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Voorwoord 

Op het moment dat ik dit schrijf is het vakantieseizoen in volle gang, maar dat is nauwelijks te mer-
ken met het bezoek aan de soos. Veel leden verblijven op de camping of vieren elders vakantie. Dit 
wil natuurlijk niet zeggen dat de activiteiten van de SPA ook op een laag pitje staan. Niets is minder 
waar natuurlijk, want alles gaat gewoon door. Het bestuur is verheugd met de fijne reacties die zij mocht ontvangen 
na de viering van het dertig jarig bestaan. Lovende woorden werden gesproken en wij mogen terugkijken op een zeer 
geslaagde dag. Fantastisch was natuurlijk het bezoek van onze hoofdcommissaris P.J. Aalbersberg, chef van de Eenheid 
Amsterdam, die een gedeelte van de dag bij ons bleef en van de gelegenheid gebruik maakte om zich met vele SPA-le-
den onderhield. Dat dit door de leden zeer op prijs werd gesteld behoeft eigenlijk geen betoog. In het juninummer van 
het SPA-nieuws werd met een fotocollage teruggeblikt en konden wij aan de hand van die foto’s de dag nogmaals bele-
ven. Getrouw aan onze statuten hebben wij ook een educatieve doelstelling en organiseerden wij op 11 augustus met  
een groep van 24 leden een rondleiding over het voormalig kamp Amersfoort, een gruwelkamp uit de tweede wereld-
oorlog. Op 13 augustus werd de jaarlijkse BBQ georganiseerd, een evenement dat ieder jaar heel druk bezocht wordt. 
Geen wonder, want de BBQ wordt verzorgd door Annemiek Kuiper, dochter van ons SPA-lid Dirk Kuiper. Vele van u 
kennen hem uit de dienst, want hij was de man die grote evenementen logistiek verzorgde. Een paar dagen daarvoor 
werd op de binnenplaats van het SPA-honk met een paar vrijwilligers de partytent opgezet, noodzakelijk, omdat wij de 
weergoden nu eenmaal niet in de hand hebben. In oktober wordt een meerdaagse reis gemaakt naar hotel “Bilstein” in 
het Sauerland. Ik schreef in het vorige nummer dat er grote belangstelling voor deze reis bestaat en gebleken is dat de 
reis nu al nagenoeg is volgeboekt. Mocht u nog belangstelling hebben om mee te gaan neem dan eerst even contact op 
met de Ilona Stap, penningmeester van onze vereniging. Ook in dit nummer een vooraankondiging voor het kerstdiner/
dansant. U kan daar voor inschrijven en het diner zal plaatsvinden in een geheel nieuwe locatie. U ziet het bestuur zit 
niet stil en blijft actief om u de nodige ontspanning en leermomenten te bezorgen. In de volgende uitgave van het SPA-
nieuws zult u ongetwijfeld de verschillende verslagen lezen. Bij mijn aantreden als voorzitter van onze vereniging werd 
ik plotseling geconfronteerd met de mededeling van de gemeente Ouder-Amstel dat de inrichting van het gebouw aan 
de Rijksstraatweg niet aan de inrichtingseisen voldeed van de Drank- en Horecawet. Onderhandelingen met de dienst 
DFS van de Eenheid Amsterdam, doch zeker ook met de ambtenaren van de Drank- en Horecawet van de gemeente 
Ouder-Amstel. Tussen genoemde partijen werd overeenstemming bereikt bij het tot stand komen van deze verbou-
wing, waarna  de vergunning zal worden aangevraagd. In de achterliggende periode is mij duidelijk gebleken dat de SPA 
over een goed bestuur beschikt en de bestuursleden in de discussies een open oor voor elkaar hebben. Blij ben ik ook 
met de constructieve samenwerking met de Eenheidsleiding. Daar waar problemen rijzen zijn de lijnen kort. Zo….u 
bent weer even op de hoogte waarmee ik samen met uw bestuur mij bezig houd. Op zijn Amsterdams gezegd…..het 
houdt mij van de straat en dan kan ik tenminste geen rottigheid uithalen.

Joop RedeR
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Dinsdag 20 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zondag 16 oktober SPA reis naar Bilstein PTO vertrek 09.00 uur
Dinsdag 25 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 15 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 17 december Kerstdiner/dansant zie SPA nieuws 17.00 uur
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 m.u.v. 25 oktober
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)
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Op 11 augustus 2016 ging een 22 tal leden van de SPA 
naar het nationaal monument Kamp Amersfoort om 
als tweede groep de uitleg te horen van collega Leen 
Bakker over de gruwelen die hier in de laatste oorlog 
plaats vonden. Tijdens de uitleg over de tijdlijn en het zien 
van filmopname uit die tijd zaten de leden aandachtig te 
luisteren. Leen Bakker is ook een geboren verteller en 
raakt meer en meer betrokken bij het monument. Er 
werd verteld over de gruwelen die plaatsvonden. Op de 
appélplaats waar vier maal per dag appél werd gehou-
den stond Kötalla klaar met knuppel en als één van de 
kampbewoners bewoog, dan kreeg hij de bekende Kötalla 
schop tussen de benen.  Ook de rozentuin werd bekeken 
en dan gaan de gedachten uit naar die arme mensen die 

hier dagenlang staande waren 
opgesloten tussen muren van 
prikkeldraad.  Het monument 
(links boven op de foto) werd 
met dubbeltjes en kwartjes 
van voormalige kampbewo-
ners gebouwd en heeft een 
ereplek gekregen. Al pratend 
liepen wij verder in de rich-
ting van de schietbaan, inder-
tijd aangelegd door de Joodse 
kampbewoners die met een 
getrokken wals, gevuld met 
puin, de weg moest egalise-

ren en met draagbakken het resterend puin moesten 
wegbrengen. Dit was zo vreselijk hard werken dat velen 
bezweken.  Op de foto hierboven de plek aan het einde 
van de schietbaan waar de executies werden voltrok-
ken, de IJzeren man.  En dan natuurlijk de groepsfoto van 
de deelnemers. Jammer dat er ondanks dat gezegd was 
een strak schema te houden maar dat er zoveel vragen  
waren en zoveel antwoorden, dat van het strakke schema 
weinig overbleef en wij de lunch in het van der Valk hotel 
moesten afzeggen. De foto’s zijn van de hand van Bert 
Lustig, waarvoor dank.

2e bezoek aan het voormalige
kamp Amersfoort.

 AndRé Immel

S.P.A. Nieuws September 2016
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Cookies en het schoonmaken 
van de computer

Enig idee wat er gebeurt de computer wordt opgestart of  als er een website wordt bezocht?
De computer legt alle handelingen vast. Overal worden “lijstjes” van gemaakt. Of  het nu gaat om opstart-logbestanden van bv. 
Windows, het bijhouden van bewerkte documenten in Word of  het archiveren van bezochte webpagina’s, alles wordt geregistreerd. 
Soms is dat handig (zoals bv. bij Word of  Excel documenten die nog in bewerking zijn), soms is het ronduit lastig (voor wat betreft 
de privacy) in het geval van incidenteel bezochte websites. Dat komt doordat website eigenaars gebruik maken van cookies.

1. Cookies, wat zijn dat? 
Een bedrijf  of  instelling wil heel graag weten wie zijn/haar websites bezoekt, hoe vaak dit gebeurt 
en wat de bezoeker heeft bekeken. O.a. deze gegevens worden in een klein bestandje opgeslagen 
op de computer/tablet/smartphone van de bezoeker. Zo’n bestandje wordt “cookie” genoemd. 
Zo kan het bewuste bedrijf  (of  andere instelling) nagaan wie, wat, wanneer bezocht heeft en daar 
qua kennis zijn/haar voordeel mee doen. Dit voordeel is het kunnen identificeren van de bezoeker 
en het volgen van diens surfgedrag. Maar ook andere partijen zijn er geïnteresseerd in het surfgedrag 
van iedereen, zoals Facebook, Google en allerlei andere partijen. Sommige cookies hebben invloed 
op de privacy van de bezoeker. Daarvoor kan het zaak zijn om deze cookies te verwijderen. Op 
cookies worden “advertenties op maat” gebaseerd. Voorbeeld: Wij bezoeken een website waarop 
wij een barbecue bekijken. Wij verlaten de website weer, zonder iets in te vullen of  aan te klikken. 
Bij ons volgende bezoek op Facebook staat een advertentie voor het aanschaffen van een barbecue. 
Voor dit spionagewerk ontvangt Facebook geld. Er zijn ook z.g. “Tracking cookies. Een website 
(Website A) kan bijvoorbeeld een adverteerder toestemming geven om een cookie te plaatsen. 

Die adverteerder weet dan ook dat de website of  pagina is bezocht. Het echte voordeel voor die derde partij (de adverteerder) 
ontstaat als de gebruiker ook op een andere site (Website B) komt die eveneens toestemming heeft gegeven aan de adverteerder 
om cookies te plaatsen. De adverteerder kan het cookie van site A dan uitlezen, en op die manier weet de adverteerder dat deze 
gebruiker zowel sites A en B bezocht heeft. En hij heeft meer informatie dan website A of  B los van elkaar over de gebruiker heb-
ben. En die kennis kan dan weer worden verkocht. Cookies hebben een bepaalde looptijd. Sommige cookies worden verwijderd 
als de browser (het programma waarmee op internet wordt gezocht, zoals Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e.d.) wordt 
afgesloten. Maar andere cookies kunnen jarenlang op de computer van de gebruiken blijven bestaan. 

2. Het schoonmaken van de computer, voor- en nadelen.
Wanneer de computer wordt opgestart maakt Windows (en an-
dere programma’s zoals Word en Excel) allerlei lijsten aan, zoals 
logboeken en recent geopende programma’s. Erg handig als men 
een bepaald document aan het bewerken is. Even dubbelklikken 
op de naam van het document en er kan verder gewerkt worden.

Echter al deze lijsten, waarvan een aantal niet zichtbaar is, worden 
telkens geladen (en uitgebreid) bij het opnieuw opstarten van de 
computer en kunnen daardoor het opstartproces vertragen. Het 
periodiek verwijderen van cookies en deze lijsten biedt hierbij 
uitkomst. Een (beperkt) nadeel is wel dat ook de in Word of  

Excel gemaakte lijst van onlangs bewerkte documenten geleegd wordt. Dan dienen de documenten op de gebruikelijke manier via 
het zoekvenster te worden benaderd.

3. Een schoonmaakprogramma

Om in één keer onze prullenbak te legen, van allerlei cookies af  te komen en de diverse 
lijsten en logboeken te deleten kan gebruik gemaakt worden van een speciaal programma. 
Aangezien wij meestal niet weten waar zo’n cookie of  logboek wordt opgeslagen, zijn er 
programma’s die dat werkje voor ons opknappen. Eén van die programma’s waar wij al 
jarenlang goede ervaring mee hebben is het gratis opruimprogramma CCleaner. Er bestaat 
ook een betaalde versie maar voor ons doel is dit niet nodig. Volstaan kan worden met het 
gebruik van de gratis versie. Daarbij moet wel even opgepast worden dat op de website niet 
per ongeluk toch gekozen wordt voor de betaalde versie. Goed opletten en de hele pagina 
bekijken voor er geklikt wordt is hierbij geen overbodig advies. Voordat wij over de bespre-
king van het programma overgaan, enige opmerkingen vooraf.
Wij hebben geen enkel commercieel belang bij het gebruik van CCleaner.

BeRt lustIg 
HAn VARkeVIsseR

S.P.A. Nieuws September 2016
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Cookies en het schoonmaken 
van de computer

BeRt lustIg 
HAn VARkeVIsseR
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Als een cookie wordt verwijderd van een website waarbij een inlognaam en een wachtwoord is vereist, dient bij een hernieuwd 
bezoek alle gegevens weer te worden ingevoerd. NB. Er zijn uitzonderingen hierop te maken.
Het programma CCleaner heeft de mogelijkheid ingebouwd om de cookies van sommige websites – die zeer regelmatig worden 
bezocht bijvoorbeeld – uit te sluiten van verwijdering.

CCleaner is een programma dat gedownload kan worden via de volgende link:
https://www.piriform.com/ccleaner/download
Aangeraden wordt om de gratis download te gebruiken.

Sommige computers vragen of  het bestand moet worden opgeslagen of  moet worden uitgevoerd. Als het installatieprogramma 
wordt opgeslagen, dan is dit in 99 van de 100 gevallen in de map “Downloads”. Klik na de download op het installeren. Als het instal-
latieprogramma wordt uitgevoerd verschijnt er een taalkeuze (Nederlands is beschikbaar) en een aantal mogelijkheden die allemaal 
zijn/worden aangevinkt. 
Er verschijnt een venster waarin een peer staat afgebeeld en het installatieprogramma doet zijn werk. Als CCleaner geactiveerd 
wordt verschijnt onderstaand scherm.

Het schoonmaken is nu een fluitje van een cent, slechts klikken op de knop “Schoonmaken”(rechtsonder) en klaar is Kees.

Het maken van uitzonderingen om sommige cookies te behouden gaat als volgt:
Start CCleaner op, maar klik nog niet op “Schoonmaken”
Klik op de knop “Opties”
Klik op Cookies
Er kunnen nu Cookies worden gespaard door ze te selecteren en middels het pijltoetsje over te brengen naar de rechter kolom.
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Season Greetings

De zomer is begonnen en het weer wordt hopelijk alsmaar mooier. 
De maand juli kenmerkt zich doorgaans niet alleen door het mooie 
weer, maar ook door de uitverkoop. Wat zegt u? Uitverkoop? Dat lees 
je toch nergens meer. Ook niet dat heel ouderwetse ‘opruiming’. Nee, 
nu heet dat SALE. Waar je ook loopt en wat je ook ziet; SALE is ‘in’ 
en uitverkoop is in de uitverkoop gedaan. Vreemd eigenlijk dat onze 
Nederlandse taal aan ‘verengelsing’ ten onder gaat. Nu weet ik wel dat 
men in de jaren ’50 voor het kopen van een pakje margarine of zeep 
ook de Engelse taal machtig moest zijn, want je verliet de kruidenier 
niet zonder Blue Band en Sunlight Zeep. Maar vandaag de dag worden 
steeds meer goede Nederlandse woorden vervangen door het Engels 
en niet alleen bij computerbegrippen. Wat vindt u bijvoorbeeld van 
dat afgrijselijk populaire bakfietsmoederwoord kids? Wat is er nou mis 
met kinderen? Stuurde je tijdens je ambtelijk bestaan nog wel eens 
een brief aan Personeelszaken met daarin een opsomming van je vaar-
digheden om een zeker doel te bereiken, tegenwoordig stuur je een 
mail met daarin vermeld je skills aan het HRM. U zegt? HRM…Human 
Resource Management, u weet wel, een soort veelal virtueel en dus 
onpersoonlijk bureau Personeelszaken. En dat doel is tegenwoordig je 
target.
Als je via een webshop, zeg maar een internetwinkel, een suit of beter, 
een pak wil kopen kun je kiezen uit de modellen Regular, Slim Fit 
of Skinny en het jasje is dan single-breasted. Snapt u het nog? Waar 
zijn de maten 46 tot 56 gebleven? De ooit oerdegelijke Hollandse 
Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, HEMA wenst je nu geen 
prettige Pasen meer maar stuurt je Season Greetings. Ik hoop niet 
dat ik daar straks om een piece of smoked sausage moet bestellen als 
ik een stuk rookworst wil hebben. Ooit heeft iemand gezegd, dat je 
een Don Quichot bent als je de Nederlandse taal zuiver wilt houden. 
Nou dan maar een geknok tegen de windmolens, want om me nou de 
gehele dag in het Engels uit te drukken terwijl er goede Nederlandse 
woorden bestaan, gaat me te ver. Neem (weliswaar in beperkte mate) 
een voorbeeld aan onze oosterburen. Die hebben zelfs voor de 
hedendaagse computerterminologie, die hoofdzakelijk in het Engels 
is, hun eigen Duitse bewoording. Zo is downloaden herunterladen, 
saven (u weet wel ‘opslaan’) is speichern en deleten (verwijderen) is 
löschen. Een rot woord trouwens. En niet alleen in de computerter-

minologie blijven de Duitsers Duits. Wist u bijvoorbeeld dat topless 
in het Duits oben ohne heet? Daar hebben we in Nederlands volgens 
mij nog geen mooi woord voor. Van boven niks is ook niks, vind ik. De 
Vlamingen zijn trouwens ook veel meer purist daar waar het op het 
Nederlands neerkomt. Zelfs de commercials, zeg maar reclames, voor 
Franse automerken zijn tegenwoordig in het Engels. Als je een paar 
jaar geleden een reclame voor Renault of Peugeot zag, dan droop daar 
de knoflooklucht, de rode wijn en de kaas vanaf. Nu is het Peugeot: 
‘Follow Your Intuition’ en Renault: ‘Passion for life’.

Het mag dan wel rijmen, maar 
als je dit soort half Engelse, half 
Nederlandse kreten bezigt werk 
je al snel aan je eigen ondergang. 
De “sale finale” van V&D.
Erger wordt het wanneer we 

de Engelse woorden gaan ‘vernederlandsen’. Neem het sinds een paar 
jaar bestaand werkwoord skypen, of wel gebruik maken van Skype, een 
soort beeldtelefoon via de computer. Als iemand gebruik maakt van 
Skype, dan zeg je volgens de officiële Nederlandse spelling hij skypet 
en in de verleden tijd is dat hij skypete. Het voltooid deelwoord is 
geskypet. Ik kan daar met mijn ‘pet’ niet bij. Toch te gek voor woorden. 
Als je ‘skypen’ op dezelfde manier zou vervoegen als ‘typen’ zou ‘hij 
skypt(e)’ en ‘heeft geskypt’ dan niet veel logischer klinken en staan? 
Met dat geskypet torpedeer je ‘t (gehele) kofschip. Ik heb medelijden 
met de Nederlandse scholieren. Je zult toch maar een dictee met dat 
soort Philip Freriks achtige woorden krijgen….. Niet voor niets noemt 
men een uit een vreemde taal geleend woord, dat in strijd met de 
eigen taalnormen, een barbarisme.
Als redactie blijven we volharden in Nederlandse terminologie waar 
het kan en zo niet, tja dan zult u best eens een vreemd woord tegen 
kunnen komen.
P.S. U hoeft me geen te sturen zoals bij Facebook,  
als u het met me eens bent.

Merci, eh….dank u!
Fred Verdelman

FRed VeRdelmAn



Rijkspolitie porsches VAn onze HAAgse coRRespondent

In verband met de tentoonstelling in 
het Louwman museum in den Haag 
met als thema de Porsches van de 
Rijkspolitie is het wellicht lezens-
waardig om eens in de historie te 
duiken van de eerste uren van de SAS 
(Surveillance Auto Snelwegen)
Enige tijd geleden stond in het Alge-
meen Dagblad vermeld dat één van 
de eerste Porsches van de Rijkspolitie 
op een Belgische veiling meer dan € 
300.000 had opgebracht. Toen ik dat 
artikel las, kwamen er gelijk jeugdher-

inneringen om de hoek kijken. Toen ik in de jaren ’60 in de 2e Sweelin-

ckstraat in den Haag woonde zag ik letterlijk om de hoek regelmatig 
de eerste RP Porsche staan en dat vond je als jochie (en niet alleen als 
jochie) natuurlijk iets prachtigs. De Porschegroep, formeel de SAS als 
onderdeel van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken RP begon met haar 
activiteiten namelijk in een statig pand op het Sweelinckplein 45 hoek 
Reinkenstraat. Een pand waar later de Technische Recherche van de 
RP introk. Thans is daar het Sportmedisch Centrum Haaglanden geves-
tigd, waar o.a. dokter Verstappen politiemensen die op Vredesmissies 
gaan en AT-ers van Haaglanden medisch keurt. Dus een relatie met de 
politie is altijd blijven bestaan  Die eerste Porsche werd ’s avonds en ’s 
nachts gestald in de garagebox een eindje verderop in de Reinken-
straat, want zo’n prachtig sportwagen kon je ’s nachts niet onbeheerd 
op straat laten staan, zelfs niet in het Statenkwartier. 
 De eerste Porsche, ED-54-29, Alex 1
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Rijkspolitie porsches VAn onze HAAgse coRRespondent

Verhuizing
Al snel bleek het pand 
te klein, want de Por-
schegroep mocht qua 
bemensing en materiaal 
snel uitbreiden. Een 
nieuw onderkomen werd 
gevonden in de Oude 
Alexanderkazerne; de plek 
waar thans appartemen-
ten staan tegenover de 

ingang van het HB. Om even een misverstand maar gelijk uit de weg te 
ruimen. Dat ‘nieuw’ onderkomen kun je eigenlijk beter lezen als een 
‘ander’ onderkomen. Die (Oude) Alexanderkazerne was niets anders 
dan stinkende oude vervallen kazerne waar het nog naar (Cavalerie)
paarden stonk, het aan alle kanten lekte maar wel veel ruimte bood 
voor personeel en Porsches. Om dat onderkomen een beetje leefbaar 
te maken gingen de Porscherijders veelal in hun vrije tijd het pand te 
lijf met onder meer breekijzers, bezems en verfkwasten om het een 
beetje toon- en werkbaar te maken. Maar intussen stonden er wel 12 
glimmende Porsches 356 beneden. En daar was het toch uiteindelijk 
om te doen.

De Oude (en vervallen) Alexanderkazerne met nieuwe Porsches

Alex
In die periode werd het oproepnummer Alex geïntroduceerd en 
dat oproepnummer (of eigenlijk beter: die oproepnaam) is heel lang 
gehandhaafd; niet alleen voor de Porschegroep maar later voor alle 
landelijk opererende diensten die op de Alexkanalen van de Rijkspo-
litie en later het KLPD werkten. Uit mijn eigen CRI-tijd weet ik dat 
ook die dienst evenals bijv. de VDKH/DKDB en de Dienst Luchtvaart 
RP een aantal Alexnummers toegewezen kreeg. Dat Alex oproepnum-
mer heeft eigenlijk tot aan het einde van het KLPD, dus tot de meest 
recente reorganisatie, bestaan.

 Oud Hoofdcommissaris J.H.A.K. 
Gualthérie van Weezel (links) werd als 
korpschef van de Gemeentepolitie in 
Den Haag waar de SAS zetelde ooit 
ook voor een ritje in een Porsche 
uitgenodigd.
Porscherijder, een droombaan?
In de jaren ’60 wordt er aan het lijstje 
droombanen, zoals piloot, brandweer-
man een nieuwe baan toegevoegd. Die 
van Porscherijder bij de politie. Mijn 
(ex-)collega bij de afdeling Uitzen-
dingen Vredesmissies van het KLPD 
kan nog te “P” in krijgen wanneer hij 

terugdenkt aan een banenbeurs in Houtrust, waar ook een balie van 
de Rijkspolitie was en waar een glimmende Porsche stond. Die collega, 
net van school en zoekende naar een baan, werd benaderd door een 
‘opper’ van Bureau Werving met de opmerking “Jij wil zeker straks 
ook wel in zo’n Porsche scheuren?” Nou of hij dat wilde! Hij heeft 
zich laten verleiden, is naar de RP Opleidingsschool gegaan, is later 
in de Bollenstreek terecht gekomen, heeft op een DKW Hummel 
(opgevoerde) brommer gezeten en als het mee zat in een blauw Fiatje 
127. Maar heeft dus nooit een Porsche van de binnenkant gezien. 
Kortom een prachtig wervingsmiddel, maar alleen de ‘uitverkorenen’ 
konden bij de SAS komen. De eerste Porscherijders werden min of 
meer bij de Verkeersgroepen van de Rijkspolitie weggeplukt, wat niet 
in dank door de hoofden van die Verkeersgroepen werd afgenomen. 
En dan krijg je al snel onderlinge afgunst en moet alles wijken voor die 
zogenaamde elitegroep van Porscherijders’.

De commandant van de Porsche-
groep hanteerde in de beginperi-
ode wel een aantal aanstellingsei-
sen, vooral ter voorkoming dat er 
allerlei jonge wilde wachtmeesters 
zouden solliciteren. Naast een 
goede gezondheid en de nodige 
rijervaring moesten ze minimaal 
25 jaar en getrouwd zijn en het 

liefst ook nog kinderen hebben. Op die wijze kreeg je mensen met 
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze eisen werden in de loop der jaren 
losgelaten, zodat ook ongetrouwde mannen en vrouwen een kans 
bij de SAS maakten. Als je dan eenmaal was aangenomen, volgde er 
een intensieve rijopleiding op o.a. het circuit van Zandvoort. In eerste 
instantie gegeven door personeel van de Porschefabriek in Duitsland 
zelf; later door eigen RP instructeurs.
Voordat alles en wel functioneerde moest er ontzettend veel voorbe-
reidend werk verricht worden. Personeel kwam uit alle windstreken 
van ons land, waren toen soms vier uur onderweg, dus moesten om 
praktische redenen slaapplekken gecreëerd worden (in voormalige 
militaire ziekenboeg van de Alexanderkazerne.) De mensen die bleven 
overnachten, konden het avondeten gebruiken in de onderofficierska-
zerne van het leger op de Burgemeester Patijnlaan (even voorbij de 
Borneogarage).
Toen een groot aantal van deze hobbels genomen was en er weer een 
uitbreiding van 11 Porsches had plaats gevonden, kon men op 21 april 
1962 het officiële startsein geven van de Surveillance Autosnelwegen.

 Een Porsche met ‘volledige bepakking’ 

Op de achtergrond links, één van de statige panden, waar zich nu de 
voorzijde van het HB bevindt. 

Wilt u de Rijkspolitie-porsches van weleer eens van dichtbij bekijken?  Van 8 
juli t/m 4 september bij het Louwman museum op de grens van Den Haag 
en Wassenaar. 
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Op de laatste zaterdag van juni vindt in Den Haag traditioneel 
de Veteranendag plaats. Heel Den Haag is dan legergroen, lucht-
machtgrijs, politie-, marechaussee- en marineblauw gekleurd. 
Op en rond het Malieveld vinden vele activiteiten plaats en 
staan er tenten, waar de diverse krijgsmachtdelen acte de pré-
sence geven. Ook zijn die tenten plaatsen van samenkomst van 
oud gedienden, die samen op missie zijn geweest. Maar naast al 
het militair vertoon staat er onder meer ook een tent van het 
Politie Veteranen Platform.(PVP). De Politiemensen, leden van 
het PVP, die aan het defilé deelnemen zijn oud militairen met 

missie-ervaring die later tot de politie zijn toegetreden. Politie-
mensen die als politieman of –vrouw (dus niet als militair) aan 
vredesmissies hebben deelgenomen hebben tot op heden niet 
de veteranenstatus kunnen verkrijgen, aangezien deze status 
vooralsnog voorbehouden is aan (voormalig) defensieperso-
neel. Er wordt echter wel aan gewerkt om deze groep ook de 
status van veteraan te verlenen maar hiervoor dienen nog vele 
ambtelijke bakens verzet te worden. Meer informatie over het 
PVP kunt u vinden op http://www.politieveteranen.nl/ 

Jan  KEE
Naar omstandigheden gaat het goed met Jan, ons  oudste  lid.  
Jan is in juli dit jaar 101  jaren oud geworden en heeft dat in 
gepaste vrolijkheid met zijn familie doorgebracht.  Jan zelf is er 
nuchter onder. Hij vermaakt zich nog goed en gaat rustig door. 
De SPA  vergeet hem niet.

Martin van VLIET
Martin woont al geruime tijd in Amstelveen. Zijn echtgenote  
is helaas enige jaren geleden overleden, zodat Martin alleen 
verder moet, zoals veel  van onze leden.  Martin, die inmiddels 
86 jaar is, slaat zich er goed door, mede door de hulp van zijn 
kinderen. Martin heeft vele jaren aan het bureau Lodewijk van 
Deysselstraat dienst gedaan.   

Ton van der ERVE
Ton heeft een wat mindere periode achter de rug. Een galblaas-
operatie bleek noodzakelijk  en na nog wat andere ongemak-
ken is Ton nu goed herstellende en ik ga er vanuit dat Ton zich 
hierna een stuk beter zal voelen.  Zijn kaartgabbers wachten 
op hem.

Jaap  POST
De 86 jarige oud  adjudant F  verblijft al enige tijd in een ver-
zorgingshuis te Almere. De meesten onder ons zullen zich Jaap 
herinneren van de Beredenen  (Ruiterij), waar hij jaren dienst 
heeft gedaan. Hij kon daar helaas als adjudant niet terugke-
ren wat hem zeer speet.  Volgens zoon Piet wordt Jaap goed 
verzorgd en verkeert in een redelijke gezondheid.  Jaap heeft 
goede en minder goede dagen.

Jan  ZWEERMAN
Jan woont al geruime tijd in Markelo, in de buurt van zijn zoon 
die in Holten woont.  Ook Jan is weduwnaar  maar heeft goede 
sociale contacten opgebouwd en  schildert veel, kunst wel te 
verstaan, want een ladder klimt hij niet op.  Jan kijkt het weiland 
in en er loopt tuinpad langs zijn huis, een erg lang tuinpad zegt 
hij zelf.  Jan was een bekend mentor aan diverse Posthuizen en 
heeft bij Opleidingen gewerkt en aan het bureau Lodewijk enz.  
Binnenkort wordt Jan 84 jaar en hij groet alle bekenden.

Leen de  WAART
Met de 94 jarige Leen gaat het redelijk goed. Zijn vrouw heeft  
helaas een voet gebroken en dat betekent voor Leen extra 
werk, maar daar slaat deze ijzervreter zich goed doorheen.  Ik 
ken Leen een beetje dus dat gaat zeker lukken.

Veteranendag 2016 FRed VeRdelmAn

HOE IS HET MET…. FRAnk VAn den BeRg
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HOE IS HET MET…. FRAnk VAn den BeRg

Cor  BOMMEZIJ
Cor is nu gelukkig weer thuis, maar heeft 3 maanden in een re-
validatiecentrum door moeten brengen na een val waarbij een 
knie is gebroken. Cor is nog niet zo lang weduwnaar en heeft 
daar nog wel moeite mee, begrijpelijk.  Gelukkig ondervindt 
Cor veel steun van zijn naaste familie.

Thijs  BOUMA
Wij weten dat Thijs al geruime tijd ziek is. Thijs, die momenteel 
veel pijn heeft, doet er alles aan om het draaglijk te houden  en 
is bezig met morfinepleisters. Dit zal hem zeker wat verlichting 
geven. Sterkte.

Jan  SCHUIJT
De 69 jarige Jan vermaakt zich prima met zijn grote hobby, 
oldtimers.  Hij bezit een auto en motor waaraan hij vele uurtjes 
onderhoud aan besteed. Alhoewel Jan een echte Westfries is, is 
hij Amsterdam toch trouw gebleven en ook zijn kinderen wo-
nen in de buurt. Jan heeft dienst gedaan aan de Lijnbaansgracht 
en later vele jaren aan bureau Bijlmer en Ganzenhoef.  Zijn 
laatste functie was buurtregisseur. Jan groet alle bekenden.

Joop  QUERIDO
Het gaat goed met de 78 jarige  Joop.  Samen met zijn vrouw 
gaat hij ieder jaar voor een paar maanden naar Thailand en 
wil dat zo lang mogelijk volhouden, alhoewel de lange reis niet 
altijd meevalt.  Om Joop kun je niet heen, een zeer bekende 

persoonlijkheid in ons Korps.  Een prachtige collega en goed le-
raar,  zeer goed van de tongriem gesneden.  Zijn Ajax verleden 
is bij velen bekend. Met Sake Brouwer  (inmiddels overleden) 
bezocht Joop vele wedstrijden en trainingen van Ajax. Momen-
teel  volgt hij dit op enige afstand.  Het ga je goed. 

Jitze HARDER
De 68 jarige Jitze heeft in ons Korps gewerkt bij Bureau Ver-
voermiddelen,  Crediteuren Boekhouding, Vreemdelingendienst, 
Automatisering en Planning en nog wat meer, kortom op veel 
plaatsen de nodige ervaring opgedaan.  Na 35 jaar Amsterdam 
is Jitze met zijn vrouw terug gegaan naar Friesland en zijn mo-
menteel woonachtig in Harlingen. Jitze heeft longkanker en on-
dergaat de nodige behandelingen (chemo).  De behandelingen 
lijken aan te slaan  en Jitze hoopt nog enige tijd van het leven 
te kunnen genieten.  Hij leest met plezier het SPA magazine en 
groet alle bekenden.

Onze vereniging beschikt niet over een fotobestand van de 
leden, derhalve kunnen in deze rubriek geen foto's van de 
genoemde personen worden geplaatst.
Beste leden, dit was het voor deze keer.  Het allerbeste en tot  
een volgend  keer.

Om u beter op de hoogte te houden van veranderingen bij de SPA, verzoeken wij u om zich aan te melden voor de digitale 
nieuwsbrief. Er hebben zich momenteel slechts 46 SPA-leden ingeschreven. En dat, terwijl we ruim 700 leden tellen in de SPA. Het 
waarom leest u hieronder.

Wij kennen momenteel het SPA-Nieuws dat 4x per jaar verschijnt 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 digitali-
sering heeft het bestuur een nieuwsbrief ontwikkeld 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 persoonsgegevens 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 ontvangen van onze digitale nieuwsbrief. Uiter-
aard 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.

De Digitale Nieuwsbrief de weBmAsteR
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Kerstdiner/Dansant 2016  Joop RedeR

Na de kritiek van vorig jaar en uit eigen ervaring tijdens het kerstdiner van 2015 is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe 
locatie. Ik heb u dat beloofd in het maartnummer van het SPA Nieuws. Welnu. Douwe Brouwer van de evenementencommissie 
tipte mij over een nieuwe locatie en ik denk dat wij een prachtige locatie hebben gevonden in het “Corendon hotel” aan de Aletta 
Jacobslaan 7, 1066 BP te Amsterdam. Bij menigeen is bekend dat op de 7e verdieping van dit hotel een kamer is ingericht met een 
complete cockpit van een echte Boeing 737, inclusief een vliegsimulator. Bij de bouw van dat hotel gaf de plaatsing van dit stuk 
vliegtuig de nodige problemen, maar het uiteindelijke resultaat mag er wezen. Besprekingen en bezichtiging vooraf van deze locatie 
geeft ons een heel goed gevoel en staat er op 17 december 2017 een fantastisch kerstdiner op ons te wachten. Het zal u aan niets 
ontbreken. Onze “huismuzikant” Henk Wolleswinkel is ook dit jaar weer uitgenodigd en zal de avond muzikaal omlijsten en biedt 
u de gelegenheid om op de tonen van zijn muziek een dansje te maken. De kostprijs voor het geheel bedraagt voor SPA-leden 
slechts 39,50 euro p.p. Wilt u een introducé meenemen, dan kan dat, maar voor hem of haar geldt dan een bedrag van 55,-- euro 
p.p. Wat krijgt u daarvoor. Wij bieden u bij binnenkomst een welkomstdrankje, daarna een viergangen menu inclusief de daarbij 
behorende wijnen, frisdranken en/of een biertje voor de gehele avond. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en zo rond 18.00 uur gaan 
wij aan tafel. De bereikbaarheid mag geen enkel probleem opleveren, want het openbaar vervoer halteert in de directe nabijheid. 
Indien u deel wilt nemen aan dit kerstdiner in dit prachtige hotel, maak dan voor 1 december 2016 het verschuldigde bedrag over 
naar onze penningmeester:

seniorenpolitie Amsterdam, rekeningnummer: NL 89 INGB 0000451020. 

Betalen is inschrijven o.v.v of u opteert voor een vlees-,vis- of vegetarisch menu.

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 7 januari 2017 uit 
tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 2017 

in het Spa-honk aan de Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. 
Deze receptie is in samenwerking met onze vrienden van de I.P.A. Amsterdam.

Het zal u weer aan niets ontbreken op deze dag, waar wij het glas heffen, om elkaar het beste te wensen, 
met veel geluk en voorspoed in 2017.

Wij zien u dus graag op zaterdag 7 januari 2017  verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Noteer de datum vast in uw agenda. 

Nieuwjaarsreceptie SPA
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RAADPLAAT  

Op vrijdag 24 juni 2016 is het 
bureau Burgwallen op de Nieu-
wezijds Voorburgwal officieel 
geopend door de HC Pieter 
Jaap Aaldersberg. Op de muur 
van de briefingsruimte staat 
een levensgrote foto van een 
aanhouding door 2 recher-
cheurs, geassisteerd door 3 
politiemensen in uniform. Deze 
foto, die hierbij is gevoegd, is 
vermoedelijk genomen in de 
Warmoesstraat, ter hoogte van 
de Oudebrugsteeg.  Links is de 
Kennemer Pub zichtbaar. Zo te 
zien verzet de arrestant zich 
behoorlijk. Aan de uniformen 
te zien, moet deze foto in de 

60- of 70-er jaren genomen zijn. De chef van het genoemde bureau, de heer Ton van Kesteren, wil graag weten wie zich op de foto 
herkent en wat er precies aan de hand is. Ook als U anderen herkent, wordt dit op prijs gesteld.

Reacties kunnen doorgestuurd worden naar de redactiecommissie.

Bureau Warmoesstraat, het beroemdste en 
beruchtste politiebureau van Nederland, 
ging op 19 november 2000 definitief dicht. 
Het was ook het oudste bureau van de 
stad: gebouwd in 1903, als opvolger van 
Bureau Oudebrugsteeg 16, nu coffeeshop 
The Grasshopper. Aanvankelijk was War-
moesstraat 48 het adres, maar in de jaren 
zeventig werden de panden 44-46 en 50 
erbij getrokken.
Al was het gebouw als politiebureau 
ontworpen, erg geschikt voor dat doel was 
het niet. Het was één groot doolhof, met 
smalle wenteltrappen, waarop de agenten 
elkaar nauwelijks konden passeren. De 
cellen in de kelder lagen deels onder het 
waterniveau van het Damrak en waren 
dus erg vochtig. Deugdelijke ventilatie 
ontbrak. De uitbreiding en verbouwing van 
25 jaar geleden waren dan ook geen luxe. 
De meest legendarische chef van Bureau 

Warmoesstraat was de commissaris Hendrik Voordewind, die na zijn pensioen (1949) landelijk een begrip werd als auteur van De 
commissaris vertelt, De commissaris vertelt verder en De commissaris vertelt door. Een gezichtsbepalende náoorlogse commis-
saris was Leendert Dorst. Maar veel bekender werd rechercheur Appie Baantjer, die hier rond 1960 de geruchtmakende moorden 
op Magere Josje en Zwarte Judith onderzocht, en later de geestelijke vader werd van romanheld De Cock met cee-oo-cee-ka. Het 
bureau stond midden in een roerige buurt en saai was het er dan ook nooit. “Mijn eerste dienst  zal ik nooit vergeten: drie dooien 
op één dag,” vertelde Dorst. “Eén door een ongeluk, de tweede was een zelfmoord met rattengif in een hotel en de derde viel zo 
dood voor de balie. ‘Is ‘t hier altijd zo?’ vroeg ik aan die dienders. Die knikten toen zo’n beetje.” Onder die barre omstandigheden 
ging er vaak iets mis. Soms werden de contacten met de penoze en de dames van plezier iets te plezierig, Of werd juist de clien-
tèle wel érg ruw behandeld. 
Het laatste grote incident, de dood van zwerver Adrie van Driel in 1997, deed voor de korpsleiding de deur dicht. Letterlijk. Met 
de verhuizing naar de Beursstraat werd het imagoprobleem van Bureau Warmoesstraat radicaal opgelost. In 2016 werd ook (het 
te kleine) bureau Beursstraat gesloten en op 24 juni 2016 werd  het nieuwe politiebureau Burgwallen aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal te Amsterdam geopend.

AFSCHEID VAN BUREAU 
WARMOESSTRAAT
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HET SPA-HONK  VAn de RedActIe

Eigenlijk is het wellicht 
overbodig om het SPA 
Honk onder de aan-
dacht van de leden te 
brengen, immers velen 
hebben de weg reeds 
gevonden. Doch als wij 
een ledenbestand heb-
ben van 750 personen 
dan is er geen reden 
om niet te komen. Van 
deze 750 leden zijn er 
mogelijk  een aantal 
leden die nog niet vol-
ledig geïnformeerd zijn 
met wat zich op dins-
dag afspeelt. Daarom 
deze oproep en uitleg 

over het soos gebeuren op de dinsdagmiddag. Het bestuur van 
de SPA geeft u de mogelijkheid om te kaarten, Bingo, Rum-
mikup, ballen (boerenbrigde) en klaverjaswedstrijd en…………
heel belangrijk met elkaar praten over de “goede”tijd van 
vroeger en hoe wij het toen deden. Soms zijn de lachbuien 

niet van de lucht en 
worden de verhalen 
soms doorspekt met 
wat fantasie. Dan de 
jaarlijkse BBQ en het 
Kerstdiner. U blijft dan 
ook op de hoogte van 
de ervaringen van an-
dere leden die met de 
busreizen  van de SPA 
mee zijn geweest. Mond 
op mond reclame heet 
dat in vakjargon. Aan de 
inwendige mens zal het 
niet ontbreken, bekend 
zijn  de “vlammetjes”, 
de bitterballen en 
andere lekkernijen. De 

drankjes worden geserveerd tegen kostprijs en vinden gretig 
aftrek. U kunt ons vinden op het adres Rijksstraatweg 56 te 
Duivendrecht. Tel. 06 82671562. Tot ziens op het Honk. De SPA 
is voor ons allemaal. 

Jaap de Nijs 92 jaar. 
Op dinsdag 12 juli werd Jaap de 
Nijs (lid van verdienste van de 
SPA) door onze voorzitter Joop 
Reder gefeliciteerd met zijn 92e!! 
verjaardag. Hij kreeg namens de 
SPA een bloemetje aangeboden.  
Niet alleen voor zijn 92e verjaar-
dag maar ook gezien het verleden 
waarin hij als penningmeester van 
de SPA op een uitmuntende wijze 
zijn taak heeft volbracht. Jaap was 
nog een penningmeester van  de 

oude stempel die als er een dubbeltje te kort kwam hij de hele 
zaak opnieuw ging tellen. Maar zoals bij velen onder ons ging 

zijn geheugen hem parten spelen en nam hij het wijze besluit 
zijn functie ter beschikking te stellen. Jaap is de vriendelijkheid 
zelve en als er ergens een foutje ontdekt was dan wist hij dat 
op een leuke manier op te lossen zonder dat de kas er aan te 
kort kwam. Een verhaal dat André deed was, toen hij voorzitter 
was hij een declaratie had ingediend bij Jaap en ’s avonds werd 
gebeld door Jaap dat hij, de voorzitter, een dubbeltje teveel had 
gedeclareerd. Jaap heft de financiële zaken van de SPA goed op 
de rit gezet, zodat opvolgers in deze lijn verder konden gaan.  
Door de aanwezigen werd Jaap nog toegezongen, hetgeen hij 
zeer op prijs stelde. Jaap liet dit over zich heen komen en bood 
de aanwezigen een drankje en een hapje aan, wat onder een 
luide PROOST! werd aanvaard. 

Deze reis vindt plaats van zondag 16 oktober t/m 
donderdag 20 oktober 2016. 
Er hebben zich maar liefst 55 personen opgegeven voor deze 
reis en dat houdt in, dat de reis is volgeboekt. Het belooft weer 
een fantastische periode te worden. Er zullen mooie (nieuwe) 
excursies worden georganiseerd. Nu het mooie weer nog en het 
wordt een onvergetelijke reis.

JAAP DE NIJS 92 JAAR

NAJAARSREIS 2016 VOLGEBOEKT



S.P.A. Nieuws September 2016

15

ARRESTANT NEEMT DE BENEN  Joop BonnemAIJeRs

Voordat ik als rechercheur aan het bureau Warmoesstraat 
werd geplaatst werd ik ook geregeld, voor één dienst, zeg 
maar uitgeleend aan dat bureau. Ik  deed nog dienst in uniform 
en moest bijvoorbeeld een avonddienst of een nachtdienst 
assistentie verlenen. Die avonddienst liep van 15.00 tot 23.00 
uur en de nachtdienst van 23.00 tot de ochtend erna, om 7.00 
uur. Van verschillende bureaus in de stad werd die bijstand 
verleend, omdat de drukte aan dat bureau vaak niet door het 
eigen personeel van de Warmoesstraat kon worden verwerkt. 
Ook bij diverse evenementen werd assistentie van andere 
bureaus gevraagd. Denk daarbij aan Koninklijke bezoeken, 
zowel van ons eigen vorstenhuis, als ook bij bezoeken van 
vreemde Koningshuizen of presidenten. Ik herinner me nog dat 
in 1960 koning Bhumibol met koningin Sirikit er eens was en 
ook keizer Haile Selassie van Ethiopië. Dat was in 1954. Bij de 
afzettingen van de routes op de Dam of het Damrak, stond je 
altijd met je neus voorop. Dat waren wel leuke dingen. Minder 
aangenaam was het als de gemeenteraad iets bekokstoofd 
had en je werd  weggehaald uit je eigen bureau, om aan de 
Warmoesstraat  dienst te doen. Bijvoorbeeld met de “hoeren 
pestposten”. Al eerder heb ik daar wel eens over verteld. Het 
was de bedoeling die vrouwtjes zeg maar “het brood uit de 
mond” te nemen, door een agent voor de deur van haar pees-
kamertje te zetten, waardoor zij geen klanten zouden krijgen. 
Dit, zeg maar weldoordachte besluit  van de gemeenteraad, 
liep op niets uit omdat de betreffende hoertjes dan bij een 
collegaatje gingen zitten, waar geen post voor de deur stond.  
En zij maar lachen tegen de diender, die aan de overkant voor 
hún deur, voor paal (of een betere synoniem!)  stond. In andere 
gebieden van Amsterdam was dus minder bewaking omdat die 
politieman nu aan de Warmoesstraat was gedetacheerd om 
de prostituees dwars te zitten. Nadat ik een rijopleiding had 
afgemaakt en chauffeur van de Auto Surveillancedienst zou 
worden heb ik, in afwachting van een plaatsing – dat werd de 
Overtoom- een maand of twee in uniform dienst gedaan aan 
de Warmoesstraat. Hoofdzakelijk had je voetsurveillance, zoals 
posten op de Zeedijk, het Damrak, het Centraal Station en de 
Nieuwendijk. En niet te vergeten de Wallen. In het bureau was 
gelijkvloers de wachtkamer en aan het eind van die kamer, te-
gen de buitenmuur van de Warmoesstraat was een bank, waar 
arrestanten op plaatst moesten nemen. In die wachtkamer at je 
je zelf meegebrachte broodje en tikte op een gammele Reming-
ton je processen-verbaal. In de kelder was een ruimte waar we 
met een paar man ook wel even konden zitten en waar de kof-
fie werd gezet. Dit was geheel op initiatief van de politiemen-

sen tot stand gekomen, want als het aan de politieleiding in die 
tijd lag, dan kon je bij wijze van spreken gewoon verkommeren. 
Zelf kochten we het koffiezetapparaat, de koffie, melk en suiker 
en voor een kopje werd een dubbeltje betaald Van dit bedrag 
hielden we zelfs nog iets over, zodat we ons zelf van die ge-
spaarde centjes een kerstpakket konden geven. Wéér bleef de 
korpsleiding dus  in gebreke. Geen natje of droogje als je daar 
dienst had. Daar moest je zelf maar voor zorgen. Dit was aan 
ieder politiebureau zo, met uitzondering van het Hoofdbureau, 
waar een kantine was. Daar kon je je bakkie koffie of iets ander 
kopen. Alleen, die kantine was niet altijd open. Alleen maar tij-
dens kantooruren. Als je dus in het weekend of ’s-avonds dienst 
had was er niets. Zou het zo geregeld zijn omdat de leiding 
vaak alleen maar tijdens kantooruren aanwezig was….? Maar 
nu een verhaal over mijn eigen nalatigheid. Toen ik pas aan het 
bureau Warmoesstraat dienst deed, moest ik een arrestant van-
uit zijn cel naar de recherche brengen. Voorschrift is, dat je dat 
met z’n tweeën doet en de verdachte vasthoudt met een soort 
knevelketting. Dat heb ik geweten. Ik ging alleen met de man 
naar boven zonder knevelketting dus. Dat wil zeggen, dat wilde 
ik, maar daar had hij duidelijk geen zin in. Hij verkoos de vrij-
heid en stormde via de klapdeur naar buiten, de Heintje Hoeks 
steeg in. Ik achter hem aan rennen. Hij liep op gympies en ik 
had hoge schoenen met beenkappen aan en een rijbroek zo 
soepel als plaatijzer! Hij was me een aantal meters voor, maar 
die afstand liep uit. Hij rende linksaf de Oudezijds Voorburgwal 
op. Toen ik daar kwam was hij verdwenen. Ik zag hem niet meer, 
maar hij had ook geen tijd gehad die hele wal af te lopen. Hij 
moest dus in de buurt zijn. Gelukkig , een dienstbare burger 
wees en zei: “Dáár is-ie!” En ja, in een fietsenstalling stond hij, 
achterin. Hijgend pakte ik hem beet, terwijl ik hem eigenlijk van 
blijdschap wilde omarmen, omdat hij mij de kans had gegeven 
me te rehabiliteren. Maar als smeris doe je zoiets niet. Je moet 
gezag uitstralen! Hij kon vervolgens weer van de warme gebor-
genheid van de cel genieten.
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Ik kan mij die dag nog als de dag van gisteren herinneren. 
Mijn maat en ik hadden een normale opvangdienst bij de 
recherche van het bureau Warmoesstraat te Amsterdam. 
Er waren niet zo veel af te handelen zaken, maar wij had-
den onze handen daar vol aan. Bij het overbrengen van een 
vreemdeling naar het hoofdbureau van politie in de vroege 
uurtjes van de dag viel het ons wel op, dat de stad verdeeld 
was in verschillende "ringen", die bezet werden door poli-
tiemensen in uniform. Door het zien van onze burgerauto 
en het tonen van ons politielegitimatie en speciale pasjes 
konden wij gemakkelijk deze "blokkades" beslechten. In de 
binnenstad van Amsterdam heerste een vreedzame sfeer. 
Verder hebben wij de gehele tijd op het bureau doorge-
bracht en hebben de plechtigheid op de televisie kunnen 
volgen. Op dat moment wisten wij niet, dat de dag geheel 
anders zou verlopen. Natuurlijk waren wij op de hoogte 
van eventueel naderend onheil, omdat de leus "Geen 
woning, geen kroning" al ruimschoots door de kraakbewe-
ging was verspreid. Van een kraakactie in een woning in de 
Bilderdijkstraat, ter hoogte van de Kinkerstraat, waren wij 
niet op de hoogte. Later hoorden wij, dat er ongeregeldhe-
den waren in de stad. Wij stemden af op Radio Stad.  Wat 

mij opviel, dat er geen sprake was van een normale verslag-
neming, maar dat men gewoon ophitsend werd opgeroe-
pen door ene Hanneke Groenteman om maar massaal naar 
Amsterdam te komen om maar vooral de plechtigheden te 
verstoren. Dit heeft helaas de nodige gevolgen gehad. Wij 
hoorden dat er veel druk was op de collega's en besloten 
omstreeks 16.00 uur met een rechercheploeg de straat op 
te gaan om eventueel bij te kunnen staan. Nu was het zo, 
dat in die tijd geen sprake was van de tegenwoordig goed 
opgeleiden aanhoudingseenheden, maar dat zo'n recher-
cheploeg onder leiding van een meerdere de straat opging. 
Besloten werd om in de buurt van de Nieuwmarkt te gaan 
kijken, omdat wij wisten, dat er in de omgeving van de Dam 
rechercheploegen waren gedetacheerd en de druk bij de 
Nieuwmarkt het grootst was. In het Wallengebied was het 
normaal rustig. Gekomen op de Nieuwmarkt was er ge-
woon sprake van een soort oorlogstoestand. Overal werd 
met stenen naar de politie gegooid door een grote groep 
mensen, die er bepaald niet als krakers uitzag. Onze tac-
tiek was er op gericht om toch vooral bij elkaar te blijven, 
zodat wij ons bij mogelijk onheil elkaar konden bijstaan. 
Op de Kloveniersburgwal zag ik een man een steen gooien 
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naar een waterwerper van de ME. Ik benaderde hem en 
trachtte -tegen elk parool - hem toch aan te houden. De 
man draaide zich om en begon met mij te vechten. Aan-
houding zou dan te link zijn, dus ik gaf de man een klap met 
mijn wapenstok en duwde hem tegelijkertijd het water van 
de Kloveniersburgwal in. Ik zag dat de man naar de andere 
kant zwom. Hierna draaide ik mij om en kwam tussen de 
aan de waterzijde geparkeerde auto's vandaan. Ik stond op 
dat moment precies een meter voor de waterwerper. Ik 
schrok mij een hoedje. Kennelijk werd ik herkend, want er 
werd geen actie ondernomen door de commandant van 
de waterwerper. Ik rende terug naar de Nieuwmarkt en 
ik kon mijn maten gelukkig gauw terug vinden. Vervolgens 
waren wij getuige van het volgende: Op de hoek van de 
Nieuwmarkt / St. Anthonies-breestraat stond een linie ME 
opgesteld. Er werd door ons gezien dat een man een molo-
tovcocktail in zijn hand had. Een andere man trachtte met 
een aansteker de lont van de fles aan te steken. Met z'n 
vieren, Peter, Bert, Joop en ik konden wij die man beetpak-
ken. Bij de ontstane worsteling had een andere Frans kans 
gezien om de fles uit zijn hand te halen. Voor ons was het 
zaak om achter de ME linie te komen om in veiligheid te 
zijn. Wij renden onder een regen van stenen naar de linie. 
De ME’ers, die achteraf behoorden bij een peloton Rijkspo-
litie, dat bijstand verleende, stonden gelijk in slagorde. Wij 
schreeuwden, dat wij van de politie waren. Het vervoer van 
de arrestant ging niet erg voortvarend, omdat hij behoor-
lijk tegenstribbelde. Gelukkig gingen de ME’ers opzij, zodat 
wij ons in veiligheid konden brengen. Achteraf vertelde die 
commandant ons, dat het wel een raar gezicht vond, vooral 
omdat Frans met die fles achter ons aanrende. Hij dacht, 
dat Frans een aanslag op zijn mensen wilde plegen. De man 
kon overgebracht worden en via een omweg konden wij 
naar het bureau om op verhaal te komen. Na de nodige 
bescheiden te hebben opgemaakt, bleek het wat rustiger te 
worden en druppelden de gedetacheerde recherchemen-
sen het bureau weer in. De dag, die toch wel lang duurde, 
hebben wij, onder het genot van een biertje en op de 
gezondheid van de nieuwe koningin, afgesloten. 

Dicht gooien!
Vooral in de 70-er en 80-er jaren werd Amsterdam over-
spoeld door no budget toeristen. Deze mensen, vooral 
Duitsers en Italianen, kwamen naar het Mekka van het 
Noorden om een vorstelijke shot heroïne te nemen in de 
vele hotels van minder kaliber. De heroïne in Amsterdam 
was van een andere samenstelling dan deze mensen ge-
wend waren, zodat vele van hen een vroege dood stierven. 
De rechercheafdeling had het vrij druk met de afhandeling 
van de vele doden. Soms hadden wij in een weekend wel 4 
heroïne doden. In vele gevallen wisten wij de familie te ach-
terhalen, die dan voor de begrafenis zorg droeg. In enkele 

gevallen kon de familie niet bereikt worden of was niet in 
staat om hun nabestaande een menswaardige begrafenis te 
bezorgen. Immers i.v.m. de Wet op de Lijkbezorging moest 
de dode binnen 4 dagen begraven worden. In een dergelijk 
geval namen wij contact op met het Gemeentelijk Bureau 
voor Lijkbezorging. Men werd dan voor de "armen" begra-
ven. Dat gebeurde altijd op de Ooster Begraafplaats. Marijn 
en ik moesten nog iets regelen bij het genoemde bureau en 
wij waren toevallig getuige van de ter aardebestelling van 
een van deze ongelukkigen, waarvan wij p.v.b. hadden op-
gemaakt. Door nieuwsgierigheid gedreven gingen wij even 
kijken. De kist werd begeleid door 2 mannen met hoeden 
met het Amsterdamse wapen. Verder was er niemand aan-
wezig. Bij het graf gekomen nam een van hen plechtig zijn 
hoed af. Hij vertelde, dat het traditie was om toch nog even 
iets tegen de overledene te zeggen. Hij stond aan de rand 
van het graf en sprak plechtig de volgende woorden: "Hij is 
gestorven aan de heroïne, aan hem viel niets te verdienen. 
Dichtgooien." Hoewel wij op een begraafplaats stonden 
hadden wij toch moeite om ons lachen in te houden......... 

Leidseplein
Volgens mij was 
het in 1995 en 
Ajax had in De 
Meer Willem II 
met 3-1 verslagen 
en was landskam-
pioen geworden. 
Onze taak was 
om de supporters 

vanaf Oost naar het Leidseplein te begeleiden, alwaar de 
kersverse kampioen werd gehuldigd. Op het plein stond 
onze bus bij de Heinekenhoek en er waren duizenden 
mensen aanwezig. Opeens zag ik op een tramhokje een 17 
jarige jongen staan. De mensen op het hokje waren aan het 
dansen en de ruiten van draadglas dreigden te bezwijken 
onder het gewicht. Ik liep er naar toe ( zo goed als kwaad 
als het ging door die mensenmassa ) en sommeerde de 
jongen om naar beneden te komen. Gelukkig kwam hij naar 
beneden, maar die andere supporters weigerden dat. Het 
was ook een zinloze missie. Ze zongen meteen het volgen-
de liedje op de wijs van de Marine van Dorus. "Zorg, dat je 
erbij komt, bij de politie moet je zijn. Je staat voor paal ( is 
gecensureerd ) voor 100.000 mensen, die je allemaal je graf 
in wensen." De 17 jarige jongen, die toevallig mijn oudste 
zoon was, heeft de huldiging op het dak van de veilige 
politiebus kunnen aanschouwen. Gelukkig is het tramhokje 
niet bezweken, maar bij de volgende huldiging werd er een 
houten stellage om gebouwd.
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DIAGRAM KRUISWOORDPUZZEL

DIAGRAM KRUISWOORDPUZZEL SPA5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71

72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91

92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103

104 105 106 107

108 109 110

111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125 126

127 128 129 130 131

132 133

72 10 83 115 32 6 62 79 40 108 81 49 116 74 96

71 76 129 25 88 28 65 87 57 17 ● 36 127

43 4 53 33 110 38 1 59 69 101 5 113 102 50 97

120 31 2 22 119 112 54 16 130 35 68 114 45 132

Los de puzzel op en breng vervolgens de letters over naar de gelijkgenummerde
vakjes in de balken onder de puzzel. Bij juiste oplossing leest u een kerngezegde.
Dit is de oplossing die u voor ……. kunt insturen naar ……….

Veel puzzelgenoegen.

Horizontaal

1 zon zoals het ‘s zomers schijnt. 
8. lila edelsteen. 
15 haat. 
16 bijwoord van plaats. 
1 gekheid. 
19 grote bijl. 
21 bijwoord. 
23 duw. 
24 rivier in  NBr. 
25 Tibetaanse buffel. 
27 dof/moe. 
28 mondstuk. 
30 naschrift. 
31 kledingstuk. 
33 plant. 
35 grondig/vaargeul. 
36 onrustbarend/vol ongerustheid. 
37 ook niet/ook geen. 
38 nawee. 
40 zacht. 
42 uitroep van verbazing. 
44 kloosterzuster. 
45 een zekere. 
47 toeloop/gemalen eikenschors. 
48 reeds. 
49 moed. 
51 marktplein in het oude
    Griekenland. 
53 schel. 
54 wimpel. 
56 het droog zijn. 
58 wachthuisje. 
59 dierengeluid. 
60 god v/d liefde. 
61 bloem. 
62 niet deelbaar door twee. 
63 voorbij. 
64 meer (muz). 
66 gevangenis. 
67 aansporing voor trekdieren. 

69 opslagbewijs. 
70 kleine plas/ven. 
71 vloeibaar voedsel. 
73 gulden. 
74 rivier in Utr. 
75 vliegende schotel. 
77 slee. 
79 binnen. 
81 bloedvat. 
83 god v/d liefde. 
84 schuifbak. 
85 soort verlichting. 
87 groot, smal visnet. 
90 hof. 
92 klef/niet goed doorbakken. 
94 koper/pakker. 
96 spinnenweb. 
97 plus. 
98 kostuum. 
100 paardje. 
101 schuilplaats. 
103 soortelijk gewicht. 
104 tennisbaan. 
106 dwingen. 
108 bezittelijk vnw. 
109 het gekochte. 
110 wild zwijn. 
111 melkzeef. 
113 vooralsnog/ aanvankelijk. 
115 schoolonderzoek. 
117 vlugge snee. 
118 huisdier. 
120 vochtig. 
121 dyne. 
122 tam. 
124 noodsein. 
126 werkschuw. 
127 naam van rivieren. 
129 de eerste minister. 
131 land in  Zuid-Amerika. 
132 niet positief. 
133 projectiel voor 
      bombardementenoefenen.

Verticaal

1 waterdier. 
2 soort walvis. 
3 sporenplant. 
4 eerste kwartier. 
5 persoonlijk vnw. 
6 Noorse munt. 
7. richtlijn. 
8 gewoonterecht. 
9 persoonlijk vnw. 
10 daar. 
11 stop. 
12 olm. 
13 steeg. 
14 waddeneiland. 
17 persoon met dezelfde naam. 
20 Aziaat. 
22 afgelopen. 
25 land in Azië. 
26 houten raamwerk. 

28 drinkgerei. 
29 van dunne twijgen. 
31 grap/jaar gevangenisstraf. 
32 vlinder. 
33 gat in ijs. 
34 vod. 
39 blaasvormig zweertje. 
41 mager. 
43 heerseres over de 
     onderwereld/uitroep. 
45 ik. 
46 bar. 
48 lucht (voorvoegsel) 
50 muz. noot. 
51 aankomen. 
52 dampkring. 
53 Bescherming Bevolking. 
55 Indonesisch orkest. 
56 afsluitmiddel. 
57 lof. 
58 bijna. 

63 uitroep van benauwdheid. 
65 plaats in Duitsland. 
66 thans. 
68 tijdmaat. 
72 heester. 
74 voordat. 
76 afval van stro of hooi. 
78 plant. 
80 ontkenning. 
82 goed oplettend. 
84 snoer/leemachtig kalkgesteente. 
86 trekdier. 
88 eikenschors. 
89 visgerei/proper. 
91 bijbelse stad. 
93 waterige oplossing. 
95 speelgoed. 
98 kracht. 
99 spiertrekking. 
101 verwachten/ vertrouwen. 
102 taille. 

104 filmbeeld/golfterm. 
105 opbergmiddel. 
106 kerstlied. 
107 niet van toepassing.
112 vordering. 
114 vogel. 
116 vruchtbare plek in woestijn. 
118 nattig/niet doorbakken. 
119 drietal. 
121 oude Spaanse munt 
       van 5 peseta’s. 
123 wig. 
124 oppervlaktemaat. 
125 honingdrank. 
126 koeienmaag. 
128 muz. noot. 
129 onmeetbaar getal. 
130 République Française. 
131 ISO-landcode van Pincairn.


