binnen het bestuur mogen innemen met de gedachten er 
iets moois van te maken. De redactie, Ton en ik zijn blij 
met de bijdragen aangeleverd door Winford van Deursen. 
Leuke artikelen uit het verleden. Winford is een consci-
entieus schrijver, checkt alles 3 maal bij de betrokkenen 
voor hij het instuurt. Klasse en wij hopen nog meer van 
hem te mogen ontvangen. Vraag is alleen waar blijven 
de anderen. Van Frans Raap en John Elbersen komt ook 
geregeld iets, maar 440 leden??? Ik blijf voorlopig het 
SPA Nieuws verzorgen, maar vraag aan de le-
den die dit lezen om te overdenken of zij deze 
taak wellicht kunnen en willen overnemen. 
Het gaat u allen goed en regelmatig zal ik ons mooie SPA 
honk bezoeken.
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Wist u, dat bij de ruiterij het oudste nog rijdende voertuig in 
dienst is van de Nederlandse Politie? Waarschijnlijk niet. Het 
betreft nl. de Boerenwagen, die wordt getrokken door twee 
paarden. Hij heeft zelfs ooit een wagenparknummer gekregen. 
Ruim voor de oorlog toen er nog geen auto’s waren, werden 
mensen en goederen met paard en wagen vervoerd. In het 
boek “Van Schout tot Hoofdcommissaris” van Hc. Versteegh 
staan foto’s van Boevenwagens, Cellenwagens of Dievenwagens, 
zoals o.a. in gebruik in Amsterdam, Rotterdam. Op bijgaande 
foto’s de Amsterdamse boevenwagen met twee paarden en een 
brik met één paard, die tussen de bureaus werd gebruikt. 
Op de eerste zaten zes cellen met luchtpijpen op het dak. 

De koetsier droeg een hoge hoed. De brik werd door de Hc 
gebruikt en daarnaast voor vervoer tussen de bureaus. Op 
bijgaande foto de Agent met een Rechercheur met hoed en de 
Boef met pet, die ingeladen wordt.
Ik weet, dat de grote Boevenwagen gestald werd in het oude 
Hoofdbureau aan de Oude Zijds Achterburgwal hoek Spinhuis-
steeg, nu in gebruik bij de Universiteit van Amsterdam. De 
oude Hoofdcommissariskamer is hier nog steeds in oude staat. 
De Boevenwagen stond in de huidige kantine en in de fietsen-
stalling aan de voorkant stonden de paarden. Volgens een man, 
die al heel lang daar werkt, kun je zomers als het heel heet is 
nog de paardenlucht ruiken in de voegen. Bij de Ruiterij hebben 
we ooit het plan gehad om een kopie van deze Boevenwagen 
te laten maken, teneinde te gebruiken bij intochten als St. 
Nicolaas en bloemencorso, met waarschuwingsborden tegen 
zakkenrollerij. We beschikten over een bouwtekening, maar het 
bleek uiteindelijk te duur. Het lied de “Dievenwagen”, dat Willy 
Alberti zong, kent iedereen nog wel:
                                                                                                                                                     

Jongens, kom kijken, de wagen staat voor,            
De dieven worden weggereden.                               

Dan zie je de stumperds, hun handen geboeid,    
Die soms niet het ergste deden,                               

Soms is het een jongen, lang werkeloos,      
Die deed daar hij niets kon verdienen,                    
Daar zie je de moeder aan het station
Die stil in een hoekje staat te grienen.

Refr.
Lach nooit, als je die wagen ziet staan,

Je kunt hen gerust wel betreuren,
Denk maar alleen, wat hij heeft gedaan,

Kan morgen mij ook gebeuren.

Enz.

Boevenwagen en Boerenwagen.

Overigens schijnt het Openluchtmuseum in Arnhem nog een 
boevenwagen uit die stad in opslag te hebben. Die zou door 
zijn wielen gezakt zijn, tijdens een laatste optreden bij een 
huwelijksceremonie van de Marechaussee heb ik begrepen, 

maar zeker is dit niet. Voor het goederenvervoer waren in 
Amsterdam bij de ruiterij twee boerenwagens in gebruik, waar-
van één werd gebruikt door de huishoudelijke dienst. Bij de 
ruiterij werd er hooi mee gehaald op de Oosterbegraafplaats. 
Dit ging nog lang door na de 2e Wereldoorlog. De menner was 
ene Onno van der Zee. Van oude ruiters hoorde ik, dat ze dat 
Knekeltjes rijden noemden. Dit omdat er regelmatig vinger- 
of teenkootjes tussen het hooi zat van geruimde graven. Die 
verdwenen dan weer in de mestschuit achter het HB, en gingen 
vervolgens naar champignonkwekerijen.  Enigszins luguber 
maar, zo ging dat in die tijd.
In en kort na de laatste wereldoorlog zouden er zelfs ook 
lijken uit de Zuiderkerk naar de Oosterbegraafplaats mee ver-
voerd zijn. Onbekend is of de huidige Boerenwagen  misschien 
uit de twee oude wagens is samengesteld of nog origineel is, 
wat hem nog ouder zou maken en heeft jarenlang op het oe-

fenterrein aan de Sloterweg gestaan waarbij hij af en toe alleen 
als jurywagen bij wedstrijden is gebruikt. Een collega kwam 
destijds op het idee de wagen op te knappen. Dit is gebeurd en 
hij werd politieblauw geschilderd. Een paar ruiters, waaronder 
mijzelf, kregen een Men-opleiding van oud-zadelmaker Willem 
Geitz. Er kwamen borden op tegen zakkenrollerij, gesponsord 
door binnen stadsdistricten. Hij is inmiddels vele jaren gebruikt 

W.vAn deursen
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bij vele St. Nicolaasintochten in Asd. Wij openden de stoet met 
veel Zwarte Pieten erop. Gelukkig voor de huidige Zwarte 
Piet discussie. Het Sinterklaaspaard, tenslotte was vele jaren 
het politiepaard Reinaart, (Amerigo) van Leo Dekkers, die het 
paard jarenlang begeleidde als edelman, en met Cp. Zee later 
o.a. als Sinterklaas. 
Verder bloemencorso’s, waarbij de wagen vol werd gebouwd 
door de organisatie met bloemen. Daarnaast had vroeger elk 
district zijn eigen open dag, dus werd hij daarbij talloze malen 
gebruikt om kinderen rond te rijden. Daarnaast soms een 
afscheid van een collega of een jubileum.

Dan bij Artis die één keer per jaar Dreamnight at the Zoo 
organiseert. Dit is een geweldig evenement, waarbij zieke kin-
deren en hun broers en zusje een avond achter de schermen 
in Artis mogen kijken. Vele vrijwilligers werken er aan mee, en 
talloze politie- en brandweermensen. Wij haalden dan kinderen 
op in het Onze Lieve Vrouwengasthuis, brachten ze erheen en 
reden vervolgens de hele avond rondom Artis met kinderen. 
Artis is geheel vol met zieke, gehandicapte kinderen en hun 
familie. Er rijden dan zelfs ziekenhuisbedden met kinderen erin 
rond. Het was altijd heel dankbaar om te doen.

Verder werd de wagen regelmatig ingezet bij projecten tegen 
zakkenrollerij, bijv. met Pasen, met een Paashaas erop, of met 
Kerst, met verlichte Kerstbomen. Het mooie is, dat de zakken-
rollers op de Dam/ het Damrak niet verwachten, dat wij op de 
wagen soms de zakkenrollers rondom de levende standbeelden 
in de gaten hadden en via de portofoon door konden geven 
aan de burgerpot.

Bij de opening van bureau Nieuwmarkt door de Burgemeester 
destijds, stonden we voor de deur met de wagen vol kinderen. 

We wisten niet, dat daarbij door de Chinezen van de Zeedijk, 
vuurwerk met een zogenaamde miljoenenklapper werd ont-
stoken. We hadden onze twee rustigste paarden, Eric en Dries, 
Groningers ervoor, maar dit was toch wel erg veel van het 
goede. Gevolg: Steigerende paarden maar gelukkig konden we 
ze wel in bedwang houden. Politiepaarden moeten tenslotte 

tegen veel dingen bestand zijn.

Soms gebeuren er nu eenmaal onverwachtse dingen, zoals toen 
er net die beweegbare palen in de Kalverstraat waren geplaatst. 
Rijden wij met de paarden vanaf de Dam erin,   zien we zo de 
palen onder de paarden naar boven komen. Tussen de paarden 
en de kar stonden ze tenslotte geheel omhoog en stonden wij 
vast. We zijn maar zakkenrollerstickers gaan uitdelen zodat het 
publiek niets merkte, totdat we de palen weer naar beneden 
gekregen hadden. Ook dat was gelukkig weer goed afgelopen, 
maar we hadden wel hartkloppingen. 

Heel bijzonder is verder, dat er twee keer een uitvaart mee 
gedaan is van twee overleden collega-hondengeleiders. Onlangs 
in Hoorn.
De kist op de wagen, gevolgd en begeleid door alle hondenge-
leiders, motorrijders, collega’s etc. 
Bij het in- en uitladen van de kist moet de zweep dan op een 
bepaalde manier gehouden worden, naar links schuin naar be-
neden, als groet. Al met al waren het een zeer indrukwekkende 
plechtigheden. 
Tijdelijk is er toen een bord hondengeleiders op de wagen 
bevestigd. Dat was tevens de laatste keer, dat hij gebruikt is.

Nu met de Nationale Politie en de huidige dreiging in de 
wereld, verandert het werk bij de ruiterij, maar hopelijk mag 
deze oudste wagen van de Politie in de toekomst af en toe nog 
ingezet worden. Henk Polman, die al bijna 40 jaar op een paard 
zit  bij de ruiterij is o.a. de huidige menner. 

Natuurlijk is het verder bijzaak naast het gewone dagelijkse 
werk, maar ik heb gelukkig het voorrecht gehad er jarenlang af 
en toe mee te rijden en heb er prachtige herinneringen aan.

Indien iemand nog informatie heeft over de boevenwagen, 
zoals bijv. de naam van de koetsier(s) of foto’s houd ik mij ten 
zeerste aanbevolen.

Gr. Winford van Deursen.

Boevenwagen en Boerenwagen. W.vAn deursen

LUCTOR ET EMERGO   door douWe BrouWer

Beste SPA leden.

De evenementencommissie heeft het bestuur kunnen over-
tuigen dat een groot aantal leden graag een ééndagstrip willen 
maken. Het verheugt ons van de SPA u toch weer een leuke 
dagtrip aan te kunnen bieden – waarbij de penningmeester vrij 
diep in de kas heeft gekeken en een royale bijdrage doet – en 
wel naar de Deltawerken en Neeltje Jans.  Op donderdag 7 
mei 2015 vertrekken wij weer van het PTO terrein om 08.30 
uur.  Bij het Deltapark Neeltje Jans wordt u ontvangen met 
koffie en de bekende Zeeuwse bolus. Daarna kunt u op eigen 
gelegenheid  - dus kalm aan – de attracties bezoeken.  Rond 
het middaguur gaan we aan tafel  voor een echte Deltapark 

lunch. In de middag volgt er een rondvaart door het natuur-
park Oosterschelde.  De dag wordt besloten met een diner in 
het restaurant Hanepoel in Abbenes.  De prijs voor deze dag 
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Op zaterdag 3 januari 2015 werd weer de traditionele Nieuw-
jaarsreceptie gehouden in het SPA Honk in Duivendrecht. 
Ook dit maal weer in nauwe samenwerking met IPA District 
Amsterdam. Vroeg in de morgen waren Dirk Kuiper en zijn 
dochter Annemieke al druk bezig met de voorbereiding en 
ook Rob, Ton, Ilona en Hans waren tijdig aanwezig. Toen ik 
arriveerde waren Han en Frits al druk doende geweest met 
de tafels op te slaan en de sta-tafels ( met rok) op te stel-
len. indachtig aan de receptie in 2014 was er gezorgd voor 
voldoende kapstokken en ronde sta-tafels waar wij er 6 van 

hadden aangeschaft. Duur, dat wel maar dan heb je ook wat. 
De geluidsinstallatie was medio 2014 al aangeschaft en voldeed 
prima. Er was gezellige muziek en het wachten was op de re-
ceptiegangers Piet van der Pluim en zijn Elsa waren de eersten 
al spoedig gevolgd door de anderen. De dames van de cate-
ring liepen behendig tussen de gasten door en boden diverse 
consumpties aan. Ook Dirk liet zich niet onbetuigd en presen-
teerde heerlijk zelf bereide hapjes aan. Wij hebben nu een paar 
jaar ervaring met Annemieke en zijn zeer tevreden over wat zij 
aanbiedt en hoe e.e.a. wordt gepresenteerd.  Klasse!  een ieder 
was natuurlijk welkom maar een speciaal welkom gold voor 
Cor Gorissen, ons erelid. Zijn aanwezigheid werd door velen 
erg op prijs gesteld. Rond kwart voor drie werd de voorzit-
ter IPA Ron Derogee uitgenodigd om als eerste het woord te 
voeren. Ron haakte in op de problemen die de vorming van 
de Nationale Politie nog te wachten staat en dat wij er nog 
niet zijn in het komende jaar. De voorzitter SPA, André Immel 
dankte een ieder die bijgedragen had aan zijn herstel in 2014, 
memoreerde dat Ton v.d. Erve en hij zich niet meer herkiesbaar 
zouden stellen op de komende ALV en moedigde een ieder 
aan om te reflecteren op de vacante plaatsen in het bestuur en 
beiden wensten  een ieder een gezond en gelukkig 2015 toe. 
Toen werd het gezellig en Rob telde zo'n 70 receptie bezoe-
kers en die vonden allemaal een plaats in het SPA Honk. Zo 
rond de klok van 17.00 uur kwam er een einde aan de gezellig-
heid en moest er worden opgeruimd door cateraar en de SPA 
bemanning. Er wordt toch heel wat werk verzet voor en na en 
daarom is een dank jullie wel van mijn kant en de aanwezigen 
toch zeker op zijn plaats.

Nieuwjaarsreceptie IPA/SPA   redActIe

LUCTOR ET EMERGO   door douWe BrouWer

bedraagt € 57.50, doch dit is afhankelijk van het aantal bezoe-
kers. Hoe minder hoe duurder!!! Voor dit bedrag krijgt u een 
mooie dag aangeboden. Naar wij hopen zullen veel SPA leden 
reageren op deze unieke uitnodiging. Let wel, we moeten 
minimaal 45 deelnemers hebben anders wordt het 
te duur. Op mijn verzoek  is het bestuur meegegaan om nog 
eens een dagtrip te organiseren. Originele prijs is € 73.50 bij 
45 deelnemers, doch de SPA rekent u € 57.50 p.p.  maar dan 

moeten wij wel op 45 leden kunnen rekenen, zo niet, dan 
gaat de trip niet door. Het is bestuur alles aan gelegen 
het de leden  naar de zin te maken, maar als er kennelijk geen 
animo meer bestaat voor een dagtrip dan moeten wij dit dan 
ook niet meer organiseren. Ergo, meldt u aan in grote getale.

Gaat u mee? Stort dan voor 14 april 2015 de prijs over naar de 
penningmeester van de SPA, NL.89  INGB 0000 451020  
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20 december 2014 waren de SPA leden die zich hadden opgegeven voor 
het jaarlijks Kerstdiner/dansant naar de boerderij restaurant Langerlust 
nabij Driemond gekomen. Ondanks het feit dat de aanvang was gesteld op 
17.00 uur, waren er al ver voor de tijd diverse leden gekomen, kennelijk vol 
verlangen en in afwachting wat geboden zou worden. Bij de ingang werden 
wij opgewacht door een vriendelijk stel dat ons een glas Glühwein aan-
bood. Vervolgens naar een keurig 
garderobe waar wij uit de jassen, 
mantels of capes werden gehol-
pen. Binnen stonden Ton van der 
Erve en Rob Heida ons al op te 
wachten en bij de bar – waar an-
ders – stonden Ilona en Hans die 
de gasten “afturfde” en gelijkertijd 
een leuk gadget te overhandigen, 
een mini lampje met opschrift Se-
nioren Politie Amsterdam. Handig 
om aan je sleutelbos te hangen als 
je in het donker de sleutelgaatjes 
moet vinden. Later bleek het ook 
nog handig als er een favoriet 
nummer werd gespeeld en in 

Kerstdiner/dansant     redActIe

plaats van de aanstekers, de 
lampjes werden ontstoken. De 
muziek was weer in handen 
van de heer Wolleswinkel, die 
precies weet en aanvoelt wat 
wij willen horen. Het deed 
mij goed te zien dat velen 
zich voor deze gelegenheid 
feestelijk hadden aangekleed 
want het is tenslotte een 
feestavond. Om maar Ilona en 
Rob hebben toch kans gezien 
om karbonade, schnitzel of an-
der varkensvlees uit het menu 
te weren. Niets is ons te veel 
als het om de tevredenheid 
van de leden gaat. Inmiddels 

had ook Jan Schmitz zijn plaats ingenomen achter de microfoon en zong 
zijn bekende repertoire aangevuld met nieuwe songs. Ina Muller werd de 
Koningin van de avond toen Jan naast haar stoel plaats nam en haar begon  
toe te zingen. Een bijna emotioneel moment als je ziet dat iemand daar zo 
blij mee is. Lenie Grotegoed en haar nicht gingen voor in een line dance en 
dat was leuk om mee te maken. Het dessert bestond uit heerlijk opge-
maakt ijs en dat ging er in als koek. Helaas kon ik het eind van de avond 
niet meemaken daar mijn echtgenote moe werd en  weg wilde. Ja, dat is 
jammer maar we hebben toch een paar leuke uurtjes beleefd. Dank aan 
hen die deze avond hebben georganiseerd, het was klasse.    
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Kandidaten voor een bestuursfunctie van de SPA.                                            

Het bestuur nodigt de leden van de SPA uit tot het bijwonen van 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING S.P.A.
Dinsdag 28 april 2015
Aanvang 13.00 uur
SPA-honk, Rijksstraatweg 56,
1115 AT Duivendrecht

AGENDA

1.   Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag secretaris en ledensecretaris
5.    Verslag penningmeester
6.    Verslag Kascommissie
7.    Aftredende bestuursleden
8.    Kandidaat nieuwe bestuursleden 
                
De agenda, notulen en verslagen zullen ter inzage liggen op de dinsdagen van april 2015 in het SPA-honk te Duivendrecht. 
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om langs te komen,  kunt een verzoek indienen deze toe te zenden via de mail. Mail adres 
spaa@upcmail.nl. 

De voorzitter André Immel en de ledensecretaris Ton van de Erve treden af en stellen zich niet herkiesbaar. Kandidaten voor het 
bestuur kunnen zich melden bij de secretaris Rob Heida, via de mail spaa@upcmail.nl

9.    Benoeming verkiezingscommissie
10.  Pauze
11.  Benoeming nieuw bestuur
12.   Voorstellen
13.  Beleid bestuur
14.   Verkiezing kascommissie
15.  Rondvraag
16.  Sluiting

Er hebben zich naar het zich voorlopig laat aanzien 3 kandi-
daten aangemeld om zitting te nemen in het bestuur van de 
SPA, mits zij door de leden aanwezig op de Algemene Leden 
Vergadering worden gekozen. Het nieuwe bestuur kiest 
voor 5 bestuursleden hetgeen impliceert dat 2 
zittende bestuursleden zullen aftreden en 1 nieuw 
bestuurslid zal dienen te worden gekozen.

In alfabetische volgorde zijn dit: a. Piet Pistoor,
    b. Joop Reder en
    c. Koos Wiegertjes.

Pieter Pistoor is 67 jaar jong en woont in Purmerend. Pie-
ter heeft een ruime ervaring in bestuursfuncties. Hij heeft o.a. 
20 jaar in het bestuur van A.P.G.S. gefunctioneerd, doch ook bij 
diverse lokale verenigingen heeft hij bestuursfuncties vervuld. 
Thans is hij voorzitter van de recherchesoos Amsterdam.

Joop Reder is alom bekend vanwege zijn werkzaamheden 
voor A.P.G.S. en heeft zijn sporen aldaar verdiend. 17 jaar 
voorzitter afdeling voetbal, sinds 1989 bestuurslid en vanaf 
2001 secretaris en waarnemend voorzitter. Kortom een schat 
aan ervaring. i.v.m. het 100 jarig bestaan kan Joop niet gelijk zijn 
functie – indien hij wordt gekozen –gelijk op zich nemen. Eerst 
wil hij het jubileum A.P.G.S. afwerken.

Koos Wiegertjes, wie kent hem niet, een graag geziene gast 
op de Bingomiddagen met zijn gevulde eieren. Koos heeft in 
diverse instanties bestuursfuncties bekleed zoals in de CDA 
van de gemeente Mijdrecht in de functie van secretaris en als 
zodanig de eerste samenvoeging van de gemeenten Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkenveen tot een goed einde gebracht. Voorzitter 
van de stichting  LIA en winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. 

Het bestuur is overeengekomen dat de stem-
ming voor de nieuwe bestuursleden zal gebeuren 
per besloten stemming te weten door middel van 
briefjes met de 3 namen er op.  Met een kruisje 
kunt u aangegeven wie u als bestuurslid kiest. Een 
streep door de naam als u niet wilt dat deze per-
soon deel uit gaat maken van het bestuur. 

Uit uw midden zal voor de pauze een verkiezingscommissie 
worden ingesteld die na de pauze de stembiljetten ophaalt en 
telt. Als de uitslag bekend is worden de gekozenen verzocht 
achter de bestuurstafel plaats te nemen waarna Ton van der 
Erve en André Immel de tafel verlaten. Door het bestuur is 
Rob Heida aangewezen om als vice voorzitter de vergadering 
voor te zetten en te beëindigen.
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In het vorige SPA Magazine mocht ik u deelgenoot maken van 
ons bezoek aan het parlementsgebouw in Victoria, de hoofdstad 
van de provincie British Columbia in Canada.
Victoria blijkt veel meer te bieden te hebben dan alleen haar 
Britse uitstraling, mooie parken en gebouwen. Er worden in de 
ticketshop aan de haven verschillende tochten aangeboden om 
op zee orka's te bekijken (whale watching). 

Grofweg kan dit whale watchen op twee manieren: 
a. per rubberboot. Je wordt in een beschermend pak (wetsuit) 
gehesen en neemt als haringen in een ton plaats op een rubber 
bootje waarmee de schipper met hoge snelheid de oceaan op 
gaat, waarbij de aanwezigen flink door elkaar geschud (kunnen) 
worden door de golven. 
Deze toeristengroep heb ik "de klappertandgroep" genoemd.

b. per luxe schip. In een verwarmde kajuit  van een luxe jacht 
met twee grote motoren wordt uiterst comfortabel richting 
oceaan gevaren.

De verschillen 
in beeld:
       
Aan mijn subjec-
tieve beschrijving 
kunt u de conclusie 
trekken dat wij 
voor optie b. heb-
ben gekozen.

Voor ik de tocht beschrijf  eerst iets over orka's (ook wel 
zwaardwalvis en in het Engels killer whales genoemd). Orka's 
leven in groepen, geleid door het oudste vrouwtjesdier. Ze jagen 
gezamenlijk en kunnen hun prooi insluiten. Ze eten vis, jonge 
walvissen en zeeleeuwen.

De tocht begint in de haven. Er wordt ingescheept en de tros 
wordt losgemaakt. Na een rustige vaartocht tussen eilanden 
door spreekt de schipper via een marifoon met een afdeling 
van de plaatselijke universiteit. Deze houdt dagelijks de bewe-
gingen van de verschillende groepen orka's in de gaten. Op een 
gegeven moment zet de schipper de motoren af  en dobbert op 
de rustige golven.
En dan gebeurt het wonder. De groep orka's - in de buurt van 
het schip op basis van de informatie van de universiteit - hoort 
plotseling het geluid van de motoren niet meer. Ze zijn nieuws-
gierig van aard en komen even kijken wat er aan de hand is. Kan 
het nog luxer? Het resultaat is op foto's vastgelegd.

Als de dieren enige tijd om het schip hebben heen gezwommen, 
vindt de leidster van de groep het welletjes. Ze gaat rechtop 
half  uit het water staan en plonst terug in zee. Dat is het teken 
voor de groep om zich langzaam te verwijderen en verder te 
zwemmen. Vlak daarachter komt als klap op de vuurpijl nog een 
mannelijk dier aanzwemmen. Hij is te herkennen aan de grote 
rugvin.
Na deze ontmoeting, die zo'n kleine twintig minuten geduurd 
heeft, start de schipper de motoren en vaart ons met flinke snel-
heid terug naar de haven. De passagiers krijgen onderweg thee, 
koffie of  frisdrank. Dat is een wel hele comfortabele manier om 
kennis te maken met de wilde natuur. 
Toch?
  

              -o-o-o-

Orka's kijken.    HAn vArkevIsser
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De opnamen voor de film "De Cock en de Moord in Extase" 
vonden dus plaats aan het bureau Warmoesstraat. Bijna alle 
recherchekamers waren omgebouwd, lampen en overal waren 
reclamestickers van de filmsponsors opgeplakt. Tussen onze 
werkzaamheden door werd er volop gefilmd. Sommige scenes 
moesten wel een tig-aantal keren over worden gedaan, met en 
zonder geluid enz. enz. Boven op de 3e etage was de kleedka-
mer van de cast; daar werd gekleed, gekapt en geschminkt. Dat 
je daar ook lekkere hapjes kon halen, dat hadden we heel snel 
door. Regelmatig werd de gang naar de 3e etage genomen door 
ons en we waren altijd welkom daar om iets te nassen. De lek-
kere hapjes waren een welkome aanvulling op ons (toch wel) 
eenvoudig van thuis meegekregen lunchpakketje. Soms waren 
er dagen dat de "cast" niets te doen had. Ron Brandsteder liep 
dan een beetje rond te lummelen op de afdeling en had volgens 
mij al snel het recherchewerk door. Kon hij nog iets leren 
voor de film.  Op een dag moesten mijn toenmalige maat en ik 
iemand aan gaan houden.  Een aanhouding buiten heterdaad en 
we hadden een last tot binnentreden bij ons. Ron vroeg ons of 
hij met ons mee mocht want hij had toch even niets te doen, 
zei hij. Waarom ook niet, dus hij mee met dat lange lichaam 
achter in de burgerauto. Onderweg vroeg hij wat we deden als 
de aan te houden persoon niet thuis was of wel thuis was, maar 
de deur niet opendeed. "Dan gaat er 'maatje 43' tegen de deur" 

zei ik droogjes. Aangekomen 
bij het desbetreffende pandje 
eerst maar even aangebeld. 
Geen respons. Kloppen dan 
maar. weer geen respons. Mijn 
maat en ik overlegden wat we 
zouden gaan doen, maar Ron 
was ons echter voor: "Maatje 
46 dan maar?" vroeg hij. Aan 
zijn gezicht kon je zien dat 

hij stond te popelen om datgene te doen waar de politie het 
alleenrecht op had: het intrappen van deuren. Met toestemming 
van ons mocht Ron aan de slag. Ik moet nog zeggen dat wij al 
gezien hadden dat het geen makkie zou worden: een zeer so-
lide deur met 4 pinsloten en 2 normale sloten. We namen aan 
de dat bewoner zijn bolwerk goed tegen ongewenst bezoek 
op deugdelijke wijze had afgesloten. Ik heb nog nooit iemand 
met zoveel overgave tegen een deur zien trappen. Maar open 
krijgen? Niet dus. De deur week geen millimeter.  Met de staart 
tussen de benen is Ron vervolgens weer ingestapt en reden we, 
zonder verdachte weliswaar, richting bureau. We hebben hem 
maar nooit gevraagd waarom hij enige tijd met zijn rechterbeen 
hinkte.

De Cock en de Moord in Extase  JoHn elBerse

Het jaar weet ik niet meer , maar wel dat het op een zondag 
was. Samen met mijn toenmalige maat Lex P. had ik weekend-
dienst. Volgens de rapporten hadden de collega's van de Uni-
formdienst die nacht vanaf de Dam een dronken man binnenge-
bracht en ter ontnuchtering ingesloten. Regel was in dergelijke 
gevallen, dat de persoon in kwestie zijn (of haar) roes kon 
uitslapen in een zgn. dronkenmanscel en bij het in dienst komen 
van de ochtenddienst een bakje koffie (of wat daarvoor moest 
doorgaan) alsmede een pakje brood, bestaande uit 4 sneetjes 
witbrood met kaas en hagelslag kreeg.  Na dit ontbijt kreeg de 
beste man/vrouw een Kennisgeving van Oproeping uitgereikt 
waarna hij/zij vriendelijk verzocht werd het bureau te verlaten. 
Dus geen zaak voor de Recherche. Toen ging het opvangtoestel. 
De wachtcommandant verzocht mijn maat en mij even naar be-
neden te komen, want er lag een lijk in een cel.  Het bleek om 
de ingesloten "426-er" (openbare dronkenschap) te zijn.Geen 
zaak voor ons, maar voor de heren van de Rijksrecherche. Lex 
en ik leunden aan. We wisten alle gegevens van de man en dat 
hij uit Loowoude kwam en na een gedegen onderzoek belden 
we de collega's in Loowoude met het verzoek de trieste bood-
schap aan de familie over te brengen.
Het S.O. werd door de HH Rijksrechercheurs inbeslaggenomen 
en overgebracht naar het politiemortuarium Westgaarde (dat 
inmiddels al lang niet meer bestaat). Meldt zich in de loop van 
de dag de moeder aan het bureau, vergezeld van een zoon. Als 
ze mij toen gezegd hadden dat beiden rechtstreeks uit de serie 
Flodder waren weggelopen, dan had ik dat direct aangenomen. 
Na de gebruikelijke condoleances namen we moeder en zoon 
mee naar Westgaarde voor de verplichte identificatie. Onder-
weg vertelden we hoe dat in zijn werk zou gaan: het s.o. keurig 
opgebaard in een apart kamertje of zo uit de koelcel halen. 
"Ach meneer, doe maar niet zoveel moeite hoor, haal hem maar 

uit de koelcel" zei moeder ons. Dus aangekomen op Westgaar-
de deed ik de koelcel open en trok de brancard naar buiten. 
Eerbiedig trok ik het laken weg en ging op afstand staan. "Mijn 
jongen, mijn jongen! Wat is-ie blauw he?" riep moeders waarop 
ik gigantisch in de lach schoot. Tja, de combinatie drank-blauw 
was snel gemaakt want echt, de persoon op de brancard was 
echt blauw. Of dat van de drank was of van de temperatuur in 
de koelcel, wie zal het zeggen. De confrontatie was dus positief, 
dat kon je wel stellen. Moeders keek me smerig aan. Instinctief 
voelde ik dat ik een rood hoofd kreeg. Stommiteit 1 was 
dit dus. Terug naar de Warmoesstraat met moeder en zoon 
achterin. Bijna bij het bureau aangekomen kon ik de Oudebrug-
steeg niet in, dus moest ik via de Beursstraat rijden.
Aan weerzijden stonden auto's geparkeerd.  Voor mij reed 
een vrouw. Ze zag het allerlaatste vrije parkeerplekje en wilde 
inparkeren. Volgens mijn schatting had er wel een vrachtwa-
gen met oplegger kunnen staan maar kennelijk schatte zij de 
beschikbare ruimte anders in. Het inparkeren duurde dus enige 
tijd: vooruit, achteruit, er in, er uit, vooruit, achteruit, er in en 
er weer uit. Lex en ik stonden keurig te wachten tot de vrouw 
haar bolide ingeparkeerd zou hebben maar het duurde me 
allemaal te lang. Roep ik vanuit mijn raampje: "Mevrouw, er kan 
daar wel een begrafenisstoet staan!" Ik kijk in mijn achteruit-
kijkspiegeltje en zie 2 priemende ogen van moeders. Was ik die 
toch helemaal vergeten. Ik zal wel weer een rood hoofd heb-
ben gekregen en de laatste meters naar het bureau heb ik maar 
stilzwijgend afgelegd. Ik hielp moeder uitstappen waarna ze mij 
vroeg: "Hoe was Uw naam ook al weer?"
"Kruidenier mevrouw, rechercheur Kruidenier"
"Dank U agent" zei ze. Stommiteit 2 zullen we maar 
zeggen. Nooit meer iets van gehoord.
(PS: de plaatsnaam Loowoude is fictief)

Stommiteiten JoHn elBerse
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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 7 mei Dagtocht Info volgt
Dinsdag19 mei Klaverjassen  SPA honk 13.00 uur 
Dinsdag16 juni Bingo SPA honk 13.00 uur 
Zaterdag 15 augustus BBQ Info volgt
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

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  

HET IS ZOVER ! 

Ja, collega’s, het is zover ! 

Ik ga afscheid van u nemen als bestuurder van de Senioren 
Politie Amsterdam op de komende algemene ledenvergadering,  
dinsdag 28 april as !
Staat u mij toe,  dat ik even terug kijk, want collega’s,  ik heb het 
met veel plezier en inzet gedaan !
Toen ik indertijd door wijlen Henk van Herfden gevraagd werd 
of  in zitting wilde nemen in het toenmalig bestuur van de SPA, 
heb ik even geaarzeld.
Ik heb heel mijn werkzame  leven zowat in besturen gezeten en 
had net alles afgeregeld en genoot van mijn vrije tijd.
Maar goed “het bloed kruipt waar het niet gaan kan” dus 
besloot ik, na enig aandringen van de zijde van Henk, toe te 
“happen “.
Ik heb daar geen spijt van gekregen, want ik trof  een voortva-
rend bestuur aan, met aan het hoofd onze nog hedendaagse 
voorzitter André Immel.
Kort nadat ik zitting had genomen als bestuurder werd ik 
gevraagd of  ik het ledensecretariaat van de helaas te vroeg over-
leden Klaas Schagen wilde over nemen.
Een geweldige eer, want als ledensecretaris sta je het dichts als 
bestuurder bij de leden ! 
Klaas Schagen, een fantastische man, leerde mij al snel hoe ik het 

ledensecretariaat moest beheren.
Maar, zoals het altijd gaat, nadat eerst Klaas Schagen was 
overleden en kort daarna nog twee vakkundige en aimabele 
bestuurders plotseling overleden, met name Henk van Herffden 
en Frans Grotengoed, werden al snel nieuwe bestuurders be-
noemd, die hun plaats innamen, met name Ilona Stap, de huidige 
penningmeester en Rob Heida, als secretaris.
En collega’s,  in nauwe samenwerking met deze nieuwe bestuur-
ders, werd er een “nieuwe” koers gevaren !
Wij werden door de toenmalige Korpsleiding van Amsterdam in 
het bezit gesteld van een voormalig posthuis van de Rijkspolitie, 
thans het SPA HONK in Duivendrecht, hetgeen ons als bestuur 
volledig de ruimte gaf, ons te ontplooien !
Het SPA HONK is nu niet meer weg te denken uit ons bestel en 
zeker door de tomeloze inzet van onze secretaris Rob Heida ( 
nb.dat mag ook weleens gezegd worden !) uitgegroeid tot een 
waardig en geliefd verenigingsgebouw van de SPA ! 
Ach, collega’s ik zou nog vele dingen en zaken die ik als bestuur-
der heb meegemaakt willen vermelden, maar ik laat het hierbij.
Nogmaals bedankt, dat u mij het vertrouwen heeft gegeven om 
als bestuurder te mogen optreden !
Het gaat u allen goed !

Ton van der ERVE.(ledensecretaris SPA) 
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HOE IS HET MET FrAnk vAn den Berg

Thijs BOUMA
Ging het in eerst6e instantie goed met onze Thijs werd er 
onlangs toch geconstateerd dat de plekjes groter waren 
geworden en moet hij weer aan de chemokuur. Volgens Elly, 
zijn echtgenote, kan hij er gioed tegen en beiden hopen op een 
spoedig herstel. Moed houden is het devies.

Cees SIBUM
Het gaat met Cees de goede kant op. Cees voelt zich een stuk 
beter, mede door het plaatsen van een pacemaker.  Het kaarten 
op de dinsdagmiddag laat hij nog even voor wat het is, maar zal 
mogelijk in het voorjaar weer gaan lukken.  Succes gewenst.

Gerard GUIT
Onze Volendamse ex ruiter verblijft momenteel helaas in 
een verpleeghuis te Volendam. Daarvoor verbleef Gerard in 
Amsterdam Noord vanwege plaatsgebrek in Volendam. Voor 
zijn echtgenote een goede vooruitgang. Gerard is demente-
rend. Vrouw en kinderen kent hij nog wel, maar dan wordt het 
moeilijk. Sterkte.

Willem TIEPEL
Onlangs heeft Willem in het ziekenhuis te Hoorn een darm-
operatie moeten ondergaan. Hij is daar goed doorheen 
gekomen en knapt weer aardig op. Inmiddels is hij weer thuis. 
Beterschap.

Frans de WINTER
Frans is even uit de roulatie geweest vanwege een knie ope-
ratie.  Hij moest zich enige tijd voortbewegen met behulp van 
een stok, maar dat moest voor Frans natuurlijk niet te lang 
duren. Hij loopt inmiddels weer 'los'  en heeft zijn gezicht al 
weer op de soosmiddag laten zien. Succes.

Andre van 't ERVE
De leeftijd van 80 ruim gepasseerd (87) en in goede gezond-
heid. Enige maanden geleden is zijn echtgenote helaas over-
leden en dat valt niet mee. Hij probeert zich er doorheen te 
slaan en is zelf gelukkig positief ingesteld. Andre heeft aan bu-
reau Linnaeusstraat gewerkt en ook nog 17 jaar aan de Pieter 
Aertszstraat.

Mw. v.d.HILL-De GRAAF
Verkeert in een goede gezondheid en woont nog zelfstandig. 
Zij (94 jaar!) doet zelf nog haar boodschappen en is een fana-
tiek kaartster. Zij is de weduwe van de heer v.d.Hill, die bij de 
Parketpolitie heeft gewerkt en in 1985 is overleden. 

Cor DEKKER
Heeft ook lang aan bureau Pieter Aertszstraat gewerkt en is 
in goede gezondheid.  Inmiddels heeft Cor de leeftijd van 85 
jaar bereikt en is binnenkort zelfs 60 jaar gehuwd. Bij deze vast 
onze hartelijke felicitaties!!

Simon MOOIJ
Het gaat goed met Simon en zijn echtgenote. Simon, ook al 
weer 77 jaar oud, heeft ondermeer gewerkt aan de Overtoom 
en de Warmoesstraat en genoot binnen ons Korps grote be-
kendheid vanwege zijn inbreng in de Basketballsport.

Rie van der BEL
Momenteel is Rie nog bezig om te herstellen van een flinke 
griep. Dat gaat op en af, je denkt er van af te zijn en dan komt 
er weer wat opzetten. In ieder geval probeert Rie in het 
voorjaar weer wat te gaan rijden met haar auto. Een buurman 
houdt dan een oogje in het zeil. De grote weg gaat Rie zeker 
niet meer op, derhalve geen lange ritten. 

Joop PLANKMAN
Er is bij Joop prostaatkanker vastgesteld en binnenkort vinden 
diverse nadere onderzoeken plaats, ook  een scan. Dit zal 
plaats vinden in het AvL, een zeer bekende en goede kliniek. 
Wij wensen Joop het allerbeste en hopen op positieve resulta-
ten.

Ruud KNAUP
Ruud is eind december 2014 geopereerd aan een knie, doch 
het herstel verloopt niet geheel naar wens. Er zit nog een 
ontsteking en een bloeduitstorting, hetgeen nogal wat pijn ver-
oorzaakt. Ruud is nog onder controle van de specialist en deze 
probeert de oorzaak vast te stellen. Sterkte.

Schelto WOLF
Momenteel is Schelto, na een zware periode, vrij van pijn. Hij 
moet nu aan zijn verder herstel gaan werken. Een scan van de 
alvleesklier heeft geen negatieve punten naar voren gebracht. In 
april 2015 zal er wederom een scan gemaakt worden.  Uiter-
aard wat opluchting in de familie. Sterkte.

Arend SCHERPHUIS
Arend heeft de gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt en kan 
zichzelf nog goed redden. Hij doet alles nog zelf. Arend heeft 
aan de bureaus Stadhouderskade, Pieter Aertszstraat en Over-
toom gewerkt en is later overgestapt naar het CBR.  Hij moest 
toen wel even wennen. De Uniformdienst in Amsterdam heeft 
echter een grote plaats in zijn hart. Eens een diender altijd en 
diender.

Co HEMMINGA
Velen onder ons zullen zich Co zeker nog herinneren. Hij 
verkeert nog in een goede gezondheid, heeft alleen wat proble-
men met een heup. In het voorjaar gaat Co zeker weer fietsen 
(elektrisch). Co heeft bijna 30 jaar aan bureau Warmoesstraat 
gewerkt en was daar een collega op wie je altijd een beroep 
kon doen. Hij werkte daar in de Burgerpot en als employe.  Ja-
renlang was zijn maat Martin van Schaik (vorig jaar overleden). 
Co Hemminga groet alle bekenden bij deze.

Beste lezers, dit was het weer voor deze keer. Wat goede en 
wat minder goede berichten.

Het allerbeste en tot de volgende keer.
Frank van den Berg.
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In het eerste oorlogsjaar was er voor de Amsterdamse Politie 
toch nog wel wat te lachen. Arie Broekhoff kreeg van zijn buur-
man – die de zolder aan het ruimen was – een boekje (oor-
logskwaliteit) over de revue van het P.B.A. Ik weet echt niet en 
ook Arie niet wat de afkorting betekent, maar zij voerden een 
revue op. Dhr. Scheffer de buurman van Arie zijn Vader schreef 
muziek voor het politiekorps Amsterdam.  Op de foto zit hij 
naast de muziek in burger.  Maar ook stuurde hij enige foto’s 

van de revue en zo te zien viel er heel wat te lachen.  Wat 
dacht u van de foto van het  SPA Honk in 1941, toch ook niet 
slecht. Dan hebben wij het thans toch veel beter met een mooi 
honk. Laten wij er zuinig op zijn.

Volgens het opschrift in het boekje is dit als herinnering uitgegeven 
door de toenmalige Hoofdcommissaris (welke) van de gemeentepo-
litie Amsterdam.

Herinnering aan het eerste oorlogsjaar 1941

Speciaal voor de oudere SPA leden een paar leuke herinneringen aan weleer. 
Kent u nog de bediening van de mobilofoon? Ingewikkeld?? Ne e hoor goede 
beschrijving wat je moest doen. Niet te lang turen want dan was assistentie 
niet meer nodig, of het rondeboekje. Ook zo’n kwelgeest. Volgens overleve-
ringen van oudere collegae was je prooi van de CC als je je niet hield aan de 
voorgeschreven route om van bureau Mosplein naar de Tolhuispont te lopen.  
Kijk en lees ook hoe het verkeersongeval behandeld moest worden.

Memories  sPA lId oHm
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Het lijk op de heide PersmuskIet

(Of de wortel van diefjes en diefjesmaat)

Op de 25e januari van het jaar 1957 fietste de boswachter van 
het Goois Natuurreservaat rustig over de stille hei bij Huizen. 
Plotseling niet ver van de zo bekende Tafelberg, zag hij de hak 
van een schoen boven het zand uitsteken. De boswachter vond 
het vreemd, stapte of en ging eens kijken. Aan die uitstekende 
schoen, zo bleek hem, zat een man. Hij lag voor over in een 
ondiepe kuil.. , dood, al maanden.
De brave boswachter krabde zich eens peinzend achter in de 
nek, bedacht daarna, dat het niet oorbaar was een lijk op de 
hei te begraven - en dat nog wel zo slordig, en ging toen fluks 
op pad om de politie te waarschuwen. En daarmee begon 
een moeizaam onderzoek waaraan vele bekwame politieman-
nen hebben gewerkt, en dat in feite nog niet is beëindigd. Een 
gerechtelijke lijkschouwing wees uit, dat de man vrijwel zeker 
was vermoord. De dood was veroorzaakt door een dolk steek, 
die dwars door het borstbeen van het slachtoffer was gegaan. 
Maar wie was het slachtoffer?
Papieren, waaruit de identiteit van de man kon blijken, waren 
er niet. Alle zakken waren zorgvuldig leeggehaald. Wel droeg hij 
op zijn pols een Zwitsers horloge. Maar dat bond voor alsnog 
weinig aanknopingspunten. Er werd een uitgebreid signalement 
opgemaakt en verspreid. Veertien dagen later bedacht een 
mevrouw Schreuder, dat de man van het signalement wel eens 
één van haar zoons kon zijn, van wie zij al een paar maanden 
geen taal of teken had ver nomen. De gedachte van de moe-
der werd gruwelijk bewaarheid. De dode op de Larense hei 
bleek inderdaad haar zoon Hans Schreuder, een geestelijk wat 
verwarde jongen, aan wie in de psychiatrische inrichting Heiloo 
tevergeefs was gedokterd. Uit het onderzoek, dat aanvankelijk 
alleen door rechercheur Zondervan werd verricht, bleek dat 
Hans Schreuder - gerech telijk bezien - nog steeds in Heiloo 
thuishoorde. Na een ver oordeling inzake een rijwieldiefstal 
was hij daar door de rechter geplaatst. Aanvankelijk ging alles 
goed, maar in mei 1956 liep hij pardoes uit de inrichting weg, 
schafte zich een andere naam aan - Bakker - en dook onder 
in een woonboot aan de Geldersekade in Amsterdam. En 
zo kreeg de zaak plotseling een heel ander aspect, want de 
Geldersekade vormt een wezenlijk deel van Amsterdams rosse 
buurt. Als kenner van de oude binnenstad schakelt de leidende 
officier van justitie rechercheur 'Ome Jan' de Roos in. Intussen 
liep, volkomen onafhankelijk van elkaar, het spoor van diverse 
onderzoeken in de richting van de vermoorde Hans Schreuder, 
alias Bakker. In mei/juni 1956 waren er in Lopik en Montfoort 
inbraken gepleegd. In Lopik bedroeg de buit van de daders zelfs 
vier duizend gulden. Na een uitgebreide speurtocht arresteerde 
men voor die inbraken een ontvluchte uit Heiloo, een zekere 
K., die vlot bekende. Hij had die 'kraakjes' gepleegd, ja, maar 
niet alleen. Hij was samen geweest met een vriend, die hij uit 
de psychiatrische inrichting kende. De vierduizend gulden uit 

Lopik had hij ook samen met die vriend gedeeld. Ieder twee-
duizend. Hoe heette die vriend? 'Hans', antwoordde K., 'Hans 
Schreuder'. Waar men hem kon vinden.. , tja, dat kon K. niet 
vertellen. Op 22 juni 1956 wordt er aan de Amsterdamse 
Bernard Zweerskade een enorme kraak gezet. De buit is over-
weldigend; bijna f 80.000,— aan contanten, verder een collectie 
bijzondere sieraden en een grote verzameling jadekunstvoor-
werpen, die ook wel op een slordige f 50.000,— kunnen war-
den geschat. De recherche doet haar uiterste best, maar loopt 
al spoedig met haar onderzoek dood. Er is geen spoor van de 
dader(s), noch van de goederen. Op de 29e augustus kreeg de 
politie van het bureau Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam 
een telefoontje, dat op de hoek van de Jan Evertsenstraat en 
de Admiraal de Ruijterweg al enige tijd een onbeheerde brom-
fiets stond. Het was een la waaierig apparaat, waarmee 's avonds 
de jeugd opgewekt experimenteerde en in de buurt knette-
rend het TV-genot be dierf. De bromfiets werd door de politie 
opgehaald en 'na getrokken'. Het ding bleek gestolen.
Rechercheur Elgersma van de afdeling helingbestrijding toog op 
onderzoek en ontdekte, dat de bromfiets van de oorspronke-
lijke dief was gekocht door... Hans Schreuder, die zich van 
het geld uit Lopik buiten de bromfiets ook nog een camera 
had aangeschaft. Maar waar was Hans Schreuder? Niemand 
wist het. Hij leek plotseling van de aardbodem verdwenen. 
In diezelfde augustusmaand vervoegde zich een 'vriend' bij 
de woonboot aan de Geldersekade. Hij kwam, zo hij zei, de 
spul len van Hans Schreuder halen. Die 'spullen' - een camera, 
kleren en een aktetas - zijn inderdaad aan 'vriend' mee gegeven. 
Wie was die vriend? Had hij inderdaad de opdracht van Hans 
Schreuder gekregen om de spullen op te halen? Zo ja, waar zijn 
de spullen naar toe gebracht? Niemand kon er iets van zeggen. 
Er zijn later zelfs oproepen in de kranten verschenen, maar 
'vriend' en spullen zijn nooit boven water gekomen. Toen de 
dood van Hans Schreuder bekend werd, kwam Wil Schreuder, 
een oudere broer van Hans, met een opmerkelijk verhaal. Hij 
was, zo kwam hij de politie vertellen, ongeveer in het midden 
van augustus zijn broer Hans op de Nieuwen dijk in Amsterdam 
tegengekomen. Het was een toevallige ont moeting geweest. 
Ze hadden samen wat gebabbeld en na enige tijd had Hans 
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hem meegetroond naar een steegje. In dat steegje had Hans 
hem twee heel bijzondere horloges laten zien. Ze waren zo 
bijzonder, dat Wil ze nog precies kon beschrijven. De recherche 
hoorde er van op, want de horloges die Wil beschreef waren 
zonder twijfel afkomstig van de grote kraak aan de Bernard 
Zweerskade. Wil Schreuder had destijds al begrepen, dat het 
'niet goed zat' met die mooie horloges, maar zolang broer 
leefde had hij daar natuurlijk de politie niets van willen zeggen, 
maar nu hij dood was... misschien kon het helpen de moorde-
naar te vinden. Had Hans, zo wilde de recherche weten, nog 
over geld en andere sieraden gesproken? 'Nee', antwoordde 
Wil, 'dat had Hans niet, maar hij scheen wel over voldoende 
contanten te beschikken'.
Hoe kwam Hans Schreuder aan die bijzondere horloges? Zeker, 
het had er alle schijn van, dat hij bij die grote 'klapper' aan de 
Bernard Zweerskade betrokken was geweest, maar dan rezen 
toch direct een aantal. vragen. Bijvoorbeeld van wie wist Hans, 
dat er aan. die Bernard Zweerskade zoveel viel te halen? Had 
hij die kraak alleen gezet? Zo neen, met wie was hij dan samen? 
De recherche heeft geprobeerd om op al die vragen een ant-
woord te vinden. Het is ze niet gelukt. We kunnen er zeker 
van uitgaan, dat het gerucht van de grote klapper in de kringen 
van de Amsterdamse onderwereld nogal wat beroering heeft 
gewekt en dat men onderling heeft trach ten uit te kienen wie 
de 'gelukkigen' waren. Zo gaat dat. Hans Schreuder zal achteraf 
beslist over het welslagen van de onderneming hebben opge-
schept. Ook hij zal hebben ge tracht goederen aan de man te 
brengen, waardoor hij in aan raking kwam met het edele gilde 
der 'snezen'. Hoe dan ook, het lijdt geen twijfel, dat menigeen 
op de hoogte is geweest van Hans' plotselinge rijkdom en vele 
louche figuren zullen op de buit, of een deel daarvan, hebben 
geaasd. Dat is zo ge bruikelijk onder diefjes en diefjesmaat, want 
de afgunst is groot.
Hiervan uitgaande, kan wel gesteld worden, dat de moorde-
naar van Hans Schreuder in de kringen van de Amsterdamse 
onderwereld gezocht moet worden. Volgens die gedachte werd 
Hans in Amsterdam vermoord en daarna met een auto naar 
de Larense hei gereden en daar in allerijl slordig begraven. Er 
zijn wel aanwijzingen, die aan deze gedachte steun geven. Hans 
vertoefde de dagen voor zijn dood regelmatig in Am sterdam. 

Toch bevredigt deze zienswijze niet helemaal. Er blijft een intri-
gerende vraag, namelijk:’Wat beoogde de moord?’ Met andere 
woorden: wat was het motief? Men kan er van uit gaan, dat om 
één of andere reden Hans het eeuwige zwijgen moest wor-
den opgelegd. Maar dat is wat vaag. Het meest voor de hand 
liggende motief was, het verkrijgen van de buit. Ja, maar waar 
is die buit gebleven? Na het verdwijnen van Hans Schreuder is 
er nooit meer iets van teruggezien. Ten aanzien van het geld is 
dit nog te be grijpen, maar de sieraden en de grote verzame-
ling jade kunstvoorwerpen... waar zijn ze gebleven? Er had toch 
althans iets van te voorschijn, moeten komen. Goud, platina en 
zilver kunnen omgesmolten worden... maar jade? De recherche 
houdt nog altijd ernstig rekening met de moge lijkheid, dat Hans 
Schreuder voor zijn dood vriend en vijand heeft bedrogen en 
bijna de gehele buit op zijn ééntje heeft verstopt, begraven. 
Waar? Ergens op de hei bij Laren. Volgens die theorie zou Hans 
Schreuder tijdens een nachtelijke tocht naar zijn geheime berg-
plaats door een onbekende 'belangstel lende' zijn gevolgd. Nog 
voordat Hans bij de plek was geko men zou. hij zijn achtervol-
ger hebben opgemerkt en opgewacht. Op die stille nachtelijke 
heide zou het toen tussen die twee tot een moordend gevecht 
zijn gekomen, waarbij uiteindelijk Hans Schreuder het leven liet.
Waarop de recherche deze bepaalde spectaculaire theo-
rie grondt? Wel, op twee feiten, eerstens omdat men nooit 
iets van de buit heeft achterhaald, en ten tweede, omdat de 
moor denaar nooit werd gevonden. Wanneer Hans Schreuder, 
zo redeneert men, in Amsterdam zou zijn doodgestoken en 
daarna naar de Larense hei ver voerd werd, dan zouden daar 
meerdere personen van op de hoogte moeten zijn geweest. In 
de Amsterdamse onderwereldkringen, waarin de moord dan 
zou zijn gesitueerd, had dit vroeg of laat onherroepelijk tot 
anonieme mededelingen omtrent de dader geleid. Dergelijke 
anonieme tips hebben de politie echter nooit bereikt. Hoe het 
ook zij, de man, die Hans Schreuder een dolk in de borst stak, 
loopt nog vrij in ons midden rond. En de buit... als u eens op 
een vrije middag op de hei wilt zoeken... jade is nog steeds een 
kostbaar gesteente, volgens de Chinezen een hemelgift.

Het lijk op de heide PersmuskIet
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Bromfietssurveillance FrIts rAAP

Ons wijkteam was uitgebreid met twee bromfietsen, een paarse en 
een gele. In het begin liepen die brommers 70, maar toen een collega 
met een te hoge snelheid tegen de achterzijde van het Centraal Sta-
tion was gebotst, werden de brommers begrensd. Ik ging in de nacht-
dienst surveilleren met collega Paul. Hij was kickbokskampioen en had 
een afgetraind lichaam. Hij woog ongeveer 70 kilogram. Paul reed op 
de paarse bromfiets en ik kwam er steeds achteraan. Na verloop van 
tijd wilde ik ruilen en ik wilde ook wel eens op die snelle paarse rij-
den. Groot was mijn verbazing, dat de gele, die Paul bestuurde, ineens 
sneller reed. Iemand heeft mij verteld, dat mijn gewicht het probleem 
was, maar daar wil ik echt niet aan.

Klacht FrIts rAAP

Het was begin 70-er jaren. De IJ-tunnel was net geopend. Sjaak van het bureau Leidseplein en ik waren in de late middagdienst 
gedetacheerd bij de ME.  We moesten bij elkaar komen op kamer 151 aan het HB, boven de garage. Thans is de Zedenpolitie daar 
gevestigd.  Als het rustig was in de stad konden we met tweetallen in een VW kever surveilleren. Bij calamiteiten moesten we dan 
retour basis komen.
Bij de IJ-tunnel zagen wij, dat een personenauto met een vaartje van ongeveer 75 kilometer per uur door rood licht reed. We ga-
ven hem een stopteken en Sjaak ging hem verbaliseren. Ik kreeg zijn rijbewijs in mijn handen en zag met moeite verkregen op het 
rijbewijs staan. Ik verwonderde mij daarover en vroeg aan de bestuurder waarom hij het rijbewijs met moeite had verkregen en 
dat op zijn rijbewijs was gezet. De man ontplofte ter plaatse. De later ingediende klacht werd door de adjudant van Sjaak afgehan-
deld. Het bleek, dat hij woonde op een woonboot die luisterde naar de mooie naam “Met moeite verkregen.”
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De hoedenontwerper.  redActIe

Ik zat als rechercheur aan  het Hoofdbureau en was geplaatst 
bij het bureau Zware Criminaliteit, afdeling Illegaal vuurwapen-
bezit… Regelmatig moesten wij als lid van deze afdeling assis-
tentie verlenen bij de groep Ernstige Delicten, als er weer eens 
een moord was gepleegd. Er werden nog niet zoveel moorden 
gepleegd als tegenwoordig in elk geval nog  niet  in verband  met 
drugs.  Ik heb de indruk ,  misschien zit ik er naast, maar ik denk 
dat de meeste slachtoffers toen kwamen uit de “homo” wereld. 
Op 17 augustus 1979 werd er een man dood gevonden in een 
pand op de Herengracht die door een misdrijf om het leven 
was gekomen.   Het slachtoffer was de hoedenontwerper Peter 
Voorn,  die zelfs de hoeden ontwierp voor  H.M. de Koningin 
.Peter Voorn was de “artiestennaam” van de man. (De echte 
naam weet ik niet meer ).  Ik werd  gekoppeld aan een  recher-
cheur van de Groep ED. Koos Wouterson. Nadat wij een kijkje 
( met de handen in de zakken) hadden genomen op de PD  
(plaats delict) , waar personeel  van de TOHD druk bezig waren, 
begonnen we met het buurtonderzoek. Al snel bleek,  dat het 
buurtonderzoek  op   weinig op leverde . Wel werd bekend dat 
het slachtoffer  veel verkeerde in de mode wereld  en tevens 
zijn vertier zocht in de “homo” bars in Amsterdam . We kregen 
de opdracht om de bekende mode ontwerpers in Amsterdam 
te gaan horen te weten : Frank Govers  in zijn “paleisje” op de 
Weteringsschans en Max Heijmans in zijn schamele woning in 
een  zijstraatje van  de Weteringschans. Dit leverde niks anders 
op  als hetgeen al bekend was ,  het bezoeken van de homobars 
in Amsteram. Wel kwam naar voren dat Voorn had getracht in de 
amusementswereld voet aan de grond te krijgen door als zanger 
pianist op te treden , samen met de cabaretière/actrice , Else Le-
oni ,  dit echter met weinig succes.  Op een  in het pand van de 
slachtoffer gevonden mes waren door de TOHD  sporen  aange-
troffen van een 24 jarige man. Deze Noord-Afrikaanse man werd 
aangehouden en bekende bij zijn verhoor dat hij samen met drie 
andere mannen Voorn om het leven  te hebben gebracht en 
beroofd. Namen en verblijfplaatsen van  deze drie mannen kon 
(of  wilde) hij echter niet geven.  Mijn maat, Koos Wouterson had 
dienst gedaan aan het bureau Warmoesstraat en wist uit ervaring 
dat veel Noord-Afrikanen  zich vaak op hielden in een soort van 
opvanghuis in de omgeving  van de wallen. Tijdens het verhoren 
van  één van deze  bezoekers  kwam uit dat deze wel iets wist 
gebeurde. Deze jonge ,Marokkaanse,  man was niet in het bezit 
van een  Vergunning tot  Verblijf  en  had niet veel zin mee  te 
werken. Nadat wij hem hadden toegezegd een goed woordje 
te willen doen bij de Vreemdelingen Dienst , zonder hem echter 
iets te kunnen beloven, legde de hij wel een verklaring af. Hij was 
kort na het misdrijf, tijdens het nuttigen van een  kopje koffie op 
een terras, op de Rozengracht in gesprek geweest met een goeie 
kennis van hem,  ook een Noord-Afrikaan. Tijdens dit gesprek 
had deze hem gezegd dat hij wel wist wie de dader(s) waren van  
dit misdrijf. Helaas naam of adres van deze kennis wist hij niet. 
Wel wist hij dat deze was onlangs was gehuwd met een  Neder-

lands meisje. Hij had zelf de huwelijksvoltrekking meegemaakt. 
Waar dit was gebeurd , kon hij niet vertellen. Wel kon hij een 
nauwkeurige beschrijving geven  van het Gemeentehuis waar 
dit had plaats gevonden. Toeval of niet , niet lang daar voor was 
een neef van mij ook getrouwd en had ik deze trouwpartij ook 
bezocht in het gemeentehuis. Uit de beschrijving kwamen we er 
achter dat dit waarschijnlijk hetzelfde gemeentehuis was als de 
jonge man had omschreven en wel het Gemeentehuis in Nieuw-
koop. Daar spraken we met de ambtenaar die ons vertelde in-
derdaad een huwelijk tussen Noord-Afrikaan en een Nederlands 
meisje had voltrokken. Sterker nog het meisje was haar dochter. 
Ze was verpleegster in Amsterdam en woonde samen met haar 
man op de Stadhouderskade. Deze man hebben we uitgenodigd 
om een verklaring af te leggen aan het Hoofdbureau. Hij  ver-
klaarde (voor zover ik met  herinner) wel bij het pand te zijn 
geweest, maar niet naar binnen zijn gegaan. Hij was daar samen 
geweest met twee andere Noord-Afrikaanse  jongens, een Alge-
rijn en een  Tunesiër. De Tunesische jongeman was ondertussen al  
terug gegaan naar zijn eigen land. Gelukkig wist hij wel de naam 
van deze jongen te vertellen. 
Begin november 1979  kregen we opdracht  van de OVJ. Met 
toestemming van de RC  om deze Tunesiër te gaan horen in 
Tunis. De proces-verbaal was op relevante stukken vertaald in 
het Frans  en door een (bevriende) piloot van de KLM ter hand 
gesteld  aan een Commissaris van Interpol Tunis. Vergezeld van 
een  tolk Arabisch werden  we door de 3e secretaris van de Am-
bassadeur afgehaald op het vliegveld van Tunis en  afgezet  bij een 
echt schitterend hotel  aan  de avenue  Bourgiba, hartje van Tunis. 
Daar logeerde op dezelfde tijd een Arabische  sjeik met zijn  10 
haremdames. De avond probeerden we ons ietwat te  vermaken 
in de bar van het hotel.  Een pilsje koste daar omgezet plm. 10 
gulden. Dat smaakte dus niet en hebben we onze  conversatie 
maar verder  voortgezet op onze prachtige kamers. De volgende 
dag werden we ontvangen door de betreffende CP  van Inter-
pol. Die nam ons meteen mee naar een nabij gelegen koffiehuis 
waar de zaak helemaal werd besproken. Hij vertelde ons dat de 
zaak nogal gecompliceerd lag. Hij kende dader persoonlijk… Die 
was in het verleden in dienst geweest bij het Bureau Interpol in 
Tunis als schrijver (o.i.d.) Wel vertelde de CP ons dat de jongen 
als hij werd veroordeeld, een levenslange gevangenisstraf boven 
het hoofd hing.  De  volgende dag bleek een feestdag te zijn in 
de Islamitische landen. Namelijk het slachtfeest. “s-Morgens in 
alle vroegte werd ik in mijn kamer op de 20 etage van het hotel, 
gewekt door luid geblaat van  schapen. Uit het raam kijken zag ik 
dat op de meeste platte daken van de omliggende panden een 
schaap werd geslacht… Vandaar dus het luide geblaat. Toen we 
later een wandeling maakten door de omgeving , zagen we dat 
het weggespoelde bloed gewoon door de open riool op straat 
liep. Ons bezoek aan Tunis had weinig succes. Het zou wel enkele 
weken kunnen duren alvorens de jongen was aangehouden. Na 
vier dagen zijn we ook weer vertrokken richting Amsterdam. 




