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Voorwoord 

SPA 30 JAAR

Dertig jaar Senioren Politie Amsterdam. In het begin ging het niet altijd van een leien 
dakje, maar met visie, doorzettingsvermogen en volharding hebben de verschillende 
besturen de vereniging gebracht tot wat het nu is. Ik wil hen dan ook, zeker in dit jubi-
leumjaar bedanken voor hun geweldige inzet. Nee, namen noem ik niet, want dan ga ik 
beslist mensen vergeten. De korpsleiding, nu natuurlijk Eenheidsleiding, zag en ziet dat een 
seniorenvereniging van wezenlijk belang is voor onze Eenheid. Niet voor niets zorgden 
onze oud korpsleden in hun tijd, net als de Eenheidsleden van nu, voor een leefbaar en 
veilig Amsterdam en daar kunnen wij met trots op terugkijken. De politie is nog steeds 
dezelfde politie, maar de werkwijze, werkprocessen, communicatie enz. enz. van toen 
en nu zijn niet meer met elkaar te vergelijken. Dat de verhoudingen op straat en in de 
wachtkamers toen heel anders waren, behoeft geen betoog. De techniek schrijdt voort en 
maakt het de huidige collega’s een stuk makkelijker, zeker wat betreft de communicatie. 
Maar ook de opsporingstechnieken hebben een hele grote sprong voorwaarts gemaakt. 
Waar wij met de ons ten dienste staande opsporingstechnieken zaken probeerden op te 
lossen of oplosten, gaat dat nu heel anders. Denk aan het afnemen van dna en dnasporen, 
om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat is nu gemeengoed geworden, maar stond voor velen van ons toen nog 
in de kinderschoenen. Wij hebben nu een eigen huis, een gelegenheid waar men samen kan komen om herinneringen 
en ervaringen op te halen en met elkaar te delen, kortom een huis waar men zich thuis voelt met gelijk gezinden. Dat 
geeft een goed gevoel. Aan hen die zich daar voor ingezet hebben zijn wij veel dank verschuldigd. Ons SPA Honk is 
inmiddels bij vele leden bekend en het wordt op de dinsdagmiddagen steeds drukker bezocht. Ook aan georganiseerde 
activiteiten wordt steeds vaker deelgenomen en dat is een verheugende ontwikkeling.  Op de laatste reünie van oud 
korpsleden in het “De Mirandapaviljoen” mocht ik weer een groot aantal oud-collega’s begroeten. Deze bijeenkomst 
leverde opnieuw een groot aantal leden op die het SPA-nieuws graag willen ontvangen en op die manier op de hoogte 
willen blijven van het wel en wee van oud collega’s, maar ook van de activiteiten die georganiseerd worden. Was 2015 
al een heel goed jaar, 2016 belooft minstens zo goed te worden. Tal van activiteiten staan op de “to do list”en het 
30-jarig bestaan gaan wij op grootse wijze vieren. Zie hiervoor de mededelingen in dit blad. Ik hoop die dag een groot 
aantal van u te mogen begroeten. 

Joop RedeR

Dinsdag 15 maart PAAS klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Woensdag 6 april Themadag 09.30 uur
Dinsdag 19 april Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 26 april ALV SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 17 mei Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 21 mei Feest 30 jr SPA PTO* 09.00 uur
Dinsdag 21 juni Bingo SPA honk 13.00 uur
Donderdag 11 augustus Kamp Amersfoort PTO* 09.00 uur
Zaterdag 13 augustus BBQ Info volgt
Dinsdag 20 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 18 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 15 novermber Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 17 december  Kerstdiner/dansant Info volgt
Dinsdag 20 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur

*PTO: Politie Trainingscentrum, Ouderkerkerdijk 150, 1096 CR Amsterdam
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 2016 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 020-559.5771)



5

AGENDA.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene 
Ledenvergadering d.d. 28 april 2015
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris 
6. Verslag ledensecretaris
7. Verslag penningmeester

TOELICHTING.
T.a.v. de punten 3 en 5:
De notulen, het verslag van de secretaris ligt vanaf maandag 5 
april 2016 ter inzage in het SPA-honk.

T.a.v. 9: Voorstellen kunnen tot 12 april 2016 bij het bestuur 
worden ingediend.

T.a.v. punt 11: Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden 
Arie Broekhoff, Frank v.d. Berg en Rob Heida. De aftredende 
bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor een 
bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 12 april 2016 opgeven 
bij het secretariaat van de SPA.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kunnen de stukken op 
verzoek per mail worden toegezonden. Aanvragen per mail via 
spaa@upcmail.nl.
Neemt u dit SPA-nieuws mee naar de vergadering. U heeft de 
agenda dan gelijk bij de hand.

Bestuur SPA.
n.d. Rob Heida (secretaris)

JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING S.P.A.

AndRé Immel

S.P.A. Nieuws December 2015

Het is zo langzamerhand traditie geworden dat het bestuur van de SPA, zo rond de kerstdagen 
een kerstdiner/dansant organiseert. Zo ook dit jaar en zo’n 49 leden hadden zich al dan niet met 
hun partner opgegeven voor dit diner. Met de ervaring van vorig jaar was opnieuw gekozen voor 
boerderijrestaurant “Langelust”, immers het was toen erg goed, zo hoorde ik van verschillende 
kanten. In restaurant “Langelust” worden jongelui met een lichte beperking opgeleid tot volwaar-
dige medewerkers voor de arbeidsmarkt en in dit restaurant specifiek voor de horeca. U moet 
hierbij denken aan “quado-personeel” waar de politie vroeger ook wel gebruik van maakte in de 
diverse kantines van de bureaus. Bij de ontvangst werd buiten al een glas glühwein gepresenteerd 
en na een bezoek aan de garderobe betrad ik de dinerzaal. Bij binnenkomst keek ik enigszins 
verbaasd rond, want ik werd geconfronteerd met dinertafels zonder tafellinnen. Ruwhouten 
tafels, zonder enige aankleding en een zaal waar ergens in de verte een kerstboom stond en de 
verdere kerstaankleding mocht ook geen naam hebben. Op het podium stond als een stilleven 
een zestal microfoonstandaards en dat was het. De muziek werd verzorgd door onze huis-
muzikant Henk Wolleswinkel en afgesproken was dat hij de inloopmuziek zou verzorgen, ware 
het niet dat hij wat aan de late kant was en pas bij de aanvang van het diner klonken de eerste 
tonen. Je denkt dan al gauw, nou ja, als de rest maar klinkt als een (kerst)klok. Ook daar man-

keerde het een en ander aan, want het “entree” van het diner bestond uit erwtensoep, geserveerd in een kommetje zonder schotel. 
Daarna het hoofdgerecht. Onze gasten konden een keuze maken uit vlees of  vis en bij het serveren zag de zalm er heerlijk uit, maar 
de geserveerde varkenshaas lag kaal op het bord, met wat “groen” er naast en er onder. Kennelijk moest dat de groente voorstellen. 
Afzonderlijke groente en gebakken aardappelen of  frites werd niet geserveerd. De varkenshaas was erg doorbakken en wat aan de 
droge kant. Misschien had de kok een erg slechte dag of  ontbrak het hem aan begeleiding, want het geheel was aan de magere kant. 
Het nagerecht bestond o.a. uit een stoofpeertje op een schoteltje en dat had kennelijk de hele dag op een bord gestaan, want het was 
erg klein, droog  en wat verschrompeld. Kortom het geheel viel tegen, inclusief  de aankleding van het personeel. Gezellig was het wel, 
maar de gezelligheid werd gemaakt door de leden zelf  en onze eigen huiszanger Jan Schmitz, die samen met Henk Wolleswinkel de 
sfeer er wel in kreeg. Uiteraard heb ik de geuite kritiek binnen het bestuur besproken en daarna actie ondernomen. Samen met Ilona 
Stap ben ik naar het restaurant gegaan en wij hebben onze teleurstelling met de bedrijfsleider besproken. Wij hebben hem verteld dat 
wij onze ervaring niet onbesproken wilden laten en hij had daar alle begrip voor. Hij was er die avond zelf  niet geweest en gaf  aan dat 
er wel erg weinig toezicht en begeleiding was geweest. Hij hoopte dat de relatie met onze vereniging geen schade had opgelopen en 
was eigenlijk heel blij met de kritiek. U begrijpt dat het kerstdiner van 2016 op een andere (betere) locatie georganiseerd zal worden.    

Dinsdag 26 april 2016
Aanvang 13.00 uur
SPA-honk, 
Rijksstraatweg 56,
1115 AT Duivendrecht

Kerstdiner/dansant. Joop RedeR

8. Verslag kascommissie
9. Voorstellen 

Pauze

10. Beleid bestuur
11. Verkiezing bestuur
12. Verkiezing kascommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting
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SENIOREN POLITIE AMSTERDAM dooR Koos WIegeRtJes

De Spa bestaat op 20 maart 2016 30 jaar. Zoals u al in het 
decembernummer van het 
SPA-nieuws heeft kunnen 
lezen, heeft Uw bestuur 
besloten dat dit moet 
worden gevierd. Het feest 
zal plaats vinden bij Van der 
Valk Avifauna in Alphen a/d 
Rijn op zaterdag 21 mei 
2016. Inmiddels heeft deze 

uitnodiging reeds geleid tot een groot aantal inschrijvingen. Bij 
het schrijven van dit stuk staat de teller reeds op 180 deelne-
mers. Wilt u zich nog opgeven voor deze dag, doe het dan snel, 
want vol is vol. 
Er is plaats voor 
maximaal 275 
personen. Als 
u te lang wacht 
zullen wij u mo-
gelijk moeten 
teleurstellen en dat is zeker niet de bedoeling. Uw bestuur zal u 
slechts € 10.00 per persoon in rekening brengen. 
Meldt u dus aan d.m.v. van overschrijving van het verlangde 
bedrag p.p. op   NL 89 INGB 0000 451020 t.n.v. Senioren 
Politie Amsterdam. Dit is gelijk uw inschrijving. En nogmaals: 
vol=vol. Deze feestdag ziet er als volgt uit: We vertrekken vanaf  
het PTO; de bussen staan klaar en  zullen vertrekken om 9.30 
uur in de richting van Avifauna waar we om ongeveer 10.30 uur 
zullen arriveren. Parkeren is aldaar eveneens mogelijk. I.v.m. bus-
capaciteit wordt de deelnemers die daartoe in staat zijn verzocht 
op eigen gelegenheid naar Avifauna in Alphen a/d Rijn te gaan. 
geef dit wel even door aan Ilona Stap.. Om 10.30 uur 
zullen we vertrekken met de 2 Salonboten, De Parelduiker en 
De Purperreiger (rolstoeltoegankelijk) De vaartocht zal duren tot 
ongeveer 14.30 uur. Aan boord worden we ontvangen met kof-
fie, thee en gesorteerd gebak. Om 12.30 uur zal de buffetlunch 
geserveerd worden.  Het lunchbuffet bestaat onder andere uit:

• luxe belegde broodjes met luxe beleg
• Salade 
• Verse fruitsalade
• Saté met pindasaus en stokbrood
• Soep
• Onbeperkt koffie,thee, melk en jus d’orange.
 
Van 15.00 tot 17.00 uur bestaat de mogelijkheid om het park te 
bezoeken. Om 15.00 uur zal bij goed weer een vogeldemonstra-
tie worden gegeven; dit gebeurt bij de tribune naast het parkres-

taurant. De vogeldemon-
stratie duurt 30 minuten. 
Of  ga op reis, wandel door 
verschillende werelddelen 
en bewonder honderden 
vogels, allemaal met hun 
eigen uiterlijk en charme. 

Er wonen meer dan 1.800 gevleugelde vrienden! Ontmoet bij-
voorbeeld de kolibrie, de kleinste vogelsoort die in de Europese 
dierentuinen te zien is. Waad door het Cubaanse brakwater-
moeras langs een roze wolk van flamingo's en reis door naar de 
Filipijnenhal waar vogels drinken uit de sawa's en de neushoorn-
vogels hun bijzondere geluiden laten horen. Of  bekijk de unieke 
oranje rotshanen in de Zuid-Amerikaanse Pantanal. Van 17.00 
tot 20.00 uur zal het All-inclusive buffet worden geserveerd in 
Parkrestaurant (Struisvogel- en Valkenzaal). Het buffet bestaat 
onder andere uit:

Warme voorgerechten: Soep: uiensoep en tomatengroente 
soep.  Salades: huzarensalade, aardappelsalade, komkommer-
salade, tomatensalade met mozzarella, balsamico- dressing en 
pesto, pastasalade, Griekse salade, Thaise kipsalade.                                                                                                        

Koude hoofdgerechten: gepocheerde Schotse zalm, vis-
tapas, haringrolletjes, 
gerookte forelfilet, Ser-
ranoham met meloen, 
gerookte zalm, flinter-
dun gesneden rundvlees 
met pesto en rucola, 
Spaanse  tapasschotel.                       

Warme hoofdgerechten: grote garnalen uit de wok met 
knapperige groenten en Yakatori-saus (à la minute in de zaal 
bereid), biefstukjes met kruidenboter, varkenshaasmedaillons, 
lamskoteletjes, Amerikaanse hamburger (100% rundvlees), 
zalmsteak met witte
wijnsaus, stroganoff-saus, champignonroomsaus, lasagne, witte 
rijst, ratatouille, aardappelgratin, aardappelkroketten. rood: wit 
en bruin stokbrood, kruidenboter, boter.                                  

Dessertbuffet: laat u verrassen. Het geheel zal muzikaal 
worden ondersteund door onze 
huismusicus Henk Wolleswinkel. De 
terugreis zal rond 20.00 uur aanvangen 
en we zullen ongeveer om 21.00 uur 
bij het PTO arriveren. Al met al een 
prachtig programma. Wij zien u graag 
op 21 mei 2016.

uw bestuur, 
n.d. Koos Wiegertjes.
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 AndRé Immel

Het is inmiddels traditie aan het worden dat de IPA  en de SPA 
gebroederlijk de Nieuwjaarsreceptie houden.  Een zogenaamde 
win-win situatie voor beide partijen.  Wij onderhouden goede 
contacten met elkaar en vele IPA  leden zijn ook weer lid van 
de SPA. Op zaterdag 2 januari 2016 was het dan weer zover 
en stroomden de leden binnen in het SPA honk in Duivend-
recht. Het zag erg gezellig uit, nog steeds in Kerstsfeer getooid 
en een goede achtergrondmuziek verzorgd door Rob Heida, 
kortom een gezellige ambiance zoals men dat pleegt te noe-

men. De verzorging voor de inwendige mens  in de vorm van 
drankjes en lekkere hapjes was als vanouds geheel in handen 
van Annemiek Kuiper, geholpen door vader Dirk en 3 anderen. 
Geruisloos liepen zij rond en een ieder werd bediend. Wat 
niet bekend is maar wat ik toch even onder de aandacht wil 
brengen is het vele werk dat moet worden verricht door Rob 
Heida en Dirk Kuiper, om alle zaken binnen te brengen, te 
ordenen en klaar te zetten voor gebruik. Zonder deze inzet 
geen Nieuwjaarsreceptie. Het was goed te zien dat onze Dien 
Peters ook weer van de partij was, na de dip in het Sauerland 
waar zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Diverse nieuwe 
gezichten zagen wij en te hopen is dat zij de sfeer bij de SPA 
kunnen  waarderen en meer zullen komen. Ook werd er weer 
veel gelachen, oude verhalen opgedist en stilgestaan bij andere 
ernstige zaken. De jaren bij de politie of het nu een executieve 
functie of administratieve functie was, blijft toch bij een hoop 
leden in het blauwe bloed zitten.  Zorgen over de politie van 

heden, het onberekenbare wat de dienders van nu voor hun 
kiezen krijgen, genoeg stof om over te praten. Ja en dan komt 
natuurlijk het officiële gedeelte, n.l. de opening van het nieuwe 
verenigingsjaar. Joop Reder liet de eer aan de voorzitter van 
de IPA Ron Derogee, die als eerste het woord kreeg. Na Ron 
kwam Joop aan de beurt, Joop heeft eigenlijk geen microfoon 
nodig maar trad de gemeenschap gemoedelijk toe met zijn 
forse stemgeluid. Hij verwelkomde - wat zeer op prijs werd 
gesteld - de twee ereleden Ton en André en begon aan zijn 
toespraak.  Fijntjes werd herinnerd aan het afgelopen jaar en 
welke koers we gaan varen in 2016. Wat opviel was dat het 

bestuur van beide verenigingen tijdens de toespraak rond de 
voorzitters stond, dat geeft een teken van verbondenheid, maar 
ook dat de voorzitters namens het bestuur spraken. Zo kab-
belde de receptie gezellig door en kon je vaststellen dat een 
ieder tevreden was. Na afloop kreeg een ieder nog een mooie 
agenda met pen van de SPA mee - bedankt Ilona - en kon ook 
een A.P.G.S. agenda worden meegenomen. Kortom een gezel-
lige, soms serieuze Nieuwjaarsreceptie, waar beide verenigin-
gen trots op kunnen terug kijken. 
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Van de redactie. 

Ja en dan lig je dan, met je 110 kilo schoon aan de haak, in 
het halletje bij de voordeur. De Fransman zegt dan: " Malheur 
de malheur" en ik kan jullie verzekeren dat ik mij zelden zo 
rot heb gevoeld. Wat is/was er gebeurd?  Ik sukkelde al een 
tijdje met mijn rechterknie en ben daar ook voor bij de arts 
geweest, maar de uitslag weet je van tevoren, slijtage, te zwaar 
en ben ik begonnen met het hva dieet  ofwel de helft van alles. 
Maar de vlammetjes,  bittergarnituur e.a. blijven verleidelijk op 
dinsdagmiddagen. Op 21 december ging het echt niet meer en 
belandde ik via de huisarts op de SEH van het Spaarne zieken-
huis.  De arts zei na onderzoek dat het slijtage was en stuurde 
mij met loopstokken en medicatie naar huis. De medicatie was 
van dat soort dat je na inname de muizen voorbij ziet vliegen. 
's Middags was het echter zo erg geworden dat ik de hemel 
voor een doedelzak aanzag. Vrienden die bij mij kwamen, belden 

112 en centrale doktersdienst en na hun bezoek ging het weer 
richting ziekenhuis, waar dezelfde arts van de ochtend was. Hij 
zei: "Verstandig dat u bent teruggekomen". Ik had al geen broek 
meer aan want anders was die spontaan naar beneden gezakt. 
Opname en diverse diagnoses later werd ik, met als oorzaak 
jicht, naar huis gestuurd. Op 2 januari bezocht ik samen met 
Marijke, mijn buddy, de Nieuwjaarsreceptie van de SPA /IPA. 
Na afloop, toen ik thuis was, kon ik -en dat was echt niet van 
de drank- op mijn rechterbeen staan en schuifelde ik zittend 
op de rollator door het huis.  Ik wilde de voordeur van het 
slot halen en merkte te laat dat het slot niet vast stond en ik 
achterover duikelde en vol op mijn rug terecht kwam en op 
de grond in de hal lag. Gelukkig had ik mijn mobieltje bij mij en 
kon een vriend bellen. Maar hoe verschuif je 110 kilo en een 
rollator, die de voordeur blokkeert, opzij. Met moeite is het ons 
beiden gelukt en konden de ambulance mensen hun werk doen. 
Nooit geweten dat je zo ingesnoerd kan worden dat je bij wijze 
van spreken je vingers niet meer kunt bewegen. Foto's wezen 
uit dat er niets gebroken was - dank aan de massa - maar al-
leen zwaar gekneusd. Met morfine wordt de meeste hevige 
pijn onderdrukt en is het kwestie van uitzitten of liggen. Mijn 
optimistische aard zegt mij dat ik binnenkort toch weer loop te 
bedienen in het honk. Waarom dit schrijven? Ik ben weer over-
stelpt met kaarten, mails, apps en telefoontjes en dat geeft mij, 
geloof mij, een warm gevoel. Vanuit het bestuur springt gelijk 
Ilona, Pieter Pistoor en Koos Wiegertjes bij om zorg te dragen 
dat het SPA Nieuws op tijd bij de leden in de bus gaat vallen. 
Voor dit alles en ik ben echt niet theatraal, ben ik jullie allen erg 
dankbaar en wilde dit even op papier tot uiting brengen.

 AndRé Immel

Bezoek voormalig kamp Amersfoort 

Een bekend figuur binnen de SPA, Ron 
Haarbrink, kwam met het idee een 
bezoek te brengen aan het voormalige 
kamp Amersfoort. Zijn contact – Leen 
Bakker - was ook bekend bij André 
en zo kon een 20 tal SPA leden een 
bezoek brengen aan dit gruwelkamp in 
wereldoorlog 2.  Met deze  contactper-
soon hebben we getracht een bezoek 
te arrangeren voor de zomervakanties. 
Dat was vrijwel onmogelijk omdat de 
maanden maart, april en mei vanwege 

allerlei herdenkingen volgeboekt zijn. We kwamen uit na de 
hoogzomer in de maand augustus, waarin nog voldoende 
ruimte was voor groepen om rondgeleid te worden. Wat kun-
nen we U bieden: Op donderdag 11 augustus 2016 kunnen de 
SPA leden in 3 groepen van maximaal 20 personen rondge-
leid worden over het Kamp Amersfoort . Een uitgebreide 
toelichting wordt daarbij gegeven door bevlogen vrijwilligers. 
De bezoekronde duurt ongeveer 2 uur. Er is daar geen kantine 
o.i.d. Voor een lunch op eigen kosten, niet verplicht,  maken we 
een plaatsreservering in een nabij gelegen v.d.Valk-restaurant. 
We vertrekken in een luxe touringcar op 11 augustus om 
09.30 uur vanaf het PTO. We komen dan rond 10.30 aan bij 

Kamp Amersfoort en krijgen de rondleiding die om ca. 12.30 is 
afgelopen. Vervolgens gaan we met de bus naar de lunchlocatie, 
aankomst ca. 13.00. Vertrek na de lunch om ca. 14.30 en rond 
15.30 arriveren we weer op het PTO.                   

Belangstellingsregistratie: Wie mee wil naar dit gedenk-
waardige monument/kamp kan inschrijven middels overmaking 
van € 5.00 per persoon naar rek. NL89 INGB 0000 4510 20 
t.n.v. Senioren Politie Amsterdam. Uw inschrijving dient uiterlijk 
31 juli binnen te zijn.

Het  totale inschrijfgeld zal na het bezoek worden overhandigd aan 
de vertegenwoordiger van Kamp Amersfoort en is bedoeld voor het 
onderhoud en de instandhouding van dit monument. U hoeft dan na 
afloop geen donatie te doen. 

 IlonA stAp
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Freek  RAAT
 Oud veldwachter te Sloten (oude dorp) en Hondengelei-
der maakt het goed en heeft inmiddels de leeftijd van 92 jaar 
bereikt.  Freek is uiteraard al zeer lang met pensioen en woont 
zelfstandig. Zijn dagelijkse dingen kan hij goed in de buurt doen 
daar drinkt hij ook zijn kopje koffie. Freek heeft Hans Kerkhof 
en Jan Tjemmes goed gekend. Freek verzorgde later met "de 
witte van der Linden" de opleiding voor de hondengeleiders. 
Freek groet alle bekenden.

Rob  HEIDA
Met Rob zelf gaat het goed maar zijn echtgenote Heleen 
moet vrij zware behandelingen ondergaan, in verband met een 
kwaadaardig gezwel.  Tweemaal daags bestralingen in het AVL 
en daarnaast nog een chemokuur.  Dat is een behoorlijke belas-
ting en geeft de nodige zorg.  Rob is een persoon die wel wat 
aan kan en als het even kan is hij in het SPAHonk te vinden.  Ik 
wens het gezin Heida  en in het bijzonder Heleen veel sterkte 
toe met hopelijk een positieve ontwikkeling.

Henk WINGENDER
Het gaat goed met Henk, ook al weer 87 jaar oud, waar blijft 
de tijd. Henk is altijd een sportief persoon geweest en heeft 
vele jaren gevoetbald bij APGS en de bureaucompetitie. Henk 
en zijn echtgenote wonen al 50 jaar op hetzelfde adres in de 
Diamantbuurt te Amsterdam, een bijzondere prestatie.

Wim van GULIK
Wim voelde zich een paar maanden geleden niet goed en na 
controle bleek dat er 2 stents geplaatst moesten worden in 
aderen bij het hart. Wim knapte zeer snel op en is al weer 
geruime tijd te vinden op dinsdagmiddag in het SPA Honk . U 
weet Wim is een gewaardeerd en kundig kaarter.

Dolf  WIETING
Met Dolf gaat het goed. Hij woont in een klein dorp in de 
buurt van Amersfoort. Hij heeft af en toe problemen met de 
Postbezorging. Kennelijk kan de bezorger hem moeilijk vinden. 
Dolf groet alle bekenden.

George BOOKELMAN
Het gaat goed met George (Sjors) . Hij woont al jaren in het 
mooie Stompetoren en leest het SPA nieuws met veel plezier.  
Hij vindt het leuk wat te horen en te lezen betreffende oud-
collega,s  en groet alle bekenden met wie hij gelachen heeft en 
ik kan U verzekeren: dat zijn er velen. 

Willem  OOR
Ja, wie kent hem niet, onze Vierdaagse Koning,  51x !!  Willem is 
nog steeds onze recordhouder en zal dat nog wel even blijven.  
Er komen er wel een paar in de buurt, maar die worden nauw-
lettend in de gaten gehouden.  Zelf heb ik 1x met Willem deze 
tocht mogen lopen, in 1967, Het was het kleinste detachement 
van de Politie Amsterdam (7 man) en Hans zou daar nog eens 
wat over vertellen in het SPA nieuws.  Willem woont in het 
groene Heiloo en verkeert in goede gezondheid.

Klaas BOUMA
Lid van verdienste van APGS. Klaas  (77 jaar) is jarenlang de 
stuwende kracht geweest achter de dames handbalafdeling van 

APGS, bij velen bekend. Jammer dat deze tak van sport ter ziele 
is gegaan bij APGS.  Momenteel  staat  het dameshandbal op 
een hoog niveau in Nederland. Klaas heeft zijn steentje meer 
dan bij gedragen.  Het gaat nu weer wat beter met Klaas, maar 
hij moet leven met wat handicaps, vooral het gezichtsvermo-
gen laat hem wat in de steek. Autorijden is er nog even niet 
bij.  Klaas woont in Purmerend, in de buurt van zijn zoon.  Zijn 
vrouw Cora is jaren geleden overleden en ook zij maakte deel 
uit van de handbalafdeling.

Koos WOUTERSON
Velen zullen zich Koos zeker herinneren ondermeer van het 
bureau Overtoom en de recherche bureau Warmoesstraat en 
Hoofdbureau. Koos woonde vroeger met zijn gezin in Osdorp 
en momenteel al jaren in Zwolle. Koos heeft vorig jaar een 
zware periode doorgemaakt na een hartoperatie en longont-
steking.  Na maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen is hij 
weer aardig opgeknapt en groet alle bekenden.

Jan de VRIES
Er zijn aardig wat personen met deze achternaam, ook in ons 
Korps. Dit is de Jan de Vries, die voornamelijk bekend is van de 
Vreemdelingendienst. Hij heeft jaren samengewerkt met Harry 
Heugen (inmiddels overleden).  Jan is thans woonachtig in 
Brunssum, in de buurt van zijn dochter, na vroeger in Amster-
dam, Hoorn en Almelo te hebben gewoond. Jan overwinterde 
ook jaren in Portugal en stond daar samen met onder andere 
Cor Klarenbeek op een camping.  Cor is vorig jaar plotseling 
aldaar overleden (78 jr. oud).  Met Jan gaat het momenteel 
weer goed na een moeilijke periode na het overlijden van zijn 
vrouw.

Piet ZOET
Piet is meer aan huis gebonden en dus minder mobiel en heeft 
moeite om dit te accepteren. De hartklachten hebben hem 
deze beperkingen opgeleverd, maar Piet is verder positief en 
maakt er samen met zijn vrouw het beste van.

Schelto WOLF
Gestopt met speciale behandelingen in verband met zijn ziekte 
en dat gaat het laatste jaar naar wens en zijn toestand blijft 
stabiel. Schelto is daar natuurlijk zeer tevreden over en een 
gevleugelde uitdrukking van hem is:  "opletten en er bij blijven".

Thijs BOUMA
Momenteel een zware periode voor Thijs. Hij is bezig met  om 
de paar weken  een chemokuur en deze zijn pittig. Thijs doet 
er alles aan om de ziekte binnen de perken te houden.  Dat 
zit in het karakter van deze sportman. Thijs schaatste in 1985 
de Elfstedentocht en daarna nog  een aantal keren de Noord-
Holland  Schaatstocht, ook geen geringe afstandstocht.

André IMMEL
Toch wel een pechvogel de laatste tijd en de nodige narigheid 
is hem niet bespaard gebleven.  Na een ongelukkige val in zijn 
woning werd André opgenomen in het ziekenhuis en vandaar 
naar een revalidatie inrichting in Nieuw Vennep.  De laatste 
tijd kon André nauwelijks lopen en had veel pijn. Waarschijn-
lijk betreft het de ziekte van PAGET en dat is met medicijnen 
te behandelen. Inmiddels is André weer thuis en gaat het de 
goede kant op.
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MEOS2 Scan een rijbewijs, controleer de identiteit en ante-
cedenten van een bestuurder, een bekeuring in en stuur deze 
direct toe. Binnenkort kan het allemaal op straat op de smart-
phone. Op het bureau is er vooral koffie, geen administratie.
Voormalig minister Ivo Opstelten wil vooral meer blauw op 
straat. Maatregelen als meer ZSM zaken en het Programma In-
formatievoorziening Strafrechtketen (PROGIS) moeten ervoor 
zorgen dat politiewerk efficiënter wordt. Via zijn smartphone 
kan de agent op straat de identiteit en antecedenten van een 
verdachte vaststellen. Van nieuwe nog onbekende personen 
wordend e verplicht getoonde wettige identiteitsbewijzen 
gescand en opgeslagen, samen met vingerafdrukken en een foto.

De introductie van de mobiele werkplek waarmee het wer-
ken op straat dynamisch wordt ondersteund. Informatie is 
snel beschikbaar, compleet en automatisch herbruikbaar voor 
vervolghandelingen. 25.000 collega’s werkend in “toezicht en 
handhaving” gaan via apps op een telefoon, scannen, identifice-
ren, integraal bevragen en een bon schrijven. Het programma 
Mobiel Effectiever Op Straat (MEOS): meer kwaliteit, betere 
informatiepositie, verhoging veiligheid, blauw meer op straat, 
overal en altijd beschikbaar. Bedacht door, ontwikkeld met en 
ingevoerd voor “Blauw”.

Een aantal politie-eenheden raadplegen al mobiel op straat 
politie-informatiesystemen via BVI-B, maar anderen doen het 
nog altijd via de porto. Maar het initiatief MEOS ging nog een 
stap verder. Want ook het uitschrijven van bonnen op straat 
(met de nodige na-administratie aan het bureau) zou verleden 
tijd zijn.

In de tweede helft van 2014 moet MEOS technisch klaar zijn. 
Een voorbeeld. Een agent kan zo meteen op afstand een ken-
teken met de smartphone scannen, net als een politieauto dat 
met ANPR kan (Automatic Number Plate Recognition). Het 
RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) wordt onmiddellijk geraad-
pleegd en vermeld of het een gestolen voertuig betreft. Ook 
of de eigenaar van de auto vuurwapengevaarlijk is kan op het 
scherm verschijnen. Ook als het een andere bestuurder betreft 
kan diens rijbewijs gescand worden (het nieuwe model rijbe-
wijs heeft zelfs een chip) om te zien of het document geldig 
is. De gegevens verschijnen in het scherm en kunnen komen 
uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), BVH (Basis 
Voorziening Handhaving) of HKS (Herkenningsdienstsystemen 

dat gegevens over verdachten registreert). Als de persoon 
ergens van verdacht wordt is dit direct zichtbaar. Als de be-
stuurder geen gordel aan had kan direct een bekeuring worden 
uitgegeven. De locatie van de bekeuring wordt vastgelegd en 
er kan eventueel een foto worden toegevoegd van de situatie.  
De agent selecteert uit de top 10 van feitcodes ‘HELMGRAS’ 
simpelweg ‘Gordel’ en alle elementen komen in beeld. Tijdstip 
en gegevens van de persoon en voertuig worden gebundeld en 
de agent handelt de bekeuring ter plekke af. Automatisch ligt de 
bekeruing binnen vijf dagen op de mat van de bestuurder.

“Dit is lik-op-stuk op zijn best”  zegt Ciska de Vogel, brigadier 
in Oost-Nederland die momenteel met MEOS werkt. Het op-
stellen van een digitale bon is pas de eerste stap in een proces 
van verregaande digitalisering van de politieadministratie vertelt 
Edwin Delwel, landelijk programmamanager MEOS en landelijk 
programmaleider Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS). 
“De snelle en correcte bon is niet de grootste winst. De echte 
winst is dat we nu razendsnel over alle informatie kunnen 
beschikken en dat die informatie beter geverifieerd is. Bij een 
vechtpartij zou je ter plekke een foto kunnen maken van het 
letsel, een korte gesproken verklaring van de aangever opne-
men en een gesproken getuigenverklaring van de portier. Alle 
identiteiten stel je vast met de scanner van de smartphone. 
Met al deze informatie kan al een beslissing genomen worden 
voordat de verdachte op het bureau is en beschik je al over 
een groot deel van de gegevens voor je digitale dossier. Zo ver 
zijn we nog niet, maar het is een kwestie van tijd.”

Agenten kunnen nu al filmen op straat, maar er ontbreken op 
de meeste bureaus nog altijd computers die de beelden met 
geluid kunnen afspelen. “Het papier gaat eruit. De smartphone 
wordt de voornaamste werkplek van de politieagent” aldus 
Delwel, die vervolgt:  “Dat betekent dat justitie en de rechter-
lijke macht dezelfde inhaalslag moeten maken als de politie. Er 
moet één digitale strafrechtketen komen, waarin iedereen kan 
werken. Voor mobiel werken moeten we niet meer alleen in 
apps denken. Apps hebben het risico dat we het politieproces 
gaan versnipperen. Ik wil een diender geen zestien apps op zijn 
telefoon geven voor zestien processen. De oplossing ligt in een 
goed en volledig processysteem, ondersteund door moderne 
technologie. Daar maken we nog lang niet voldoende gebruik 
van.”

 De moderne agent: Mobiel Effectiever 0p Straat

Dit was het voor deze keer. Het Bestuur, de commissieleden 
en de webmaster van de SPA heten alle nieuwe leden van harte 
welkom en hopen dat zij de nodige voldoening mogen vinden 
in het lidmaatschap.  De zieken onder ons van harte beterschap 
gewenst en veel sterkte.
Ik wil bij deze nog een oproep doen aan de nieuwe leden, die 
nog niet door mij per email of telefonisch zijn benaderd:   geef 
even per email  ledensecretaris@spa-amsterdam.nl  uw ge-
boortedatum en een telefoonnummer op. Dit voor de volledig-
heid van onze ledenadministratie. Dank daarvoor. ( geldt niet 

voor de nieuwe leden die mij een compleet inschrijfformulier 
hebben toegezonden).
Tot slot het volgende:  onder onze leden  (inmiddels 725) zit 
veel kennis en ervaring. Schrijf eens iets leuks of interessants 
voor ons SPA nieuws. Onze redactie  en onze leden zijn er blij 
mee!

Hartelijke groeten,
Frank van den Berg.

 HOE  IS  HET  MET   FRAnK vAn den BeRg
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(geen slip of the pen, maar meer een slip op de piste)

Stel je voor; je bent in de Italiaanse Dolomieten aan het skiën en 
je komt een piste af. Midden op de piste staat een Carabinieri het 
‘verkeer’ te regelen en hij gebaart dat je links moet aanhouden. 
Dan denk je dat hier de Italiaanse versie van Bananasplit wordt 
opgenomen en dat er ergens een verborgen camera hangt, die 
verbaasde skiërs feilloos vastlegt, waarna Francesco Agricoltore 
(de Italiaanse Frans Bauer dus) aan komt skiën. Het overkwam 
mij onlangs in maart toen ik op wintersport was in de omgeving 
van Selva, Alto Adige, maar omdat het een tweetalig gebied is ook 
in het Duits bekend als Wolkenstein, Süd Tirol, een van de mooi-
ste skigebieden, die Europa kent. Al snel bleek het echter om een 
serieus ongeluk te gaan, waarbij een skiër letsel had opgelopen. 
Een klein stukje verder op de piste stond namelijk een helikopter 
en waren medici bezig de ongelukkige skiër te stabiliseren. Om 
te voorkomen dat je midden in de plek des onheils zou skiën, 
stond de ‘ski-carabinieri’ de skiërs aan te geven dat men moet 
‘omglijden’. Net zoals voor vele Nederlandse paardenmeisjes het 
een ideaal lijkt om bij de bereden politie gaan werken, lijkt zo’n 
ski-job bij de Carabinieri ook een fantastische baan voor skiënde 
collega’s. 

Opleiding.
De Carabinieri heeft in Selva / Wolkenstein een opleidingscen-
trum voor de Alpinistenafdeling, het Centro Carabinieri Ad-

destramento Alpino, waar men opgeleid wordt tot onder meer 
ski-surveillant, bergbeklimmer of lawine-specialist.

Het is een zeer pittige opleiding want de Carabinieri moet onder 
extreme omstandigheden (zoals bij lawines) hulp moet kunnen 
bieden. Regelmatig zag ik ’s morgens vroeg groepen Carabinieri’s 
met ski’s de berg opklimmen om vervolgens in een razend tempo 
pelotonsgewijs naar beneden te skiën en dat een paar keer 
achter elkaar. Je ziet deze Carabinieri uiteraard ‘s winters surveil-
leren op de lange lat, te roekeloze skiërs aanspreken op hun 
ski-gedrag en vooral behulpzaam zijn bij ski-ongevallen. Skiërs 
die gevallen zijn en niet meer verder kunnen, worden door deze 
dienders in een bakje (de zogenaamde banaan) naar een plek 
geskied waar ze overgeladen kunnen worden in een ambulance 
of helikopter voor het vervoer naar een ziekenhuis of gipsspeci-
alist…

 

Transport van een gewonde skiër

De Italianen zouden geen Italianen zijn als ze zich bij deze job 
niet zouden uitrusten met de mooiste en moderne hulpmiddelen, 
zoals modieuze ski-uniformen, sneeuwscooters en ski’s van het 
merk “Carabinieri 112”.
De wintersporter weet in ieder geval dat in noodsituaties profes-
sionele hulp door deze collega’s geboden kan worden.

Aanglijding met letsel. FRed veRdelmAn

Centro Carabinieri Addestramento Alpino in Selva
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OPGERUIMD DACHT ZE…

Het was op een avond, in het vroege voorjaar dat ik net mijn 
bakkie koffie op wilde slurpen, toen er op de deur van kamer 9 
geklopt werd. Er kwam een ietwat schuchtere man binnen. Hij leek 
mij een beetje nerveus. Zijn leeftijd schatte ik in de veertig en hij 
deed nogal paniekerig. Ik zei  dat hij kon gaan zitten en wees naar 
de stoel naast mijn bureau. Hij vertelde zijn verhaal. Het was weer 
zo’n puur menselijke tragedie, waarmee je als rechercheur aan een 
politiebureau overladen wordt. Geen zaak die de voorpagina van 
een krant haalt en zelfs de laatste bladzijde daarvan niet. “Meneer”, 
zei hij. “Ik ben Piet Tijssen en ik woon in de Van Beuningenstraat. 
Gisteravond ben ik om tien uur naar mijn werk gegaan. U moet 
weten dat ik in ploegendienst bij de N.D.S.M. werk. Ik zei mijn 
vrouw gedag en toen ik weg ging was er naar mijn mening geen 
vuiltje aan de lucht. Mijn vrouw deed heel gewoon tegen me. Ze 
zwaaide me nog na toen ik op de fiets stapte en de straat uitreed. 
Dat deed ze altijd. Vanmorgen kwam ik om zeven uur thuis. 
Anders is mijn vrouw altijd al op en wacht ze in de kamer met een 
koppie koffie  op me. Toen ik nu thuis kwam en de deur open 
deed, was ze er niet. Eerst dacht ik dat ze zich verslapen had en 
nog in bed lag. Maar dat was niet zo; het bed was  onbeslapen. Bij 
de buren heb ik nog navraag gedaan en die zeiden dat ze mijn 
vrouw gisteravond toen ik weg was gezien hadden. Ze was met 
een koffer de deur uit gegaan. Omdat ik me ongerust maakte  
vroeg ik  me af  waar ze toch was. Ik wist wat adresjes waar ze wel 
eens naar toe ging en ben die afgereden. Maar nergens was ze.” 
Tijdens zijn verhaal zag je bij hem de emoties toenemen. Hij begon 
wat te snotteren en droogde wat opkomende tranen. Ik trachtte 
de man wat moed in te spreken: “Misschien is ze bij een vriendin 
en daar blijven slapen. En even niet op de tijd gelet.” Ik had dat 
misschien beter niet kunnen zeggen, want de man barstte nu in 
snikken uit en  hakkelend zei hij: “Ach meneer….dat zou ze nooit 
doen….we zijn een paar maanden geleden getrouwd….en we 
hadden het zou fijn….” Nu ik hoorde dat zijn huwelijk nog zo pril 
was, begon ik het ook een hopeloze zaak te vinden. Ik vroeg hem 
of  ze kinderen hadden en of  ze soms vaak ruzie hadden. “Nee  
hoor, we hebben nooit ruzie. Ik deed alles voor haar. Ze hoefde 
maar te kikken en ik deed het. En kinderen hebben we niet. Dit 
was voor ons beiden ons eerste huwelijk.” Ik was benieuwd wat 
voor vrouw hij had, die hem alles liet doen en waar hij zo verkik-
kerd op was. “Hebt u een foto van uw vrouw?” “Ja hoor, die draag 
ik altijd bij me”, en al zoekend in zijn binnenzak kwam daar een 
beduimelde envelop uit tevoorschijn, waarin de foto van zijn vrouw 
zat. Ze was niet mooi….nee, beter gezegd: ze was lelijk. Maar ja, 
op ieder potje past een dekseltje en hij was er tenminste gelukkig 
mee, of  misschien wel mee geweest! Meestal laat men niet het 
achterste van de tong zien, maar bij wat doorvragen kreeg ik meer 
informatie waardoor ik een beter beeld kon vormen van de 
situatie. Het bleek dat ze ondanks gemis  aan schoonheid wel erg 
bij mannen in de pul viel. Ze deed duidelijk  veel moeite  om toch 
aantrekkelijk gevonden te worden door de andere sekse. ‘s 
Avonds bezochten ze vaak een café, waar hij zijn pilsjes dronk en zij  
met iedere man in contact probeerde te komen. Op deze manier 
waren ze zelf  ook aan elkaar gekomen en na een vluchtig of  
misschien wel vurig samenzijn vrij snel het huwelijksbootje inge-
stapt. Als je al wat ouder bent en er nog nooit aan begonnen bent, 
heb je opeens haast die stap te zetten. De man zelf  was nou ook 
niet bepaald een Adonis en denkelijk wilde hij nu eindelijk ook eens 
zijn bestemming hebben. Een politiebureau is natuurlijk niet de plek 
waar ontspoorde huwelijken weer aan elkaar gesmeed worden. Als 
mens wil je graag helpen, maar de mogelijkheden zijn niet voor het 
opscheppen. Als er geen kinderen zijn en een ongeluk of  misdrijf  
niet vermoed wordt, blijft er weinig over dan alleen maar wat 
troost en raadgevingen geven. Een huwelijk is ook niet een vorm 
van ‘lijfeigenschap’. Als zij niet meer wil –en daar leek het op- is het 
feestje over! Voorzichtig vertelde ik hem, dat hij zelf  op zoek 
moest gaan naar zijn vrouw. Hij was in de loop van het gesprek wat 
rustiger geworden en begreep het. Gelukkig. Hij zou zelf  op zoek 

gaan in de kroegen waar zij gewoonlijk kwamen. Die avond was 
het druk en ik dacht niet meer aan de problemen van Tijssen.De 
volgende morgen kwam ik op het bureau en keek de rapporten in, 
waar de gebeurtenissen van de afgelopen nacht in vermeld waren. 
Ik moest even bijkomen van verbazing: Pieter Tijssen was die nacht 
aangehouden. Nee, niet voor een geweldsdelict maar voor diefstal! 
Er waren die nacht nog twee anderen gearresteerd, maar omdat ik 
nieuwsgierig was behandelde ik hem met voorrang. Ik wilde wel 
eens weten waarom hij de rol van verlaten echtgenoot vaarwel had 
gezegd en het dievenpad was opgegaan. Dat werd me al gauw 
duidelijk tijdens een gesprek met hem. Het was hem aan te zien dat 
hij het moeilijk had. Hij had mijn raad van de vorige avond opge-
volgd en was haar gaan zoeken. Het ene cafeetje in en het andere 
cafeetje uit. “Ik was echt niet dronken, hoor meneer”, zei hij ter 
verduidelijking. En ja hoor, in een kroegje in de Jordaan zat ze. “Ze 
verstijfde toen ze me zag,” zo vertelde hij. Hij ging naar haar toe en 
hij kreeg even de kans om haar alleen te spreken. “Kom toch weer 
thuis”, zei hij .”We hadden het toch gezellig samen!” Hij praatte als 
Brugman om haar te overtuigen. Aanvankelijk was ze niet over te 
halen, maar opeens leek het er op dat ze wat toeschietelijker werd. 
Ze draaide wat bij en begon zelfs weer wat lief  tegen hem te doen. 
Hij kreeg goede hoop dat alles weer goed zou komen. Flemend zei 
ze: “Goed schat, ik kom weer bij je. Maar dan moet je me eerst 
een pleziertje doen. Wil je dat?” Omdat hij zijn nestje weer 
compleet zag en alles voor haar wilde doen, aarzelde hij geen 
moment om aan haar wens te voldoen. “Wat wil je dan, lieverd, 
”zei hij. “Ik moet even langs het hoofdbureau van politie. We 
kunnen daar samen naartoe,” gaf  ze ten antwoord. “Waarom 
moet je daar dan zijn? ”vroeg hij. “Ach, een klein akkefietje waar ik 
je niet mee wil opzadelen. En nu jij bij me bent voel ik me veiliger. 
Ik hoef  er dan niet alleen naar toe.” Verder wilde hij niet vragen, 
om de sfeer niet te verpesten. Hij was blij haar terug te hebben en 
daar had hij veel voor over. Samen gingen ze op pad. Vanuit de 
Jordaan was het niet zo ver. Een tien minuten lopen. Onderweg 
had hij haar nog gevraagd of  het niet tot morgen kon wachten. 
“Nee,” zei ze daar is het toch te belangrijk voor.” Op het hoofdbu-
reau aangekomen vroeg een agent wat ze kwamen doen. “Ik moet 
bij de recherche zijn,” was haar antwoord. Ze werden naar kamer 
29 verwezen. “Blijf  jij maar even wachten in de gang,” zei ze tegen 
haar man. “Ik ben zo terug.” Tijssen vond het toch wel lang duren, 
maar intussen zat hij zich te verkneuteren:  Straks weer samen 
thuis! Opeens ging de deur van de recherchekamer open. Het was 
niet zijn vrouw die naar buiten kwam maar een rechercheur kwam 
op hem toe. “Nu ik er aan terug denk, leek het mij of  die recher-
cheur meewarig naar me keek,” vertelde hij. ”Kom maar mee naar 
binnen,” zei de rechercheur. Zijn vrouw was er niet. Er was wel 
een deur naar een andere kamer, maar die was dicht. “Waar is ze 
nou,” dacht hij. En toen de rechercheur: “Het spijt me maar ik zal u 
moeten vasthouden. U gaat op transport naar het bureau War-
moesstraat.” “Enne, ik dacht dat ik met mijn vrouw naar huis ging.” 
pruttelde Tijssen tegen. “Ja joh, voor jou zou ik dat ook graag 
willen, maar je vrouw vertelde mij net dat je  vorige week een fiets 
hebt gestolen. Is dat zo?” Het leek Tijssen of  het hele Hoofdbureau 
instortte en op hem neer kwam. “En ze zou nog wel met me mee 
naar huis gaan,”  mompelde Tijssen in zich zelf. Ineens wist hij 
waarom ze zo poeslief  tegen hem had gedaan, terwijl ze aanvanke-
lijk weigerde. Ze wilde van hem af. Voorgoed! “Ja meneer”, kwam 
het er moeizaam uit. “Ik heb een fiets gestolen. Hij staat bij mijn 
huis in de straat.”  Een verhaal waar je als gehard rechercheur toch 
een brok van in je keel krijgt. De manier van de vrouw om  op 
deze manier van haar man af  te komen doet denken aan een 
Judasstreek. Na zijn verhoor, waarin hij volledig bekende heb ik 
hem in overleg met de hulpofficier van justitie zo gauw mogelijk 
heengezonden. Die morgen belde mevrouw Tijssen mij. Ze wilde 
weten hoe lang haar man vastgehouden zou worden. Dan is de 
telefoon een prachtig apparaat: Je kan de hoorn op de haak gooien 
en dat deed ik….

Joop BonnemAIJeRs
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Omschrijving.

 1. Beloven                                              2. Gruis van turf
 3. Zelfbinder                                           4. Hazewind
 5. Kiplekker                                               6. Plaats in Duitsland
 7. Pikante kaas                                           8. Plant
 9. Rechtstreeks                                         10. Het fijnere garen spinnen
11. Verdraaid                                             12. Plaats op Cuba
13. In zeeduinen groeiende slingerplant     14. Gejubel 
15. Zuid-Amerikaans zoogdier                  16. Fijne neerslag
17. Pennetje                                                18. Gereedschap
19. Bewaarplaats                                        20. Haasten
21. Muziekterm                                          22. Gebruikelijke tarra
23. Bewaarplaats voor vis                          24. Toevluchtsoord
25. Groot vis                                              26. Zuid-Amerikaanse panters
27. Olielamp/petroleumlamp                     28. Verblijf van vissen
29. Onweersbui                                          30. Bewoner van Sumatra
31. Lesgeven                                              32. Soort vernis  

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
De letters in de twee gekleurde balken vormen de oplossing die u kunt insturen, en wel voor ...
Oplossing puzzel inzenden naar Ilona Stap zie colofon.

FIlIppIne SPAPUZZEL nr3
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In Memoriam Jan Wakker 

Onlangs op 4 januari 2016 is het op één na oudste Spa-lid, de 
Heer Jan Wakker overleden in een verzorgingshuis in Amstelveen. 
Hij was geboren op16-6-1918 en is 97 jaar geworden. Omdat ik 
wist, dat hij vroeger bij de Marechaussee te paard had gediend, 
heb ik hem kort voor Kerst nog opgezocht, om te proberen of  
hij over die tijd nog wat over kon vertellen. Telefonisch had hij mij 
toen al wat verteld. Helaas had hij in het tehuis morfine moeten 
gebruiken, maar gelukkig lukte het gesprek, soms wat verwarrend. 
Zijn zoon, de Hr. Rob Wakker, woonachtig in Venlo, heb ik tijdens 
mijn vakantie in Limburg kort daarna opgezocht. Die wist mij ook 
een aantal interessante dingen te vertellen. Hij liet mij foto’s zien 
uit zijn vroegere tijd en hele oude krantenknipsels. Ook heb ik het 
dagboek ingezien over de jonge jaren van Hr. J. Wakker, dat hij bij-
hield. De vader van Jan Wakker, genaamd, Barend Wakker werkte 
ook met paarden en zat  bij de Bereden Politie in Amsterdam, 
toen de stallen nog aan de Overtoom zaten. Jan Wakker begon bij 
de paarden in het leger. Hij zat bij de verbindingsdienst te paard bij 
de Bereden Artillerie. Dat bestond uit zeven Batterijen, kanon-
nen, ieder getrokken door zes paarden. Op de drie linker paarden 
zat een manschap en ook op de kanonnen zaten mannen, die het 
kanon moesten bedienen. Jan had een haspel achterop zijn paard 
en moest de kabel voor de verbinding tussen de batterijen rijdend 
trekken. Een man liep erachter, die met een soort vork-stok, om 
de kabel tussen bomen en takken te verstoppen. Dit was voor de 
telegraafverbinding. Mobieltjes bestonden toen nog niet. En waar-
schijnlijk ook geen  gehoorbescherming. De batterijen moesten 
om de beurt een schot lossen. Er reed een keukenwagen en hoef-
smid mee. Of  hij ook nog het begin van de 2e wereldoorlog zo 
heeft meegemaakt, is mij niet duidelijk geworden. Daarna is hij bij 
de Bereden Marechaussee gegaan, die bijstand door het hele land 
moest geven aan de politie. Ook in Amsterdam. Het bijzondere is, 
dat zijn vader, Barend Wakker, dus dienst deed aan de Overtoom 
bij de Bereden Politie en dat de Marechaussee te paard daarmee 
samenwerkte. De vroegere wachtkamer is later het sectielokaal 
geworden, waar velen van u wel eens geweest zijn. Er werd 
geoefend aan de Hollandsche Manege aan de Overtoom en in de 
Amsterdamsche Bosmanege. De Overtoom had geen manege. 
Volgens Jan is zijn vader Barend bij de Beredenen een keer als Na-
poleon opgetreden. Zie foto boven. Volgens Jimmy Nijman klopt 
dit verhaal. Vader Barend Wakker heeft een heel ernstig ongeluk 
gehad met zijn jonge paard, op 5-2-1928. Dat paard steigerde en 
tijdens een patrouille op de Handelskade viel Barend eraf  en werd 
o.a. op zijn rug getrapt etc. Hij liep een schedelbasisfractuur op. 

Hij was in coma en heeft twee maanden in het 
ziekenhuis gelegen. Het paard is op last van de 
korpsleiding toen afgemaakt. Van een hoef  is 
een asbak gemaakt, die ik nu bij zijn kleinzoon 
op tafel zie staan. 
Het gezin Wakker woonde op de Da Costa-
kade en Pa Barend droeg altijd een van 
dienstwege zwarte cape. Als die op was werd 
er kleding voor de kinderen van vermaakt. De 
verdere levensloop van Pa is mij onbekend. 

Overigens heeft Jan mij ook nog verteld, dat hij ook tijdens 
bijstand in Utrecht op de Boevenwagen heeft gereden. Hij was 
koetsier en achterin zaten één of  twee arrestanten. Ik denk, dat 
hij één van de laatste in Nederland was, die dit kon vertellen, net 
als zijn legergeschiedenis. In het verzorgingshuis zag ik o.a. nog 
de lange en korte wapenstok en een dreg, die hij bewaard had. 
Doordat hij later bij de vrijwillige politie kwam, is hij lid van de Spa 
geworden. Overigens was het een politiefamilie, want de schoon-
vader van Jan, genaamd Martijn Verhulst, werkte aan het bureau 
Warmoesstraat.
Jan Wakker rust in vrede.

WInFoRd vAn deuRsen
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 SPA-TOILET    geRdus WAlmA

Servo per amikeco = Dienen door vriendschap
Een diender is dienstbaar, daarom worden politiemensen dien-
ders genoemd. Alle SPA-leden hebben de maatschappij en hun 
carrière gediend, jarenlang, tot het zat worden toe. Ze hebben 
veel moeten slikken om het einde van hun carrière te halen. Het 
is zeer bewonderenswaardig dat er dan, na zo’n carrière,  toch 
nog SPA-leden zijn, die zich nog eindeloos en tomeloos, zonder 
geldelijk gewin, willen inzetten voor de “oudjes” van ons korps. 
Onze SPA-soos vervult dus een belangrijke rol, zoals iedere 
dinsdag middag blijkt. Na de pensionering vallen de pensionado’s 
in een leegte, een hol en tijdloos vat. Eenzaamheid en verveling 

liggen op de loer. Maar, er is redding in 
zicht, namelijk de SPA. Maak gebruik van 
deze mogelijkheid. Tijdens de dinsdagmid-
dagen wordt er van de SPA en andere 
dranken genoten. Kaas, worst en vlam-
metjes zijn van hoge kwaliteit. Iedereen is 
in een uitgelaten stemming, zo erg zelfs, 
dat er mensen zijn, die pas op het laatste 
moment gebruik maken van een geboden 
faciliteit, namelijk een schoon toilet. Ik 
zie en hoor het, tromgeroffel met vuisten 

op de toiletdeur. Kreten als “afknijpen” 
en dergelijke schallen door de lokaliteit. 
Onderweg naar de pot wordt de gulp 
geopend en het laat zich raden wat er 
dan gebeurt. Doelloos en richtingloos, 
maar het is wel een verlossing. Ik heb 
voor de mannen een gratis advies. Vraag 
je echtgenote, vriendin of  buurvrouw 
hoe je kunt voorkomen dat de wc een 
natte douche wordt. Mocht je toch nog 
enige gêne hebben, bel dan even met 
het gratis nummer 06-30771962. De 
oplossing vergt namelijk een heel traject. En als dit dan gelezen 
is, dan denk je automatisch “Wie maakt dit tussendoor schoon”. 
Jawel, weer een gepensioneerde collega, meestal de secretaris, 
die zich dienstbaar opstelt. Hij doet het met groot plezier en 
heeft dan zijn gedachtespinsels. Hoe is het mogelijk, doe ik dit 
later ook, als mijn jaren voortschrijden. Mannen, let er op, vraag 
eventueel om een dekzwabber, maak het even schoon en dan is 
dat vast pandoer.

SPA THEMADAG MEOS

De SPA organiseert weer in samen-
werking met de liaison Roelie Rijkeboer 
Moorlag een themadag die er mag zijn. 
In dit magazine leest u meer over dit te 
behandelen onderwerp maar het gaat 
verder. Wat moet je wel of  niet doen 
op je sociale media, zoals facebook, 

twitter en whatsapp. Daar kleven heel wat gevaren aan. Onze 
collega die daar erg bij betrokken is, Gerhard Keurentjes  kent 
alle trucs en is bereid ons daar over voor te lichten. Ook wat de 
collega tijdens surveillance allemaal tot zijn beschikking had, in 
elk geval meer dan wij indertijd wordt uitgelegd.

Programma:
09.30 uur inloop 
10.00 uur ontvangst door Joop Reder voorzitter SPA en   
 Olivier Dutilh nms eenheid Amsterdam    
10.15 uur presentatie Gerhard Keurentjes  MEOS  
 mobiel effectiever op straat                               
11.30 uur gelegenheid tot vragen stellen
12.00 uur lunch                                                                         
13.00 uur einde        
   
Mis deze bijzondere bijeenkomst niet en schrijft u bijtijds in bij 
Rob Heida ( adres in colofon) zodat u verzekerd bent van een 
plek in het PTO op woensdag 6 april 2016. Inschrijven bete-
kent ook komen, buitengewone omstandigheden daar gelaten.

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

diezelfde webpagina op elk gewenst moment weer afmelden.                                                                                                                      
Nog een paar afspraken:
• U dient lid te zijn van de SPA om zich te kunnen aanmelden
• Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor het 

toesturen van een nieuwsbrief
• Er zullen geen commerciële advertenties in de nieuwsbrieven 

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

Namens het SPA-bestuur.
De webmaster Han Varkevisser

Een (Incidentele) Digitale Nieuwsbrief.
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Gemiste moord  

Politieman Olivier Dutilh van politiebureau Pieter Aertszstraat 
vraagt me naar het bureau te komen. Agenten hebben gisteren 
een lijk uit een woning gehaald. Het betreft een vijftigjarige man 
die niet onder verdachte omstandigheden gestorven is. Mijn komst 
wordt dringend gewenst omdat de stank voor omwonenden niet 
te harden is. ‘Kun je vandaag nog wat voor ons betekenen?’ vraagt 
Olivier. ‘Kan een vogel vliegen?’ kaats ik terug. Als ik mij gemeld 
heb geeft Olivier mij vast de sleutel van het bewuste pand, want 
hij is nog aan het lunchen. ‘Ik kom zo wel, anders krijg ik geen hap 
meer naar binnen,’ klinkt het benauwd. Bij de voordeur in het 
trapportaal ruik ik de lucht van de dood overduidelijk en als ik de 
deur van het appartement open doe, knalt de stank bijna letterlijk 
tegen me aan. Het is een sobere woning, met weinig meubels, een 
tafeltje en een paar stoelen. Achter in het één- kamerappartement 
staat een ouderwets spiraal-bed, waar ik nog liever even niet naar 
kijk. Raar idee dat hier gisteren nog iemand, of  wat er van hem 
over was, lag. Ik kijk eens rustig om me heen. Op het tafeltje voor 
de bank staan twee glazen en een halfvolle whiskyfles. Op een van 
de glazen zie ik overduidelijk een afdruk van lippenstift. In de keu-
ken op het aanrecht liggen twee groen uitgeslagen broden. Als ik 
in de richting van het bed loop, ik moet nu wel, hoor ik de eerste 
maden al onder mijn schoenen kraken. Het nog vochtige matras 
ziet er verschrikkelijk uit. Het zit vol bloed en lichaamsresten, vel, 
vlees en haar. Ook op het bed wemelt het van de maden. De 
stank die ervan afkomt kun je snijden. Ik kijk nog een keer rond 
naar de duizenden verpopte maden en de grote vleesvliegen, die 
met tientallen op de ramen zitten. Resoluut gooi ik een raam open 
en met een trage vlucht kiezen ze het luchtruim. Zoals altijd schuif  
ik eerst een grote plastic hoes om het vieze, lekkende matras. 
Daarna pak ik het doordrenkte hoofdkussen in. Ik breng het hele 
pakket meteen naar beneden, naar mijn auto, dan ben ik dat alvast 
kwijt. Ik kan nu door de spiraalbodem van het bed kijken. Daar 
ligt allerlei rommel. Ik ga op mijn knieën voor het bed zitten en 
kijk eronder. Dan valt mijn oog ineens op een in elkaar gedraaide 
handdoek, verzadigd met inmiddels gestold bloed. Mijn eerste 
gedachte is: dit kan niet, dat moet iemand anders hier neergegooid 
hebben. Ik ben geen rechercheur, maar als een sterk bebloede 
handdoek onder een bed ligt waarin verder geen bloed ligt, klopt 
er iets niet. Voorzichtig leg ik de handdoek terzijde. Ik besluit 
om met Olivier te overleggen voordat ik iets weg ga gooien. De 
maden zijn echter zo prominent aanwezig, dat ik besluit om een 
stofzuiger te zoeken en ze op te zuigen. Dit gaat prima. Als ik het 
eenpersoonsbed naar me toe trek om de grote kluiten maden 

weg te zuigen, zie ik iets glimmends op de grond liggen. Verdomd, 
het is een patroonhuls. Nu lijkt het me echt beter om te stop-
pen met al mijn activiteiten en te wachten op een deskundige. 
Lippenstift, een bebloede handdoek en een patroonhuls, ik vind 
het uiterst verdacht! Op dat moment gaat precies de bel. Olivier is 
blijkbaar klaar met zijn lunch en komt me helpen. ‘Zo Henk, bijna 
klaar? Lekker klusje hè?’ zegt Olivier al halverwege de trap. Een 
beetje sarcastisch vraag ik of  de schouwarts een natuurlijke dood 
heeft geconstateerd. ‘Ja,’ zegt Olivier zelfverzekerd, ‘vermoedelijk 
overleden aan een combinatie van alcohol en medicijnen.’  Beleefd 
vraag ik of  ik hierover een opmerking mag maken. Olivier kijkt me 
vragend aan. ‘Ja natuurlijk, waarom niet?’  Demonstratief  loop ik 
naar het salontafeltje en zeg: ‘Kom, we beginnen bij het begin,’ en 
ik laat hem het lippenstiftglas zien. Daarna is de handdoek aan de 
beurt en ten slotte maak ik het af  met de lege huls. Olivier wordt 
wit en stil en zijn maat, die inmiddels ook naar boven gekomen 
is, begint zachtjes te vloeken. Binnen een uur is het hele circus 
opgestart en een groot onderzoek kan beginnen. Het lichaam van 
de man, dat in het mortuarium van het VU-ziekenhuis ligt, wordt 
voor sectie naar het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk gebracht. 
Daar hebben ze zeer geavanceerde apparatuur voor onderzoek 
naar steek- en schotwonden. Ik breng de matras en het hoofd-
kussen naar de onderzoeksruimte van de Technische Recherche, 
waar we zowaar de kogel uit het kussen peuteren. ‘Gewoon 
door zijn kop geschoten,’ zegt de onderzoeker van de Technische 
Recherche laconiek. En dan met een knipoog: ‘Had dat verrekte 
hulsje maar opgezogen, dan stonden we hier nu niet.’ ‘Hoe heeft 
de schouwarts een kogelwond over het hoofd kunnen zien?’ vraag 
ik vol ongeloof  aan Olivier. ‘Dat is niet zo vreemd,’ zegt hij. ‘Van 
zijn hoofd was niet veel over. De dode lag er al een poos en met 
dit warme weer bederft de boel – zoals je ongetwijfeld weet – 
wat sneller dan normaal.’ Maar mijn opmerkzaamheid wordt wel 
gewaardeerd. ‘Goed werk, Plenter, je hebt je koffie verdiend.’  
Tijdens ons bakkie praten we nog wat na op het politiebureau. 
We vragen ons af  hoe de man om het leven is gebracht. Pas een 
jaar later is de zaak opgelost. Van Olivier hoor ik dat de dader een 
uit de gevangenis ontsnapte crimineel was. Hij was uit Engeland 
gevlucht, waar hij nog veertien jaar moest zitten. In Amsterdam 
had de moordenaar blijkbaar nog iets te ‘regelen’. Het ging om 
een afrekening in het drugscircuit. Waarschijnlijk was er ook een 
vrouw bij betrokken, maar van haar ontbreekt ieder spoor. Zo zie 
je maar, vrouwen met lippenstift…

HenK plenteR

Nog niet zo lang geleden is het besturingsprogramma Windows 
10 gelanceerd. Voor een aantal van onze leden leverde deze 
omschakeling enige problemen op. Op hun verzoek organiseerde 
de SPA een tweetal bijeenkomsten om nader kennis te maken 
met Windows 10. Met behulp van een laptop die op onze TV 
werd aangesloten liet onze webmaster Han Varkevisser enkele 
nieuwe functies van Windows 10 zien en gaf  hij antwoord op de 
vele wagen die zijn gehoor hem stelde. De deelnemers stelden 
deze aanpak zeer op prijs en na een kleine twee uur kon een 
ieder met een tevreden gevoel aan de lunch beginnen. De 'Ken-

nismaking met Windows 10" was alweer de derde computerbij-
eenkomst uit de serie 'Mijn computer en ik" die onze webmaster 
ontwikkeld heeft. Eerder zijn aan bod gekomen: de basisfuncties 
van een computer en beveiliging alsmede het praktisch gebruik 
van (gratis) foto- en filmsoftware, waarbij door middel van een 
korte demonstratie een korte film werd bewerkt en van achter-
grondmuziek voorzien onder het motto leuk voor na de vakan-
tie". Gebleken is dat dit soort bijeenkomsten op de dinsdagoch-
tend van 10 tot 12 uur heeft voorzien in een behoefte.

Webmaster Han WeBmAsteR HAn
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Politiële Bedproblemen geRdus WAlmA

Het was in het 2e kwartaal van het jaar 1971, een eeuwigheid 
geleden. Amper 19 jaar was ik, een broekie nog, maar dan wel 
een groot broekie. We waren met 52 mannen en vrouwen 
opgekomen voor de Amsterdamse politieschool. Het merendeel 
werd ondergebracht in een internaat aan de Wenckebachweg, 
het zogenaamde Plevinarium, genoemd naar de beheerder dhr. 
Plevier. Elke dag op de Simplex dienstfiets naar de school aan 
de Gabriël Metsustraat of  naar het Oosterparkbad of  naar het 
APGS-terrein aan de Sloterweg. Het Amsterdamse verkeer was 
voor de meesten van ons even wennen, zo ook de vervuilde lucht 
in Amsterdam. Maar we hadden het er kennelijk allemaal voor 
over. Echter één jonge man niet, bij het zien van de studieboeken 
en de herinnering aan zijn hokken vol met kippen, vertrok hij snel 
voorgoed, naar zijn kippetjes. In het internaat lagen we met vier 
mannen op een kamer. Echt wel gezellig, maar op mijn kamer, 
elke nacht, lag de meest jeugdige van de mannen te snurken. Op 
een bepaalde dag hadden we eerder vrij gekregen, zodat we in 
het internaat een uur “eigen studie” hadden. Gekomen op de 
kamer ging de “snurker” direct op zijn rug op het bed liggen. Ook 
politiepubers hebben tenslotte een chronisch slaaptekort. Het 
nachtelijk gesnurk hing ons drieën de keel uit en ik heb, sociaal zo 
als ik ben, de “snurker” voorgedaan, wat ik met hem de komende 
nacht zou gaan doen. Ik heb de “snurker”, liggend op zijn bed, 
met bed en al recht overeind gezet, tegen de wand omhoog. Ik 
was toen nog jeugdig en zo sterk als een beer. Bijna stond het bed 
recht overeind en toen knakte het bed door midden en stond het 
vervolgens in een hoek van bijna 90 graden. Kortom de “snurker” 
had dus niet meer een fatsoenlijk bed. Alles werd aan de inter-

naatsleiding en de internaatscommandant, de bekende adjudant 
Hulshegge, mondeling gerapporteerd. Dit voorval moest, zoals 
mij werd geïnstrueerd, schriftelijk gerapporteerd worden. Er was 
maar één cautie, ontslag. Kennelijk was niet iedereen in de leiding 
het hierover eens, want de volgende dag kwam het bericht dat 
ik een nieuw bed, ter waarde van bijna een maandsalaris, moest 
kopen of  betalen. Dit weigerde ik pertinent. Goede raad was 
goedkoop. Ik kreeg het advies om in de middagpauze naar het 
Waterlooplein te gaan om een soortgelijk bed te kopen. Dit lukte 
voor een daalder. Terug gekomen in de klas, bleek mij dat de klas-
genoten ook naar het Waterlooplein waren gereden en nagenoeg 
alle voorradige bedden hadden opgekocht. Kortom, het klaslokaal 
stond vol met bedden. Alleen maar hilariteit in de klas. Gekomen 
in het Plevinarium, bleek volgens de heren Plevier en Hulshegge 
het bed niet goed te zijn, want de rubbertjes onder het hoofd- en 
voeteneind misten. Ik bleef  voet bij stuk houden en ik heb mijn 
koffer gepakt. De echtgenote van dhr. Plevier kreeg hier lucht van 
en ik werd bij haar thuis uitgenodigd. Hun huis stond tegenover 
het internaat. Zij was mij welgezind omdat ik, net als zij, uit de 
provincie Groningen kwam. Overigens, de gewraakte “snurker” 
ook. Mw. Plevier ging naar het voorraadhok en kwam terug met 
vier rubbertjes. Deze zijn door ons gemonteerd en het “opge-
blazen probleem” was met een sisser afgelopen. Trouwens, het 
dreigen met ontslag heeft voor mij een jaar geduurd, de kamers 
van Bolijn (klassenleraar), Hammenga en Boerstra (beiden school-
leiding) kon ik wel uittekenen. Ik kreeg steeds de aanzegging meer 
mijn best te doen. Geruggesteund door het hele korps heb ik het 
43 jaar bij het Korps Amsterdam uitgehouden. 

 Mooie woorden...en er zit ook nog veel waarheid in!

Oud worden in deze tijd.  
Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen,
je moet altijd maar bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon,
met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje gaan kopen, 
nee, niet naar de balie lopen.

Daar is niemand meer te zien, 
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken, 
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, 
achter jou zie je een rij
Kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur, 
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent, 
anders krijg je nóg geen cent.
Om je nog meer te plezieren, 
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak, 

alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg: 
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter, 
alles moet met een computer.
Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt nl
vind je alle informatie, 
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet, 
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, 
je hebt immers Microsoft. 
Ach, je gaat er onderdoor, 
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid, 
oud worden in deze tijd. 
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Buurtwinkel
In de buurt van het bureau was een sigarenhandelaar gevestigd. 
Het was een echte buurtwinkel, waar iedereen zijn sigaretten en 
sigaren kocht.

Nu bereikte ons het bericht dat die sigarenhandelaar ook in ver-
dovende middelen dealde. Besloten werd door ons om te posten 
en inderdaad, er kwamen steeds junkies in de zaak. 

Nadat die door ons "geveegd" werden, bleken zij in het bezit te 
zijn van verdovende middelen en verklaarden, dat de sigarenhan-
delaar zijn spul achter de toonbank bewaarde.

De handelaar werd aangehouden en er werd ongeveer 10 gram 
heroïne aangetroffen. 

De man werd door mij gehoord en gaf  alles ruiterlijk toe. 
Het trieste was, dat hij tot zijn daad was gekomen, omdat hij 
de gehele dag overlast had van junkies, die zijn zaak letterlijk en 
figuurlijk leegroofden. 

Om toch maar zijn hoofd boven water te houden, had hij besloten 
om verdovende middelen te gaan verkopen.

Er is nooit meer een sigarenzaak in de plaats gekomen

Tingeltangel
In de Staatsliedenbuurt was een brand geweest en aangezien 
deze buurt behoorde tot het bewakingsgebied van het 2e district 
werden Joop en ik naar het pand gestuurd, omdat er een baby van 
ongeveer 3 maanden bij die brand was omgekomen. 

Het pand werd bewoond door hippies, die het pand hadden 
gekraakt. 
Bij het brandonderzoek bleek dat er eigenlijk maar weinig ver-
brand was. 
Wel was er een grote hitte geweest. Het kindje, dat in zijn wieg 
had gelegen, bleek behoorlijk verminkt in het gezicht te zijn. 
De schouwarts kon er geen goede verklaring voor geven en in 
overleg met de officier van justitie werd besloten om sectie te 
laten verrichten. 

Nu waren dat geen fijne klusjes en zeker niet met een kind. Ik had 
zelf  een kind van die leeftijd. 's Avonds kwam ik thuis en ging nog 
even naar de kleine kijken. 

Ik wist gelijk de oorzaak van de ernstige brandwonden in het 
gezicht van die aangetroffen baby. 

Boven het wiegje van mijn zoon hing een tingeltangel. 

Navraag leerde mij, dat er ook een dergelijk muziekdoosje boven 
de wieg van de baby had gehangen. Door de extreme hitte was 
het plastic gaan smelten en in het gezicht van die baby gekomen. 
Nadat ik dit aan de pvb had uitgelegd, behoefden wij gelukkig geen 
sectie meer te laten verrichten. 
Eigenlijk was dat een pak van mijn hart. 

Joop en ik hebben alles in een ovj gezet, het kind werd gecre-
meerd en de as werd over de Ganges in India uitgestrooid.

Zeedijk 10
Zeedijk nummer 10 was een berucht adres en was eigenlijk geves-
tigd in de Sint Olofspoort. 
De enige toegang tot het pand was een trap, die toegang gaf  tot 
de eerste en tweede etage. Deze werden door de Surinaamse 
junken als gebruikersruimtes benut. 
Ook werd er flink gedeald, maar door die trap was het voor de 
politie moeilijk om aanhoudingen te verrichten. Als wij boven 
waren, was het spul al gedumpt. 
Ook was het altijd donker, omdat er geen licht was. 

Eind 70-er jaren had een Surinamer uit Zeedijk 10 nepdope ver-
kocht aan een Australisch stelletje, dat in een hotel in de Nieuwe-
brugsteeg verbleef. Toen die Australiër merkte, dat hij genept was, 
ontstak hij niet alleen in woede, maar stak ook de bewuste trap in 
brand. 

Er was voor de gebruikers van het perceel maar één mogelijk-
heid om het pand te verlaten, namelijk naar beneden springen. Ik 
kan mij nog herinneren, dat dienstgroep 6 de ochtenddienst had. 
Op weg naar het bureau zag ik verschillende ambulances. Het 
bleek, dat er ongeveer 20 junkies naar het Binnengasthuis werden 
afgevoerd, voornamelijk met beenbreuken. De brandstichter was 
inmiddels aangehouden. 

Mijn taak was een inventarisatie te maken van de gewonden, 
waarvan de meesten werden opgenomen in het ziekenhuis. 
Op de recherchekamer, waar ik na het ziekenhuis kwam, werden 
er aangiftes opgenomen van degenen, die nog konden lopen. 

Naast mij zat een rechercheur een aangever te horen. Ik hoorde 
hem aan een Surinamer, die behoorlijk in het verband zat, vragen: 
" Op welke etage was je aanwezig?". "Dat weet ik niet beambte" 
was het antwoord. 
"Laat ik het anders vragen, hoe lang was je onderweg?". 
Ik had er moeite mee om niet in lachen uit te barsten.




