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Voorwoord 

Alweer het laatste nummer van het SPA-nieuws in dit jaar. Men zegt vaak genoeg dat de tijd vliegt 
en naarmate we ouder worden lijkt het ook zo te zijn. Natuurlijk is dat niet zo, want het jaar bestaat 
nog steeds uit 365 dagen. Laat het afgelopen jaar maar eens door uw gedachten gaan. Evenementen 
of het verlies van een dierbare, zich afspelend gedurende het jaar, ja…. alles lijkt nog maar zo kort geleden, maar als 
je er over praat, dan zijn de dagen daarna omgevlogen, althans zo lijkt het. Als ik het afgelopen jaar binnen de SPA de 
revue laat passeren, dan is er toch wel het e.e.a. gebeurd. De themadag met Gerard Keurentjes, ons 30-jarig bestaan, 
het bezoek aan voormalig Kamp Amersfoort, de bbq, de najaarsreis naar het Sauerland, ja…. het is maar een greep 
uit de activiteiten die wij dit jaar voor u mochten organiseren. Neem nu de viering van ons 30-jarig bestaan. Het staat 
ons nog zo helder voor de geest, maar is toch alweer zo’n zeven maanden geleden. Een geweldige dag die meebeleefd 
werd door meer dan 200 oud-collega’s en het was natuurlijk geweldig dat onze hoofdcommissaris  Pieter Jaap Aal-
bersberg een gedeelte van de dag met u doorbracht. Uit de reacties bleek wel dat dit bijzonder gewaardeerd werd. 
Helaas kon ik zelf deze dag niet bijwonen, vanwege een noodzakelijke ziekenhuisopname, maar in mijn ziekbed werd 
ik volledig op de hoogte gehouden. Een ander hoogtepunt was natuurlijk ook de najaarsreis naar het Sauerland. Zij die 
mee waren hebben een fantastische week beleefd. In oktober was het SPA-honk drie weken dicht voor een noodzake-
lijke verbouwing van de toiletgroep en in diezelfde maand vond ook de jaarlijkse korpsreünie plaats in het stadhuis van 
Amsterdam. Een bijeenkomst waarbij velen elkaar weer na lange tijd zagen en oude verhalen werden uitgewisseld. Zo 
ziet u maar, activiteiten genoeg en zoals ik al eerder schreef, het lijkt nog maar kort geleden, maar wij zijn alweer veel 
verder in de tijd. Nu u dit leest, is het al weer zo rond ons jaarlijkse kerstdiner op 17 december en sluiten wij het jaar 
weer bijna af. Het bestuur van de SPA wenst u en allen die u lief en dierbaar zijn, hele fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling en natuurlijk zie ik u graag op onze Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2017. 

Joop RedeR
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2016
Zaterdag 17 december Kerstdiner/dansant Zie SPA nieuws 17.00 uur
Disndag 20 december
2017 
Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie SPA SPA honk 14.00 uur
Dinsdag 17 januari Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Vrijdag 27 januari Excursie Amsterdam-toren A'dam-toren  10.30 uur
Dinsdag 21 februari Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 21 maart PAAS klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 18 april Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 25 april Algemene ledenvergadering SPA honk 13.00 uur
Mei 1-daagse reis Info volgt
Dinsdag 16 mei Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 20 juni Bingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 12 augustus BBQ SPA honk 15.00 uur
Dinsdag 19 september Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 17 oktober Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 21 november Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 19 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur
December Kerstdiner/dansant info volgt

NB.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand
Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de even maanden 
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat ( voor de deur SPA Honk)

Activiteiten SPA 

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



Dit jubileum gaf op 21 
mei van dit jaar een hoop 
drukte op het parkeerter-
rein van de PTO, parke-
rende senioren die met 3 
bussen verder vervoerd 
moesten worden naar
Avifauna voor het grote 
feest. Ook de rummikup-
pers zouden meegaan. Jaap 
en Nellie waren ruim op 
tijd, maar wij, Theo en Ria, 
kwamen wat moeilijk op 
gang. Jaap  en Nellie kon-

den hun vrienden niet vinden, maar moesten i.v.m. de tijd toch 
de bus in. Theo en Ria arriveerden net op tijd en daar gingen 
we van start. Bij Avifauna aangekomen, ging het hele gezelschap 
aan boord van twee schepen, wij zochten de boot  op waar 
ook een rolstoel op kon. Het lukte, dankzij Nellie, ondanks 
de rolstoel, een plaatsje te vinden bij twee andere mensen. 
Tijdens het varen hebben we genoten van het uitzicht en de 
versnaperingen. Vervolgens brak de lunchtijd aan. Dat werd 
echt geen kwestie van je happie veroveren, nee, er was wat dat 

betreft genoeg en over de kwaliteit viel niets te klagen. Maar  
velen hadden moeite om op de smalle, drukke trap op en neer 
te komen en dat nog met kopjes en een bord met broodjes. 
Dan duurt het wel even voor je  gezellig aan het eten bent. 
Na de rondvaart, snel de rolstoel gepakt en op weg naar het 
vogelpark. Nellie en Theo wisselden elkaar af met de rolstoel 
, zo nu en dan geholpen door een ander Spa-lid, wat vooral 
op sommige lastige stukken, erg prettig was  en bijzonder op 
prijs werd gesteld. Wat is zo’n apparaat handig op een dagje uit, 
hoewel Ria het nu en dan erg eng vond. Voor Jaap was het zo 
ook prettig, want hierdoor werd er rustig gelopen. Na elkaar 
bij de Vogelshow even uit het oog te hebben verloren en Jaap 
al wat ongerust werd, vonden we elkaar snel weer en konden 
we verder van al het moois genieten. Op het moment dat we  
toch wat vermoeid werden, was het tijd voor het diner.  Goed 
gepland door de organisatie. Tijdens het diner waren er leuke 
onderbrekingen, snel de rolstoel gepakt en met Ria op het 
tumult af, wat een show van die feestgangers. Het eten was 
voortreffelijk en van een grote verscheidenheid. Van de spre-
kers hebben we niet veel verstaan. Een ding vonden we jammer, 
we zaten aan boord en aan het diner,  steeds alleen met ons 
vieren, we hadden daar ook graag met anderen gezeten.

Als één van de oudste deelnemers aan de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van onze SPA wil ik 
hierbij mijn mede feestgenoten hartelijk danken voor de hulp, 
in velerlei vorm, die ze mij hebben gegeven. Hoewel ik nog een 
krasse baas ben heb ik toch de laatste jaren wat lichamelijke 
ongemakken gekregen. Het lopen gaat slechter en het zicht-

vermogen is nu minimaal. Ik kan nog met een stok en andere 
hulpmiddelen lopen. Maar dankzij de hulp  van mensen die ik 
soms niet eens ken, heb ik ten volle kunnen genieten van deze 
goed georganiseerde en verzorgde jubileum feestelijke dag in 
en in de omgeving van AVIFAUNA.
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30 Jaar SPA Theo STuuRman

Jimmy niJman
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DANKWOORD 

Barmunten.
Het bestuur maakt u er op attent, dat de rode barmunten, ingaande 1 januari 2017, vervangen worden door witte munten. 
De rode munten kunt u als betaalmiddel voor uw consumpties tot 1 maart 2017 gebruiken.

Golfen en Pétanque
In het juni-nummer 2016 van uw SPA-nieuws werd een belangstellingsregistratie aangekondigd voor een dag  
golfen, alsmede een dag jeu-de-boule (petanque). De kosten werden daarin vermeld.
Op deze twee evenementen is tot op heden nauwelijks gereageerd. Wij bieden u nog steeds de gelegenheid  
om u aan te melden. Doe dit voor 1 maart 2017 voor:

* de golfclinic bij Koos Wiegertjes, mailadres redacteur@spa-amsterdam.nl en voor
* de jeu-de-boule-dag bij Pieter Pistoor, mailadres eindredacteur@spa-amsterdam.nl.
 Bij voldoende belangstelling zullen wij tot organisatie overgaan.

Van het bestuur 

Vanwege de vele kopij in het septembernummer van het SPA-nieuws is onderstaande ingekomen stuk-
ken niet geplaatst, maar dit hebben we nu rechtgezet. De redactie.
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Alleen al bij het woord Barbecue loopt het water reeds in je 
mond en verlang je naar de hamburgers, speklappen en aanver-
wante vleessoorten, overgoten met saté saus en vergezeld van 
een sneetje stokbrood. Om aan dit verlangen te voldoen organi-
seerde de SPA op zaterdag 13 augustus 2016 weer haar jaarlijkse 
BBQ op het binnenterrein van ons SPA Honk. Dat velen de weg 
naar ons SPA Honk inmiddels weten te vinden, moge blijken uit 
de hoge opkomst van SPA leden met partners. De partytent – 
wat een geluk dat wij die hebben- was reeds in de week ervoor 
opgezet door enkelen vrijwilligers, waarbij opviel, dat Hans Me-
ijlink precies weet welke buis in de andere past en ook worden 
door hem keurig de verbindingsmaterialen keurig bij elkaar ver-
zameld en geborgen. Toch wel een applausje voor deze leden, 
want Hans deed het natuurlijk niet alleen. Terug naar de zaterdag 
de 13e. Eén voor één druppelden de gasten binnen en daar onze 

huismuzikant reeds doende was zat de stemming er al snel in. Er werd zoals gewoonlijk veel gesproken en gelachen en werden de 
verhalen sterker en sterker. Of  dit nu kwam door de bediening die regelmatig langs kwam weet ik niet, doch ik meen te mogen stel-
len dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid kent en eigenlijk is dat bij de SPA nooit een issue. Inmiddels was Dirk Kuiper en zijn 
hulp Joop van Heuveln voor deze dag al druk bezig met het aansteken en aanwakkeren van het vuur. Annemiek, de dochter van Dirk, 
was om zeer geldige reden afwezig en wij wensen haar veel geluk. En ja hoor, op een gegeven moment, na opening door de voorzit-
ter Joop Reder, begeeft een ieder zich, voorzien van bordje en bestek – beschikbaar gesteld door de catering – naar de tafel met 
lekkernijen. Daar was voor elk wat wils uitgestald.  Nadat 
de hamburger of  naar keus de speklap op het bord was 
beland, kon gekozen worden  uit diverse sauzen en salades. 
Natuurlijk ontbrak de heerlijke saté saus – recept van Dirk 
– niet en samen met een sneetje stokbrood op naar de 
tafels onder de partytent of  daarbuiten. Uw reporter zag 
leden voor de 2e maal aanschuiven en dat hield in, dat het 
lekker was en belangrijk, er was voldoende.

 Inmiddels bleef  Henk Wolleswinkel muzikale toon 
verzorgen en ging het feest voort. Wat opviel was het feit 
dat er geen enkele wanklank werd vernomen. Ieder bleek 
tevreden over wat de SPA weer had georganiseerd voor 
haar leden. Maar aan alles komt een eind, de vuren werden 
gedoofd, de zaak netje opgeruimd en ging een ieder tevre-
den naar huis. Het was een zeer geslaagde dag met dank 
aan de catering en op naar het volgend jaar.

SPA Barbecue andRé immel

S.P.A. Nieuws December 2016
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FEEST IN DEN HAAG andRé immel

S.P.A. Nieuws December 2016

Op 12 oktober 2016 vierde onze zusterclub in den Haag haar 40 jarig 
jubileum.  De VGHP had daar  -behalve haar eigen leden  - ook 2 ver-
tegenwoordigers van de SPA voor uitgenodigd. De afkorting VGHP 
staat voor Vereniging Gepensioneerden Haagse Politie. Het leek onze 
voorzitter Joop een goed idee om zich door de oud  voorzitter te 
laten vergezellen. Zo togen wij beiden naar de Hofstad en om precies 
te zijn naar het Districtsbureau den Yp, een vrij nieuw groot gebouw 
vlakbij aan de spoorbaan gelegen en dus makkelijk voor het woon en 
werkverkeer. Werkelijk een prachtig en doelmatig gebouw. Voor deze 
gelegenheid had de SPA een cadeau laten maken, een glastableau met 
daarin geëtst of  gegraveerd de naam van de vereniging en de datum 
van het 40 jaar bestaan. Wij werden allerhartelijkst ontvangen door 
het bestuur en je kon echt merken dat wij welkom waren. Gelijk wer-
den er foto’s gemaakt van ons ten bewijze dat wij aanwezig waren op 

hun feest. Makkelijk, ook wij kregen een badge uitgereikt, zodat men niet naar namen hoefde te vragen. De festiviteiten werden gehou-
den in een ongeveer 12 meter brede gang met een geschatte lengte van 60/70 meter. Achterin in deze zaal speelde het politiekapel 
soms met medewerking van een lieftallige zangeres. De gang had zich inmiddels aardig gevuld en volgens onze informant waren het on-
geveer 400 bezoekers en dan wordt het aardig druk. Onze belangstelling ging natuurlijk uit naar hoe één en ander was georganiseerd, 
zeker met de viering van ons 30 jaar bestaan dit jaar. Natuurlijk wil je leren van een ander en het bleek ons, dat het in de 1e plaats weer 
gaat over wie en hoe wordt het gefinancierd. Natuurlijk had de VGHP in de voorliggende jaren geld opzij gelegd om dit feest te kun-
nen organiseren, maar toch.  Er was een professionele geluidstechnicus ingehuurd, maar door het effect van de lange gang bleek het 
openingswoord van de voorzitter niet overal te horen. Maar dat deerde niet want of  
het nu Haagse of  Amsterdamse dienders zijn, ze hebben elkaar altijd wat te vertellen. 
We maakten kennis met de Chef  van de eenheid Den Haag en spraken met hem over 
de mogelijkheid van subsidie voor de vereniging van gepensioneerde medewerkers 
vanuit de WEP  ( Waardering Erkenning Politie) en hij raadde ons aan vooral contact 
te houden met collega Jan Bergwerf  van de VGHP. Overigens was hij een voorstander 
van onderlinge samenwerking. Aan het eind van de gang stond een tafel waar de be-
zoeker zich kon laven en velen maakte daar gebruik van. Joop onderhield zich met de 
voorzitter en afspraken werden gemaakt. 
Kortom een gezellig dagje uit met een natje ( sinaasappelsap en sinas zoals u ziet) en 
een droogje verlieten wij welgemoed het feest, om het verder aan de leden over te 
laten.

Het bestuur van de SPA nodigt u en uw partner graag uit om op 
 

zaterdag 7 januari 2017 de Nieuwjaarsreceptie 2017  
in het Spa-honk bij te wonen.

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. 

SPA honk, Rijksstraatweg 56 te 1511AT Duivendrecht.

Nieuwjaarsreceptie SPA
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Bezoek A’dam-toren douwe BRouweR



Amsterdamse politie 1940-1945 CoR GoRRiSSen

Van 1945 tot 1956 is de Amsterdamse brandweer in het opmerkelijke 
bezit geweest van een autospuit van Duitse makelij, met een voor Am-
sterdam ongekende pompcapaciteit en afmetingen. Daarom werd dit 
voertuig in de volksmond de “Jumbo” genoemd. U weet nu meteen, dat 
we hier niet de levensbeschrijving van een olifant zullen aantreffen, maar 
die van een brandweerauto met wat ongebruikelijke achtergronden.

De Magirus-Metz 
autospuit
We zullen het voertuig 
zelf  eerst even in zijn 
technische details be-
schrijven en vervolgens 
zullen we de roem-
ruchte levensloop van 
de “Jumbo” onder de 
loep nemen. Het voer-
tuig was een standaard-
autospuit, gebouwd vol-
gens de Duitse normen 
in 1938 en had daardoor 
het typenummer M45/

KS25 meegekregen, waarvan er vele zijn gebouwd voor de Duitse (po-
litie)brandweerinstanties. Het chassis was van Magirus, type 3110R en 
voorzien van een watergekoelde Deutz-dieselmotor, 4-takt, met 6 cilin-
ders en een inhoud van 7.361 cc. Het vermogen van de motor was 110 
PK bij 2.000 toeren per minuut. Het eigen gewicht was 6.600 kg. en het 
maximaal toegestane gewicht bedroeg 9.200 kg. De maximum snelheid 
was 60 kilometer per uur. In tegenstelling tot wat men misschien zou 
verwachten, kwam de brandweertechnische opbouw niet voor reke-
ning van Magirus te Ulm, hoewel dit toch op dat moment het grootste 
brandweerauto-merk in Europa was. Teneinde de productiecapaciteit ef-
ficiënter te gebruiken was door de Duitse autoriteiten besloten, dat de 
ene grote fabriek zich zou toeleggen op de voertuigen en de andere op 
het brandweertechnische gedeelte. Zodoende kwam de pomp van de 
hand (lees: band) van de andere grote brandweerauto-gigant van Duits-
land: de gerenommeerde firma Metz te Karlsruhe. Deze was van het 
type KS25 met een vermogen van 2.500 liter per minuut bij 80 MWK. 
De watertank voor de eerste aanval had een inhoud van 350 liter. De 
op- en inbouw werd weer verzorgd door de firma Fischer in Görlitz. Dus 

voordat het voertuig in dienst 
was, had het al vele kilometers 
afgelegd in verschillende staten 
van opbouw. De afmetingen 
van het voertuig waren: lengte: 
8.40 m. (inclusief  slanghaspel), 
breedte: 2.17 m., hoogte: 2.70 
m., wielbasis: 4.55 m. Het chas-
sisnummer was 851087/39, 
het motornummer 19487 en 
het pompnummer 371111. 
Het bouwjaar was – zoals ge-
zegd - 1938. Het kenteken in 
zijn Duitse tijd was Pol-120839 
en dat stond sinds 1942 op 
naam van de Luftschutzpolizei 

Hannover. Oorspronkelijk was het voertuig eigendom van de Luftwaffe, 
zoals veel materieel van de luchtbescherming. De dieselmotor was bij de 
Amsterdamse brandweer een nieuw fenomeen en dat kostte de afdeling 
Speciale Diensten (de voorloper van de Technische Dienst) dan ook vele 
hoofdbrekens. De lange uren, die het voertuig achter elkaar kon draaien, 
maakten dat echter ruimschoots goed.

Het begon met een klap
Hoe kwam dit pronkstuk van de Duitse oorlogsnijverheid zomaar in Am-
sterdam verzeild? Welnu, dat is een verhaal apart. In januari 1945 vond 
er in de v.m. Spieghelschool aan de Marnixstraat 404 een aanslag plaats 
met springstoffen, waardoor grote schade werd aangericht, die door de 
brandweer bij de bestrijding van de na de klap ontstane brand beslist niet 
werd beperkt. Deze school was door de bezetters in gebruik als mel-
dingsbureau en administratie van de Arbeidsinzet in Duitsland, waarvoor 
alle nog bruikbare mannen werden opgeroepen. Ook de medewerkers 
van de Arbeidsinzet werden uitgeschakeld en ‘toevallig’ waren er steeds 
nergens politiemensen in de buurt. Het onderzoek naar de daders van 
deze aanslag liep uiteraard niet naar de wens van de Duitse politieautori-
teiten en zij vonden dat zij werden tegengewerkt door de Amsterdamse 
politiemannen, die overigens al sinds maart 1943 door de Staatspolitie 
waren ingelijfd, evenals de brandweer in de grote steden. In de nacht 
van 18 op 19 januari 1945 werden door de Duitsers 120 Amsterdamse 
politiebeambten opgepakt en voor het overgrote deel getransporteerd 
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De evenementencommissie is erin geslaagd om een excursie te organiseren in de A’dam-toren (de voormalige 
Shell-toren bij de Tolhuispont). Deze excursie vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017.
Een der eigenaren van de toren zal uitleg geven over de gedachten achter het omvormen van de Shell-invulling 
naar de huidige situatie van de toren. Daarna is er gelegenheid tot een uitgebreide lunch in buffetvorm, waarbij 
genoten kan worden van het fantastische uitzicht over Amsterdam en het IJ.
We worden verwacht om 10.30 uur in de hal.
Onder de toren is een (betaalde) parkeergarage, niet in de prijs inbegrepen.
De kosten van dit bezoek bedragen €19.50 per persoon, hierbij inbegrepen de toegangsprijs.
Helaas kunnen maar 25 personen tegelijk van dit aanbod gebruik maken. Maar er zal in de loop van 2017 vaker 
een gelegenheid zijn dat SPA-leden hiervan gebruik kunnen maken.

Opgeven en inschrijven voor deze excursie kan door overschrijving van € 19,50 p.p. 
naar bankrekening NL89 INGB 0000 451020 t.n.v. Senioren Politie Amsterdam o.v.v. 
A’dam-toren. Reageer snel, want VOL is VOL. 

De Magirus-Deutz autospuit was tussen 1945 en 
1956 een indrukwekkende verschijning in Amsterdam. 
Hij staat hier voor de deur van de brandweerkazerne 

aan de Nieuwe Achtergracht. 
Foto: Brandweer Amsterdam

Het kentekenbewijs dat met de Magirus 
meekwam liet zien dat het bouwjaar weliswaar 

1938 was,    maar dat het voertuig in juni  
1942 eigendom werd van de ‘Luftschutzpolizei 

Hannover’ en daarom een politie (Pol-) kenteken 
kreeg. Daarvoor zal het een kenteken van de 

Luftwaffe (WL-) gehad hebben. 
Foto: F.C. Kollerie
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naar het voormalige (op 
Duitse leest geschoei-
de) politie-opleidings-
kamp ‘Schalkhaar’. Het 
duurde drie weken eer 
men wist wat met deze 
groep van 112 dienders 
aan te vangen. Onder-
tussen hadden de mees-
ten in ieder geval iets 
beter te eten in verge-
lijking met de situatie in 
het uitgehongerde Am-
sterdam. In ‘Schalkhaar’ 
was eerder al een groep 

van zestig politiemensen uit Den Haag terechtgekomen. Op 9 februa-
ri werd de totale groep in tweeën gedeeld en vervoerd naar Ommen 
(Kamp Erica) en 125 gingen naar Duitsland. Op 12 februari in de middag 
kwam men na een buitengewoon gevaarlijke en oncomfortabele reis in 
Hannover aan. Vandaar moesten er 70 naar Brunswijk en 20 naar Maag-
denburg. In Hannover bleven er 35 achter, die ingedeeld werden bij de 
Luftschutzpolizei, de luchtbeschermingsbrandweer. Men weigerde ech-
ter Duitse uniformen aan te trekken, zodat men aanvankelijk weer niet 
wist wat aan te vangen met de Hollanders. Ondertussen werd de situatie 
in Hannover précair. Elke nacht was er wel luchtalarm en op 21 februari 
werden alle Duitsers van de Luftschutzpolizei naar het naderende front 
gestuurd. Op 25 februari moesten de Hollanders op spoedcursus omdat 
er behalve een groep van zo’n 50 Oekraïense brandweerlieden nauwe-
lijks bluspersoneel was, terwijl de stad hevig gebombardeerd werd.  Op 
10 maart was er geen ontkomen meer aan. De Duitse brandweercom-
mandant Richard Bange oefende zware druk uit, maar ze bleven weige-
ren een uniform aan te trekken. De groep werd uiteindelijk opgedeeld 
in vijf  ploegen, waarvan er vier op brandweerkazernes Jordanstrasse, 
Feuerwehrstrasse, Teichstrasse en Am Kleine Felde in Hannover terecht-
kwamen. Van de groep in de Teichstrasse weten we dat ze vanaf  15 
maart herhaalde malen waren uitgerukt, maar ze constateerden al snel 
dat hun Duitse collega’s stalen als raven in plaats van te blussen. Bij een 
aanval op een broodfabriek op 17 maart stalen de Russen het eerst, 
daarna de Hitlerjugend en vervolgens de brandweer. De Oekraïense 
vrouwelijke brandweerhulpkrachten moesten het bluswerk verrichten. 
Met de groep Teichstrasse moest op 24 maart worden uitgerukt naar 
Hildesheim, dat in 20 minuten platgebombardeerd was en waarbij ze 
hebben staan applaudisseren. De vijfde groep, bestaande uit zeven man, 
reed op 12 maart naar Salzgitter. Die groep bestond uit vier Haagse en 
drie Amsterdamse politiemensen: Spruyt, Ringeling, Esscheboom en 
Brouwers uit Den Haag en Kollerie, Moen en De Vries uit Amsterdam. 

Eindpunt Salzgitter
Salzgitter was eigenlijk een verzameling dorpjes en gemeenschappen, die 
pas in 1942 waren samengevoegd tot één gemeente. Het jaar daarop 
werd besloten dat er in Salzgitter een beroepsbrandweer moest ko-
men met het oog op de grote industrieën als de ‘Reichswerke Hermann 
Göring’, de IG-Farben en de Vereinigte Stahlwerke AG. Omdat alle ge-
zonde Duitse mannen ergens aan een front zaten, waren er haast geen 
brandweerlieden beschikbaar. De Hollandse ploeg werd ondergebracht 
in het Lager (barakkenkamp) No. 49 in het dorpje Gitter, waar ook al 
enkele tientallen Oekraïners woonden. Ze kwamen onder het bevel van 
Oberzugführer Kauke, maar die kon niet veel met de Hollanders aan-
vangen omdat ze weigerden uniformen aan te trekken en zich te laten 
inzetten voor de Duitse politie. Uiteindelijk werd er wel wacht gelopen, 
maar zonder de plicht om alarm te slaan. Men hield zich onledig met 
het schoonhouden van de brandweerwagens, houtkappen in de bossen, 

omspitten van grasland en – voor zover mogelijk – het onderhouden 
van het Lager. Na een paar luchtaanvallen op Hildesheim en Brunswijk 
zijn er wel een paar Hollanders mee uitgerukt om te helpen blussen. De 
Hannoverse ploegen, die ook ingeschakeld werden bij de luchtaanvallen 
op die stad zelf, vertelden later dat ze nogal vaak meemaakten dat de 
Duitse brandweerlieden die er nog waren bij de branden meer stalen 
dan blusten.

Bevrijding en repatriëring
Op 10 april werd Salzgitter bevrijd door het 9e Amerikaanse Leger en nog 
dezelfde dag werden de Hollandse politiemensen door de Amerikaanse 
commandant aangewezen tot het verrichten van politiediensten in Gitter 
en twee dagen later zelfs in heel Salzgitter. Alle Duitse gezagsdragers wa-
ren gevlucht of  gevangen genomen en de Amerikanen hadden te weinig 
personeel voor de ordehandhaving. Op 16 april werden de Amerikanen 
afgelost door Engelse militairen, die twee jaar in Gitter in een krijgsgevan-
genkamp hadden gelegen. Eén van de Engelse officieren was benoemd 
tot stadscommandant. De Haagse politieman Spruyt had inmiddels – als 
oud marineman - goede banden aangeknoopt met een sergeant-verple-
ger van de Nederlandse Marine en een medisch student, die naast de 
Engelsen verbleven hadden en daarmee goed bevriend waren geraakt. 
Het werd wel weer tijd om naar huis te gaan, vonden de Hollandse 
dienders. De Engelse stadcommandant kon de Hollanders officieel geen 

toestemming geven om naar 
huis te gaan, maar als ze dat 
op eigen gelegenheid wilden 
proberen, had hij daar geen 
bezwaar tegen. Op 18 april 
vertrokken zes van de zeven 
dienders met medeneming 
van de sergeant-verpleger en 
de medisch student met de 
grote Magirus-brandweerau-
to, die ze steeds hadden ge-
poetst. Ze hadden met hun 
Haagse bluf  en Amsterdamse 
branie de stadcommandant 

wijs weten te maken dat de Amsterdamse brandweer in grote materi-
ele nood verkeerde door alle plunderingen. De brandweerwagen moest 
wel herkenbaar zijn als van de Amsterdamse politie, dus direct daarop 
werden verf  en kwast ter hand genomen en op de zijkanten van de auto 
verscheen met grote letters de tekst “Police Amsterdam HOLLAND”. 

Omdat bij het starten van de diesel een grote roetwolk 
ontstond, die de hele remise van de brandweerkazerne 

vulde, werd aan de uitlaat een slang bevestigd, die 
eindigde op de binnenplaats aan de achterzijde. 

Foto: Brandweer Amsterdam

Al de eerste dag na de bevrijding door de Amerikanen 
kregen de Hollandse politiemensen geïmproviseerde 

pasjes om in de straten van Salzgitter te kunnen 
surveilleren.

Foto: F.C. Kollerie

Een foto vanuit een geallieerd vliegtuig van de Reichswerke in Salzgitter verraadt de omvang van 
de industriële complexen in het voorheen zo slaperige landschap van Gitter en omgeving.

Foto: onbekend



S.P.A. Nieuws December 2016

10

De zevende politieman ging op reis op een motorfiets en volgde een an-
dere route. Na enig oponthoud wegens ziekte van één der reisgenoten, 
werd dan toch op 22 april gestart vanuit Hamelen, richting Holland. Om 
beurten werd gereden, waarbij zoveel mogelijk de grote verkeerswegen 
gemeden werden. Door het gebruik van binnenwegen kreeg men ech-
ter wel te kampen met een lekke band, maar dat was eigenlijk de enige 
echte pech onderweg. Voor de rest verliep de tocht voorspoedig en op 
24 april kwam het gezelschap aan in Oldenzaal, via de doorlaatpost De 
Poppe. Het voertuig en zijn bemanning waren in Nederland… Daarmee 
was men echter nog niet in Amsterdam. Ten eerste was westelijk Neder-
land nog niet bevrijd en ten tweede was oostelijk Nederland wel verlost 
van de Duitsers, maar niet van de bureaucratie. Direct na aankomst in 
Oldenzaal moest het gezelschap drie dagen in quarantaine en werd het 
voertuig in beslag genomen. Omdat de politiemannen formeel nog in 
dienst waren van de Staatspolitie en aan hun bevoegdheden nog geen 
eind was gemaakt, konden zij zelf  deze inbeslagname uitvoeren, maar de 
brandweerauto moest worden ondergebracht bij de Inspectie Invoer-
rechten en Accijnzen te Oldenzaal. De politiemannen werden gehuisvest 
in de Marechaussee-kazerne aan de Molenbeekstraat 27 te Oldenzaal. 
Het wachten was nu op de bevrijding van heel Nederland en de officiële 
doorlating naar bevrijd Nederland. 

Pas op 11 mei kwam van het 
Militair Gezag te Enschede de 
toestemming om de tocht met 
de auto voort te zetten. Na vol-
doening van de invoerrechten 
(jazeker!) van 45 Reichsmark 
kon weer over de Magirus wor-

den beschikt en werd de rit voortgezet. Een maand na de bevrijding van 
Salzgitter konden Frans Kollerie en zijn collega’s de reis vanuit Oldenzaal 
voortzetten met een ‘permit’ van het Militair Gezag in Enschede. 
Na de Haagse passagiers en goederen te hebben afgeleverd in de hof-
stad, kwam men dan eindelijk, na drie weken en 600 kilometer weer in 
Amsterdam en in de nacht van 13 op 14 mei stopte de Magirus voor de 
huisdeur van de organisator van de trip, die niet alleen zijn familie, maar 
ook de hele buurt verraste met zijn snelle en lucratieve thuiskomst. 

(Op 14 mei was men gearriveerd bij huize Kollerie in de Curaçaostraat 
in Amsterdam. Voor de wagen staan opperwachtmeester De Vries, 
hoofdwachtmeester Moen en hoofdrechercheur Kollerie. De opschrif-
ten ‘Police Amsterdam Holland’ moesten goed zichtbaar zijn. Foto: F.C. 
Kollerie)
 

Nadat het voertuig enige da-
gen in de straat was blijven 
staan om alle buurtkinderen 
de gelegenheid te geven 
even in een heuse brand-
weerauto te zitten, werd de 
autospuit op 17 mei 1945 
overgedragen aan de Brand-
weer Amsterdam. De re-

chercheurs Kollerie, Moen en de Vries waren thuis en de Amsterdamse 
brandweer had onverwacht een compensatie voor de in de oorlog ver-
dwenen materialen.

Het vervolg
Van 28 politiemensen die in Hannover waren achtergebleven is er één 
(van Horssen) op 5 april aan een ziekte overleden en de rest werd na de 
bevrijding op 10 april in dienst genomen door de Engelse commandant 
van het 518e Detachement M.G., majoor Lamb, voor politiediensten in 
Hannover. De Duitse Feuerschutzpolizei en Luftschutzpolizei waren op 

6 april de stad al ontvlucht. De 
Hollanders kregen zelfs salaris 
van de Engelsen en later weer 
uit Nederland. Na de capitu-
laties wilden ook zij wel weer 
naar huis en tussen 5 en 10 mei 
togen ook de Hollandse dien-
ders uit Hannover – over het 
algemeen per trein – weer naar 
het vaderland. Ook de politie-
mensen uit Brunswijk, die hun 
Haagse collega Meulenbroek 
daar waren verloren, kwamen 
op 13 mei weer terug, maar 
pas op 16 mei konden ze echt 

naar Amsterdam. In 1946 werd nog eens een reünie van de weggevoerde 
Amsterdamse politiemensen georganiseerd en twee jaar later kwamen 
ze nog eens bij elkaar en werd een dagoverzicht van de groep ‘Hanno-
ver’ samengesteld. Daar werd ook de Haagse agent Kunst nog herdacht, 
die al in Schalkhaar het leven had gelaten. Hoe verging het de “Jumbo” 
verder? Door de ma-
teriaal schaarste kon-
den de techneuten 
van de brandweer 
nog niet meteen aan 
de slag, maar op 10 
augustus werd het 
werk ter hand geno-
men. Na de grondige 
opknapbeurt en de 
aanpassing van de 
aansluitingen aan de 
in Amsterdam ge-
bruikte maten, werd 
de autospuit op 16 
oktober 1945 in 
dienst gesteld op de hoofdwacht Nieuwe Achtergracht bij het Weesper-
plein, voorzien van het wagenparknummer 78 en het kenteken G-55105 
(later NJ-37-98). Na de komst van de eerste serie Dodge-autospuiten, 
die waren ontworpen en gebouwd aan de hand van de ervaringen met 
de “Jumbo” werd de 78 op 29 oktober 1947 verplaatst naar de post Ber-
berisstraat in Amsterdam-Noord en met ingang van 17 november 1951 
in reserve gesteld. Op 7 december 1956 werd de “Jumbo” afgevoerd. 
Met dank aan de familie Kollerie voor het beschikbaar stellen van de 
gegevens en bescheiden waarmee dit fascinerende verhaal kon worden 
samengesteld en aan Cor Gorissen voor de waardevolle adviezen. Dit 
artikel verscheen eerder in een iets aangepaste vorm in het mei-nummer 
van 2016 van het tijdschrift ‘Terugblik 40-45’ van de Documentatiegroep 
’40-’45.

G.P. Koppers

Amsterdamse politie 1940-1945 CoR GoRRiSSen

Na een grondige opknapbeurt kon de Magirus-
autospuit in oktober 1945 in dienst worden gesteld 
op de brandweerkazerne Nieuwe Achtergracht bij 

het Weesperplein in Amsterdam, waar hij tot 1951 
dienst deed. 

Foto: Brandweer Amsterdam

Vanaf  1946 tot 1972 werden bij de Amsterdamse brandweer 
autospuiten in dienst gesteld op Dodge- chassis, die qua opbouw 
duidelijk geïnspireerd waren door de Magirus-autospuit. Dit is de 

Dodge-autospuit uit 1947 van de kazerne Honthorststraat  
in Amsterdam. 

Foto: Brandweer Amsterdam

Frans Kollerie, de hoofdrolspeler uit dit ver-
haal, zette zijn carrière bij de Amsterdamse 
politie voort en werd adjudant (hier op het 
politiebureau Leidseplein). Hij overleed in 
1978 op 70-jarige leeftijd. 

Foto: F.C. Kollerie 
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HOE IS HET MET…. FRank van den BeRG

Jaap  HEPKEMA
Momenteel  woonachtig in Heerenveen en in goede gezond-
heid.  Jaap, inmiddels 77 jaar, leest het SPA nieuws met veel 
plezier en zou best het SPA Honk eens willen bezoeken, maar 
de afstand is toch wel een probleem en daar hebben wij alle 
begrip voor.  Jaap heeft nog goed contact met een aantal 
collega's van de Fraude afdeling aan het HB alwaar Jaap tot 
zijn pensioen werkzaam was. Jaap noemde de namen van Jan 
Timmer en Breunis van der Horst.  Jaap vertelde nog dat zijn 
ouders goed bevriend waren met de ouders van de onlangs 
overleden Thijs Bouma, bijzonder.  Ik denk dat Jaap nog steeds 
goed gekleed gaat, met stropdas en glanzende laarsschoenen, 
zoals een ieder hem kent. Jaap groet alle bekenden en ik wens 
hem het beste daar in Friesland.

Gerrit  BIJLSMA
Wat last van reuma, maar verder gaat het best goed met 
Gerrit, inmiddels ook al weer 80 jaar oud.  Samen met zijn 
echtgenote is Gerrit kort geleden verhuisd naar een senioren-
woning in Almere.  Er moest wat ruimte worden ingeleverd, 
maar Gerrit is daar inmiddels wel aan gewend.  Hij kan nu wat 
makkelijker zorg verlenen aan zijn vrouw, die lijdt aan de ziekte 
van Parkinson.  Gerrit heeft dienst gedaan aan de Linnaeus-
straat en de Lodewijk van Deijsselstraat en is bij de ID met 
pensioen gegaan.

Piet  ZOET
Na een ongelukkige val in zijn woning te Uithoorn, is een breuk 
ontstaan in het rechterdijbeen.  U begrijpt dat dit op 87 jarige 
leeftijd bijzonder vervelend en hinderlijk is.  Na een pittige 
operatie, Piet heeft  hartproblemen,  is hij momenteel aan het 
revalideren in een centrum te Amstelveen.  Dit gaat enige tijd 
in beslag nemen.  Thuis zal Piet verder aan zijn herstel moeten 
werken en mogelijk zal er een traplift geplaatst moeten wor-
den. Piet is zeker positief en werkt aan zijn herstel/mobiliteit.  
Piet groet alle bekenden en wij wensen hem het allerbeste.

Meindert  POST
Met zijn echtgenote Alie woont Meindert momenteel in Em-
meloord. Hij is wat slecht ter been, maar rijdt nog wekelijks in 
zijn auto naar Urk om een visje te halen.  Ja wie kent Meindert 
niet!  Een begrip voor de Amsterdamse dienders. Iets korter 
vanwege de leeftijd, 86 jaar,  maar nog altijd respectabel  lang en 
grote handen.  Meindert kijkt vol verwachting uit naar ons ma-
gazine. Via Piet Mol, een gewaardeerd lid, hierop attent gemaakt. 
Meindert groet alle bekenden.

Bart BOS
Het gaat goed met Bart en zijn echtgenote.  Samen doen zij 
nog de boodschappen in Amsterdam Osdorp en met de Kerst 
gaan zij naar een gezellig hotel in Duitsland. Bart, 80 jaar, was 
gedurende zijn werkzaam leven, ondermeer een zeer gewaar-
deerd "tapper" . Voor niet ingewijden:  afluisteren telefoonge-
sprekken van criminelen.

 

Teun  ABERKROM
Enige tijd geleden is Teun gevallen en heeft daarbij een schou-
derbreuk opgelopen. Eenmaal per week  krijgt hij nog fysiothe-
rapie  en dat is nog steeds aan de pijnlijke kant, maar Teun gaat 
vooruit.  Ook Teun groet alle bekenden.

Cees  SIBUM
Het gaat redelijk goed met de 90 jarige Cees.  Zijn conditie is 
minder en ook zijn gehoor speelt hem parten. Hierdoor kan hij 
niet meer met de kaartmiddagen meedoen.  Uiteraard vindt hij 
dat spijtig, maar het gaf te veel overlast.  Wij zullen Cees zeker 
bij een of andere gelegenheid tegenkomen en Cees groet alle 
bekenden. 

John  WITTEBROOD
In augustus werd John met hartproblemen in het ziekenhuis 
opgenomen. Na enige tijd mocht hij weer naar huis, maar 
momenteel  (nov.)  is John wederom met hartproblemen 
opgenomen in het VUMC  te Amsterdam.  Er wordt gezocht 
naar een geschikt verzorgingshuis. Zijn lichamelijke gesteldheid 
is flink achteruit gegaan.  Een moeilijke periode voor de familie 
Wittebrood.  Veel sterkte.

Albert  PIEPER
Behoudens  het gemis van een grote teen en wat ouderdoms-
reuma, Appie is 84 jaar,  gaat het goed met hem.  Appie woont 
al ruim 40 jaar in Beverwijk en samen met zijn vrouw en verde-
re familie, geniet hij  zoveel mogelijk van het leven.  Appie is en 
degenen die hem kennen zullen dat beamen, een goed verteller.  
Je hoeft hem niet de woorden uit de mond te trekken.  Het 
spanieuws leest hij met plezier!  Het ga je goed.

Jan  HORNSTRA
In goede gezondheid en samen met zijn vrouw woonachtig 
in Hoofddorp, de winkels dichtbij en ook autorijden is geen 
probleem.  Jan, 85 jaar, is van geboorte een Fries maar al 60 
jaar daar weg. Zelf zegt Jan: de Friezen zijn ondernemend en je 
vindt ze over de hele wereld.

Oudste lid Jan KEE  overleden
Ons oudste lid Jan KEE is op 6 november jl  op  101 jarige 
leeftijd  overleden.  Zijn zoon deelde mij mede dat Jan rustig 
is ingeslapen.  De familie heeft in besloten kring afscheid 
genomen.  Jan is er altijd trots op geweest bij de politie in Am-
sterdam dienst te hebben gedaan.  Het SPA nieuws werd door 
Jan altijd met plezier ontvangen en gelezen.  Vorig jaar zijn Joop 
Reder en ik nog bij Jan thuis geweest, ter ere van zijn 100ste 
geboortedag. Ook de Burgemeester van Purmerend was hierbij 
aanwezig.    Rust in vrede.
Beste mensen, dit was het weer voor deze keer.  Ik wens U het 
allerbeste en geniet van de decembermaand!

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.
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De verbouwing van het SPA-honk RoB heida

De reden van de verbouwing in het SPA-honk was, dat de SPA op last van de gemeente Ouderkerk aan de Amstel moest voldoen 
aan de inrichtingseisen van de nieuwe Drank en Horecawet. Dit werd het bestuur duidelijk gemaakt door een ambtenaar van deze 
gemeente. De gevolgen waren, dat de toiletten, van zowel de dames als heren, geen toegangsdeur mochten hebben in een ruimte, 
waar drank wordt geschonken.
Bij toiletten in horecagelegenheden moeten de toiletten gescheiden zijn door een voorliggende ruimte, die daarop toegang geeft 
naar de toiletten. Hierdoor moest de toiletruimte geheel gewijzigd worden. In opdracht van DFS (facilitaire ondersteuning) van 
de politie werd het bedrijf CMK-bouw de opdracht verleend om deze verbouwing te verwezenlijken. De verbouwing nam een 
aanvang op 3 oktober 2016. De planning was dat e.e.a. gerealiseerd zou zijn op 21 oktober. In overleg was besloten om het SPA-
honk tijdens deze werkzaamheden te sluiten voor alle activiteiten. Tijdens de verbouwing die ik regelmatig bezocht, bleek deze 
beslissing de juiste te zijn geweest. Muren werden weggebroken, weer opgebouwd op een andere plek, riolering verplaatst, gaten 
geboord in de vloer voor waterleidingen en ga zo maar door.  Timmerlieden, loodgieters, stukadoors en tegelzetters heb ik in deze 
drie weken voorbij zien komen. Stofschermen waren opgehangen om het stof enigszins tegen te houden. Het eindresultaat van de 
verbouwing mag er zijn, met dank aan de korpsleiding die dit mogelijk heeft gemaakt. Een zekere pluim verdient CMK-bouw en 
haar medewerkers. Nadat alle bouwmateriaal en stofschermen waren geruimd zag het er schitterend uit. Op maandag 24 oktober 
kwam de firma Hokatex langs om nieuwe zeepdispensers, closethouders en ander materiaal op te hangen. Met de schoonmaker 
en twee leden van het bestuur werd op die maandag aan de schoonmaak begonnen en zijn alle meubels weer op hun plaats gezet. 
In het verloop van de verbouwing zijn er diverse foto’s gemaakt. Het is nu aan het bestuur om een para-commerciële vergunning 
aan te vragen bij de gemeente Ouderkerk aan de Amstel zal binnenkort gebeuren en kunnen wij voldoen aan de eisen van de 
drank-en horecawet.   
Voor meer foto’s van de verbouwing, kijk op onze site.

Vandaag geen stukje over mijn bloopers bij de politie, maar wat ik 
als vrijwilligerswerk doe en waar de Bereden Politie ook al vele 
jaren een rol in speelt.Brooke Hospital For Animals is een dieren-
beschermingsorganisatie, die met gratis veterinaire hulp vooral 
paarden, ezels en muildieren helpen in Egypte, India, Pakistan en nog 
een paar landen.Dierenartsen helpen gratis met rijdende dieren-
ambulances en vaste en mobiele dierenklinieken. Op vuilnisbelten 
zamelen kinderen met een ezeltje met een wrak karretje plastic in 
voor 1 euro per dag. Daar moet soms een heel gezin van leven dat 
ook woont op de vuilnisbelt. Dat ezeltje moet eten wat hij ter plek-
ke vindt. U begrijpt, dat een dergelijk dier niet de juiste verzorging 
kan krijgen, als de eigenaren zelf al met moeite kunnen overleven. 
Daarom rijden de dierenartsen van Brooke Hospital er naar toe, 
om de dieren ter plaatse te behandelen. Ook naar de ver afgelegen 
dorpen. De dieren in die landen zijn werkdieren. Niet zoals in 
Nederland, waar paarden toch een luxe zijn en voor elk wondje de 
dierenarts wordt ingeschakeld. Brooke Hospital is opgericht door 

Dorothy Brooke, een vrouw van een Engelse Legerofficier. In de eerste Wereldoorlog hadden de Engelsen duizenden paarden en 
ezels en muildieren ingezet. Na de oorlog hebben de Engelsen de paarden verkocht aan Egyptenaren. Dat was goedkoper, dan 
terug naar Engeland. Toen het echtpaar in 1930 terugkwam zag ze de verschrikkelijke toestand, waarin de paarden verkeerden en 
heeft ze 5000 paarden na een inzameling via de pers in Engeland, teruggekocht. Ze viel zelfs flauw toen ze paarden voor het eerst 
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zag. In 1934 heeft ze toen Brooke Hospital opgericht. In Egypte leven 3,5 
miljoen werkdieren en de eigenaren hebben weinig of geen verstand van 
dierenverzorging en geen geld. Brooke werkt met lokale dierenartsen, 
die moslim zijn, de cultuur kennen en de taal spreken. Dieren wor-
den gratis behandeld of opgenomen in de klinieken. Als een dier moet 
inslapen, krijgen ze zelfs een beetje geld mee, om een nieuw werkdier te 
kopen. Ze geven vooral ook veel voorlichting, hoe beter voor het dier 
te zorgen, leiden hoefsmeden etc., op. Die worden in een dorp vaak een 
aanspreekpunt voor Brooke. Vaak worden middeleeuwse methoden ge-
bruikt, olie op wonden smeren, kettingen in hun mond, verkeerd tuig, veel 
slaan, waardoor wonden ontstaan, open wonden lappen erin indoen en 
dichtnaaien. Brooke legt drinkbakken aan, want het er is bloedheet en de 
dieren moeten veel drinken. In de baksteenovens leven dieren soms maar 
een half jaar. Brooke organiseert af en toe wedstrijden, wie het beste 
voor zijn paard zorgt. Helaas gebeuren er regelmatig verkeersongevallen 
met de dieren. Elke dag wordt er wel eentje binnengebracht. In de dorpen 

werken ook vaak kwakzalvers. Het positieve is, dat in de gebieden waar Brooke werkt aanzienlijke verbeteringen zijn te bemer-
ken. Er worden een half miljoen dieren per jaar geholpen. Nederland helpt vooral  Egypte. Onlangs waren zeven dierenartsen uit 
Egypte hier, die gratis bijgeschoold werden in de dierenuniversiteit in Utrecht. Ik heb met ze gesproken, hele vriendelijke mensen, 
die ontzettend gemotiveerd zijn. Wat ze daar doen is eigenlijk oorlogschirurgie. Het moet voor hun ongelooflijk zijn om te zien 
wat de moderne middelen en mogelijkheden zijn op de universiteit. Maar zij kunnen niet al deze moderne middelen gebruiken, wat 
als het stuk is, staat er niet gelijk een monteur van Philips voor de kliniek. Het kantoor in Amsterdam, de Nederlandse afdeling, 
wordt bemand door slechts drie personen. En niet voor een duur manager-salaris. Er wordt heel zuinig met het geld omgegaan. Ik 
heb Brooke ongeveer 17 jaar geleden bij de Bereden Politie Asd binnengehaald. In de manege worden in de wintermaanden af en 
toe trainingsavonden met publiek georganiseerd, waar zo’n 250 mensen op afkomen. In de stallen heeft Brooke Hospital dan een 
stand en wordt er na afloop gecollecteerd. Nu ik met pensioen ben kom ik daar nog steeds en beman samen met vrijwilligers de 
stand. Henk Jan Kerkhoff, IBT-instructeur, presenteert het heel leuk en professioneel en benoemt Brooke Hospital nadrukkelijk. 
Omdat de avond verder gratis is levert de collecte na afloop, al die jaren behoorlijk veel geld op. Inmiddels ben ik ook al driemaal 
bij de Beredenen in Nunspeet geweest bij hun open dag, ook heel succesvol. Het laatst was in Boxtel, waar via Facebook heel veel 
mensen op afgekomen waren. Omdat ik het een geweldige organisatie vind, sta ik, als vrijwilliger, ook regelmatig in den lande met 
een mooie stand op paardenevenementen en concoursen, deels om geld in te zamelen, deels om bekendheid te geven aan Brooke 
en nieuwe donateurs te werven. Regelmatig zijn spotjes op tv te zien. Het mooie van Brooke Hospital is, dat ze zowel de dieren, 
maar ook de eigenaren met gezinnen helpen, want het dier is hun inkomen. 

Help Brooke
Ik hoop, dat u eens op de website en op facebook wilt kijken. Voor slechts 
16 euro per jaar krijg je twee maal per jaar een nieuwsbrief.  Verder vallen 
ze mensen niet lastig met telefoontjes of bedelbrieven. Ik hoop, dat een paar 
Spa-leden misschien interesse hebben om donateur te worden. Het bankrek. 
nr. is NL83ABNA 0492441294. Veel ruiters zijn al donateur.  Een paar be-
kende Nederlanders die Brooke steunen, Tineke Bartels, Anke van Grunsven, 
Ruud Lubbers, Kees van Kooten en Waylon. Door het terrorisme stort het 
toerisme in. Er is nog vele jaren hulp, dus geld nodig.  Voor 3,50 euro kan al 
een eenvoudig medische behandeling worden gedaan. Dank u namens de 
dieren.

Om zelf nog wat met paarden bezig te zijn ben ik daarnaast vrijwilliger bij de 
Prinsenstichting in Purmerend. Een organisatie voor geestelijk gehandicapten. 
Die hebben een huifkar met twee Belgische trekpaarden. Op de huifkar zit 
een lift voor rolstoelen. Daar rijd ik als vrijwilliger één keer in de week mee 
met patiënten door Purmerend. Heel dankbaar werk en ik ben toch nog met 
paarden bezig. Een dergelijk paard weegt 900 kilo en is net een olifant om 
mee te werken, maar erg leuk. 
Ik hoop beide werkzaamheden nog een flink aantal jaren te mogen doen.

                                             

BROOKE HOSPITAL  
FOR ANIMALS winFoRd van deuRSen
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Najaarsreis naar het Sauerland

Na alle juichende reacties op de najaarsreis naar het Sauerland 
van vorig jaar en de roep om die reis nogmaals te maken, gaf de 
evenementencommissie daar gehoor aan en organiseerde deze 
reis opnieuw. Natuurlijk met heel andere excursies, maar dat 
spreekt voor zich. Hotel Bilstein in het plaatsje Lennestadt was 
wederom het reisdoel en op zondag 16 oktober verzamelden 
56 reislustigen zich op het parkeerterrein van het Politie Trai-
ningscentrum Overamstel. Het vertrek was gesteld op 09.00 
uur. In de week voorafgaande aan de reis ontstond bij de or-
ganisatie toch wel enige spanning, want waar bij het afspreken 
en vastleggen van de reis  geen rekening mee was gehouden, 
was de marathon van Amsterdam. Bij dit grootse Amsterdamse 
evenement worden heel veel wegen ’s-morgens in alle vroegte 
afgesloten voor alle verkeer. Zo ook de Jan Vroegopsingel, de 
aanrijroute naar het PTO. Bellen dus met de organisatie van 
dit loopspektakel en ons werd verzekerd, dat het berijden van 
de Jan Vroegopsingel rond het tijdstip van 09.00 uur geen pro-
bleem zou opleveren. De eerste loper zou daar pas omstreeks 
10.45 uur passeren. Gerustgesteld  en er van uitgaande dat het 
verder geen probleem zou worden, begaf Joop zich op zondag 
al vroeg op pad om de reislustigen op te vangen bij het PTO. 
Bij het aanrijden naar het sportterrein deden zich al de nodige 
problemen voor, want ook de wegen rondom ons sportter-
rein  waren al afgesloten. Om het sportterrein te bereiken 
moest hij zich dus niets aantrekken van die afsluitingen en bij 
de meeste afsluitingen was gelukkig geen personeel aanwezig, 
zodat hij door niemand werd tegengehouden. Al de SPA-leden 
dachten daar kennelijk hetzelfde over en waren keurig op tijd 
voor vertrek. Bij onze komst op het sportterrein stond de bus 
al klaar, want ook de chauffeur had zich goed voorbereid en re-
kening gehouden met afsluitingen. De bus bleek eigendom van 
de chauffeur en hij beheerde zijn eigen reisbureau onder de 
naam “Labots reizen”. Iedereen vond het een prachtige bus en 
dat kon ook niet anders, want deze bus was pas drie maanden 
oud en voorzien van de modernste technieken. Een geweldige 
bus om mee te reizen, hetgeen ook gold voor de chauffeur. 
Rustig, beheerst en vakbekwaam vervoerde hij ons langs ’s 
heren wegen en ontspannen reden wij Duitsland binnen. De 
koffie- en toiletstop werd gehouden bij het bekende wegres-
taurant van Hünxe en nadat iedereen de benen had gestrekt en 
gelaafd was, werd de laatste etappe afgelegd naar Lennestadt.   
In het hotel werden wij, net als vorig jaar, ontvangen met een 
kleine lunch, waarna de kamers werden verdeeld en konden 
de koffers uitgepakt worden. Na het avondbuffet was er voor 
de degenen die dat wilden, de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een fakkeltocht, die afgesloten werd met een schnaps. Vanaf 

17.00 uur was het vrij drinken aan de bar en in de caféachtige 
ruimten van het hotel. Gezelligheid stond voorop en met een 
borrel op was het de eerste avond al enorm gezellig en plezie-
rig vertoeven . 

Dag twee. Na een heerlijk ontbijt stond om 10.00 uur de bus 
alweer klaar om ons mee te nemen naar het stuwmeer de 
Biggesee. Dit meer is aangelegd voor de stroomvoorziening en 
strekt zich uit tussen Olpe en Attendorn. Eenmaal ter plaatse 
zagen wij verschillende grote salonboten en wij scheepten ons 
in op het grootste schip, waar plaats was voor maar liefst 750 
passagiers. Aan boord ontbrak het ons aan niets. Het schip was 
uitgerust met verschillende uitgiftepunten voor koffie, gebak, 
maaltijden en dranken. Ook de zitplaatsen waren ruim en 
comfortabel en door de grote ruiten hadden wij een prachtig 
zicht over het water en de oeverlanden.  Onderweg werden 
verschillende aanlegplaatsen aangedaan en daar werden nieuwe 
passagiers aan boord genomen en zij die hum bestemming 
bereikt hadden stapten van boord. De tocht duurde anderhalf 
uur en was voor het gevoel veel te kort. Eenmaal terug op de 
opstapplaats  namen wij weer plaats in de bus. Hier bleek dat 
wij het echtpaar van Workum misten. Zoeken, maar zij waren 
niet te vinden. De boot was echter al weer vertrokken en 
het verhaal deed al snel de ronde dat zij wel in de rij hadden 
gestaan om van boord te gaan, maar terug waren gelopen naar 
het toilet aan boord. Een ander verhaal vertelde weer dat zij 
wel van boord waren gegaan en gesignaleerd waren in het 
voetgangerstunneltje naar de busparkeerplaats. De chauffeur 
had inmiddels de telefoon ter hand genomen en belde met de 
rederij. Afgesproken werd dat hij zou rijden naar de volgende 
aanlegplaats en de kapitein zou het aan boord omroepen. Om 
alle misverstanden uit de weg te gaan en met het verhaal in 
gedachte dat zij wel van boord waren gegaan, bleef de voorzit-
ter achter, om hen eventueel op te vangen. Bij de volgende 
aanlegplaats stond het echtpaar te wachten en namen plaats in 
de bus. Het eerste verhaal bleek waar te zijn en zij hadden niet 
in de gaten gehad dat de boot zo snel weer vertrok. Nu moest 
Joop nog opgehaald worden en boze tongen beweren dat er 
stemmen opgingen om hem daar maar te laten. Ja ….lezers…..
van je vrienden moet je het maar hebben. Na een prachtige 
rondrit door de omgeving schoven wij om 14.00 uur het hotel 
binnen en daar werden wij getrakteerd op een warme lunch. ’s 
Avonds was er live entertainment in de naast gelegen pub. De 
“Dampfknödel” is een Belgisch bandje van het type dijen-
kletsers en speelde vooral Duitse jodel- en blaasmuziek. De 
stemming zat er snel in en wij kunnen terugkijken op een heel 
gezellige avond. 

Bij het ontbijt van dag drie troffen wij een papieren draagtasje 
dat wij zelf mochten vullen voor de lunch. Deze dag zou ons 
brengen naar het plaatsje Winterberg. In de winter is dat een 
wintersportcentrum, waar niet alleen geskied kan worden, 
maar ook schansspringen, langlaufen en bobsleeën.  Voor de 
sporten was het nog te vroeg in het seizoen en de bedoeling 
was dat wij daar de vrije hand kregen om te gaan winkelen. 
De dames gingen van winkel tot winkel en de mannen sjokten 
daar achteraan of namen plaats op een terras om daar de tijd 
door te brengen. Na het winkelen verraste de chauffeur ons op 
een fraaie bustocht door de prachtige omgeving en laat in de 
middag werden wij weer afgezet bij het hotel. Hier wachtte ons 
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opnieuw een verrassing want er was TAART. U kent dat wel. 
Als je in Duitsland bent en je drinkt daar koffie, dan wordt daar 
altijd kuchen oder torte bij geserveerd. Voor de mannen, na 
het diner, was er een heus biljarttoernooi en verschillende col-
lega’s hadden zich daarvoor ingeschreven. Het lukte onze Jaap 
Veenman om door te dringen tot de finale, maar daar vond hij 
zijn Waterloo. Zijn tegenstander was te sterk. Overigens werd 
gespeeld 10 over rood, dit omdat anders zo’n toernooi veel te 
lang zou duren en nooit op één avond afgewerkt kon worden.

Inmiddels was het alweer woensdag en stond onze volgende 
excursie op het programma. Een bezoek aan de Warsteiner 
Brauerei in het gelijknamige plaatsje. Het is een familiebedrijf, 
die de hele omgeving in eigendom heeft. Zij beheren daar een 
camping, een hotel en een heel grote stoeterij. Dit dus allemaal 
naast de activiteiten die bij de brouwerij plaatsvinden.  In deze 
brouwerij vindt niet alleen het brouwproces plaats, maar van 
hieruit wordt de binnenlandse en buitenlandse markt bediend. 
Een gigantisch complex. Stapels zeecontainers, fusten, kratten, 
flesjes, blikjes tot zo ver het oog reikt. Op het terrein bevindt 
zich een eigen spoorlijn, die dagelijks voor het vervoer zorgt 
naar de havens. Rijen vrachtauto’s die de binnenlandse markt 
bedienen. Indrukwekkend om te zien. Bij de start van de rond-
leiding bezochten wij eerst een bioscoopzaal en namen plaats 
in comfortabele fauteuils. Deze stoelen waren gemonteerd 
op een draaischijf, gelijk aan de draaischijf in het theater op 
de vliegbasis Valkenburg waar de musical “Soldaat van Oranje” 

wordt gespeeld. Hier zagen wij hoe het bier van oudsher en ei-
genlijk van vader op zoon gemaakt wordt. Na deze film namen 
wij plaats in een zeer modern autotreintje, dat ons over het 
terrein gidste. Dwars door de fabriek zagen wij van zeer nabij 
hoe het proces in de praktijk verliep. Na de rondleiding werden 
wij gelaafd met een glas bier en grote kom soep. Deze dag was 
wat het weer betreft de slechtste dag van de week, want waar 
de zon ons de dagen daarvoor vergezelde, viel de regen nu ge-
staag uit de hemel. Ons deerde dat niet, want wij waren binnen 
en zaten droog. Hierna terug naar het hotel, waar wederom de 
torte op ons stond te wachten. Na het diner was het tijd voor 
de afscheidsavond. Ook nu was er weer een optreden van de 
“Dampfknödel”, dat duurde tot in de kleine uurtjes. 

Op onze laatste dag was het vroeg opstaan, de koffers naar 
de hal brengen, ontbijten,  lunchpakket klaar maken, de extra 
verteringen aan de bar afrekenen, afscheid nemen van het 
bedienend personeel, om vervolgens plaats te nemen in de bus 
voor de thuisreis.

De thuisreis verliep zonder problemen en omstreeks 14.45 uur 
reden wij weer het parkeerterrein op van het PTO.  Een woord 
van dank voor deze reis is zeker op zijn plaats voor Douwe 
Brouwer, die de reis had voorbereid en als reisleider had gefun-
geerd. Douwe, namens het reisgezelschap…….Bedankt……het 
was geweldig.

Beste SPA leden, wij hebben inmiddels een respectabel aantal 
leden en het lijkt mij sterk dat daar niet 3, 5 of meer mannen 
of vrouwen bij zijn, die muzikaal vaardig zijn. En die het leuk 
vinden om een muzikaal trio of combo te vormen. Het zou 
leuk zijn als wij evenementen van barbecue tot themabijeen-
komst of een andere evenement kunnen op luisteren met live 
muziek. Denk b.v. aan onze reis, verleden jaar in hotel Bilstein: 
Jan Schmitz was een doorslaand succes. Er zijn leden onder ons 
die niet onverdienstelijk hun toontje hebben meegespeeld in 
bijv. het APMG bijvoorbeeld. Heeft u interesse en zin om mee 
te doen, meldt u zich dan aan. Is er voldoende interesse dan is 
het zaak om het geheel goed in beweging te zetten. Oefen-
ruimte wordt ter beschikking gesteld in het SPA-honk. U kunt 
zich aanmelden bij onze webmaster Han Varkevisser, zelf ook 
een muzikant.

Najaarsreis naar het Sauerland ilona STap en Joop RedeR
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Los de puzzel op en breng vervolgens de letters over naar de gelijkgenummerde vakjes
in het balkjes onder de puzzel. Bij juiste invulling leest u een wens. Dit is de oplossing die u kunt inzenden. Stuur uw oplossing  
voor 1 februari 2017 naar: puzzel@spa-amsterdam.nl
Veel puzzelplezier.

KERSTKRUISWOORDPUZZEL 2016

Horizontaal

1. tabak en tabaksproducten. 
7 heldenmoed. 
14 verbinding. 
15 vaste brandstof. 
17 beleefdheid. 
19 tijdperk. 
21 jong dier. 
23 plantenivoor. 
25 feit. 
26 kampvechter. 
28 deel van Frankrijk. 
29 goedzak. 
30 betaalplaats. 
31 voorschieter. 
33 trek. 
34 te weten. 
35 grut. 
36 pausennaam. 
38 onaangenaam. 
40 nikkel. 
41 kip. 
42 bijwoord van plaats. 
44 waarnemen. 
46 haasten. 
47 plaats in Arabië. 
49 honingbij. 
51 chique partij. 
52 kalmeermiddel. 
53 steensoort. 
54 maanstand. 
55 het Romeinse Rijk. 

57 flard/ gewone gang/sleur. 
60 enige. 
64 wachthuis. 
65 aanspreektitel. 
66 rijstbrandewijn. 
67 geestdrift. 
68 diepe schotel (gew). 
70 duizend. 
72 kledingstuk. 
74 deel v/e mast. 
76 munteenheid van Brazilië. 
78 signore. 
79 wisselborgtocht. 
80 pers vnw. 
81 wintersportartikel. 
83 jongen. 
85 koornis. 
87 waterzoogdier. 
88 rivier in Sardinië. 
90 tropisch gras/ mozesgras. 
91 achtervoegsel. 
92 bijwoord. 
94 geluid. 
95 rivier in Utrecht. 
96 dwaas/zinloos. 
97 uniek. 
99 voetballer. 
100 vervoermiddel. 
101 bemanning van een schip.

DIAGRAM KERSTPUZZEL 2016 VOOR SPA

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

16 8 90 12 2 87 96 29 72 37 15 92 68 63 97 76

57 23 10 78 48 69 11 64 28 58 40 42 3 55 49 18

41 67 91 25

1 66 75 94 48 84 72 51 33 14 9 97 71 82 45

7 54 34 40 96 95 24 5 61 56 6 64 59 40 80 17

100 4 13 46 68

Verticaal

2 eivormig. 
3 plaats. 
4 paardje. 
5 was getekend. 
6 spoedig. 
8 keur. 
9 voorbij. 
10 hoeveelheid. 
11 deel van boom. 
12 toverkunst. 
13 kamp. 
16 bewoner van Caraïbisch gebied. 
18 direct. 
19 plaats in Gelderland. 

20 slaapmiddel. 
21 weerspannig.
22 muziekinstrument. 
24 plaats in Noord-Brabant. 
26 kamerplant. 
27 waterdier. 
30 zoogdier. 
32 wisseling van veren. 
35 roeier. 
37 water in Friesland. 
39 gootje. 
41 Hunne Edelachtbaren. 
42 kip. 
43 grondsoort. 
45 vochtig. 
48 omvang. 

50 meisjesnaam. 
56 scoutattribuut. 
57 soort. 
58 plaats in Drenthe. 
59 kleding. 
60 loon van een schepeling. 
61 roem. 
62 hogepriester. 
63 boogvormig overhangend. 
69 eikenschors. 
71 Chinese maat. 
73 soort. 
75 putemmer.
77 zeilbootje. 
79 tamarinde. 
80 meisjesnaam. 

82 ooit. 
84 strelen. 
86 plaats in Noord-Brabant. 
87 plaats in Japan. 
89 plaats in Gelderland. 
91 Engelse maat. 
93 loofboom. 
96 Internationale Agrarisch 
Centrum. 
98 geïllustreerde Pers. 
99 Burgerlijke Stand.

De oplossing van de September-puzzel luidt:
WEES NOOIT JALOERS OP JE BUREN, ZIJ HEBBEN ZICHZELF EN JOU TE VERDUREN

Er waren 21 inzendingen, waarvan er 18 juist waren. Hieruit werd als prijswinnaar getrokken: Herman Bakker uit Landsmeer.
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Onwelle man op het perron Joop RedeR.

Jarenlang werkte ik bij de bij de Amsterdamse recherche, waar-
van zo’n vijfentwintig jaar in de Bijlmermeer. Van de redactie van 
dit blad kreeg ik onlangs het verzoek om eens een artikel te 
schrijven over een zaak uit de praktijk. Ik heb daar over nage-
dacht en toen schoot mij een zaak te binnen uit het jaar 1996, 
die zomaar als leidraad voor een nieuwe ’Baantjer’ zou kunnen 
dienen. De werkelijkheid is soms gekker dan schrijvers kunnen 
verzinnen. 

Eerst wordt er op het metrostation Ganzenhoef in Amsterdam 
Z.O. een dode man aangetroffen met een heel bijzonder vuur-
wapen op zak en twee dagen later vind je zijn slachtoffer in de 
binnentuin van een woning aan het Geerdinkhof.

Wat gebeurde er!

Het was omstreeks 10 uur op een zaterdagavond in mei, toen 
twee geüniformeerde collega’s van het bureau Ganzenhoef de 
melding kregen: “Onwelle man op het perron van metrostation 
Ganzenhoef!” Ter plekke zagen de collega’s dat een man op de 
grond lag en dat twee anderen bezig waren met reanimeren. Dat 
gebeurde vakkundig, want de heren bleken toevallig vierdejaars 
medicijnenstudenten te zijn. De inmiddels ter plaatse gekomen 
broeders van de GG en GD namen de taak over, maar alle 
professionele hulp mocht niet meer baten. In het AMC konden 
artsen niet anders dan de dood van deze man constateren. Het 
bleek te gaan om een klassieke hartaanval, want de man was 
hartpatiënt en had drie bypasses, zo bleek later. Bij fouillering 
van de man troffen de collega’s identiteitspapieren aan, maar 
ook een 68 centimeter lange schietpijp, geladen met een 9 mm 
patroon. Volgens zijn identiteitspapieren was het een zekere B. en 
van  Engelse afkomst. De collega’s  maakten nog een opmerking 
in de trant van: “Wat moet die vent met zo’n wapen? Misschien 
heeft hij er wel iemand mee dood geschoten!”, op dat moment 
niet wetend hoe raak hun opmerkingen waren. Het vuurwapen 
werd uiteraard in beslag genomen en de volgende dag kreeg ik 
de afwikkeling van deze zaak op mijn bureau. Aan de hand van 
zijn identiteitspapieren en het aangetroffen adres zette ik, samen 
met mijn collega’s, het onderzoek voort en begaf mij naar het 
adres in de Bijlmer. De bewoonster herkende de man op de 
foto en verklaarde dat hij bevriend was met haar zoon K. Zij 
vertelde mij dat hij in de buurt van de flat Ganzenhoef moest 
wonen maar als ik meer wilde weten, dan moest ik dat maar 
aan haar zoon K. vragen. Haar zoon was echter niet thuis en zij 
kon ook geen contact met hem krijgen. Op de maandagochtend 
daarna, omstreeks 11.00 uur vroegen de collega’s van het bureau 
Ganzenhoef assistentie van de recherche. Tegen de schutting van 
een binnentuin van een perceel aan het Geerdinkhof was het lijk 
aangetroffen van een man. Hij was doodgeschoten en zijn kleding 
was drijfnat. Samen met mijn collega’s startte ik het onderzoek. 
De woning was eigendom van een directeur van een naastge-
legen reisbureau en was diezelfde ochtend door zijn personeel 
van Schiphol opgehaald. Terwijl hij op kantoor zijn reis besprak, 
had hij door het raam gekeken en het lijk in de tuin zien liggen. 
In eerste instantie dacht hij dat er iemand lag te slapen, maar 
eenmaal dichterbij gekomen zag hij dat het om een dode man 
ging. De alleenwonende directeur vertelde dat hij zijn woning 
tijdens zijn afwezigheid had uitgeleend aan een zakenrelatie, een 

zekere B. Tijdens het onderzoek in de woning trof de technische 
recherche in de woonkamer een lege 9 mm huls aan, soortgelijk 
aan de patroon die eerder was aangetroffen in de fouillering van 
de ‘onwelle man’ in het metrostation. De link met de dode B. van 
het metrostation was gelegd.

Maar wie was de dode man in de binnentuin? De directeur wist 
verder te vertellen dat B. bevriend was met ene K. Hij had die K. 
wel eens eerder gezien. Op de vraag of dit soms die vriend van 
B. was, antwoordde hij dat het misschien wel mogelijk was, maar 
zeker was hij niet. Het bekijken van lijken was beslist geen hobby 
van de man en hij bleef dan ook op eerbiedige afstand. Voorzich-
tig informeerden wij in de omgeving van K.’s moeder en aan de 
hand van de getoonde foto werd K. herkend. Opnieuw brachten 
wij een bezoek aan de moeder van K. en nu herkende zij haar 
eigen zoon. Tijdens het buurtonderzoek bij de woning aan het 
Geerdinkhof meldden buren dat zij op zaterdagavond tussen ne-
gen en tien uur luid geschreeuw hadden gehoord. Een buurman 
was zelfs naar de woning gelopen, omdat het net leek of iemand 
in doodsnood verkeerde. Toen hij bij de woning arriveerde was 
het weer stil en op dat moment stapte er een man naar buiten, 
die iets in het Engels had gemopperd over: ”dat geschreeuw van 
die kinderen ook altijd!”. Verder werd er geen aandacht aan be-
steed en de buurman was weer naar huis gegaan. De vriendin van 
K. wist mij wat meer te vertellen. Zij vertelde dat K. vrijdags met 
B. naar Duitsland was geweest.  K. had nog een flinke financiële 
vordering op B. en zij hadden afgesproken dat de betaling daarvan 
in natura zou geschieden. B. zou een BMW personenauto krijgen, 
die echter opgehaald moest worden in Duitsland. Op vrijdag was 
de auto kennelijk nog niet klaar en beiden keerden ter onver-
richte zake terug naar Nederland. Op zaterdag was K. wederom 
naar B. gegaan die inderdaad de woning van de directeur van het 
reisbureau te leen had gekregen. Van daaruit belde K. tegen negen 
uur ‘s avonds dat hij een uurtje later thuis zou komen. K. kwam 
echter niet meer thuis. Die twee hebben vermoedelijk een fikse 
ruzie gekregen en het zal altijd gissen blijven waarover. Uit de 
persoonlijke spullen van B. bleek dat hij een fanatiek sportduiker 
was. De bij hem aangetroffen schietpijp was een contactwapen, 
een onderwaterverdedigings-wapen, dat veelal gebruikt wordt 
om zich te verdedigen tegen haaien. Het kan haast niet anders 
of B. heeft tijdens die ruzie dat wapen gepakt en het tussen de 
schouderbladen van K. gedrukt, waardoor het schot afging. K. is 
daarna kennelijk de binnentuin in gevlucht, in de vijver gevallen, 
er weer uit geklauterd en vervolgens gestorven. De moordenaar 
verliet de woning met achterlating van zijn spullen, mompelde 
nog wat tegen de buurman die kwam aanlopen en liep naar het 
metrostation Ganzenhoef. Daar kreeg hij een hartaanval. De 
moordenaar leefde maximaal een uur langer dan zijn slachtof-
fer. Beiden hebben waarschijnlijk gelijktijdig aan de hemelpoort 
geklopt en ik kan u niet vertellen hoe Petrus daar op gereageerd 
heeft.  
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Overal merken wij dat wij steeds meer worden gecon-
fronteerd met de digitale wereld, met als  hoogte- (of 
zoals u wilt diepte-)punt de elektronische aangifte van 
de belastingdienst. Ook onze SPA ontkomt niet aan deze 
ontwikkeling. We hebben onze eigen website waar allerlei 
belangwekende zaken op staan. Voorbeelden hiervan zijn 
mededelingen van ons bestuur, de activiteitenkalender, op-
roepen van leden, fotoreportages en familieberichten. Een 
wekelijks bezoekje aan onze website is, vanwege de zich 
snel opvolgende ontwikkelingen, aan te bevelen. En onze 
website is veel uitgebreider dan de voorpagina! Tegenover 
deze ontwikkelingen staat een niet onaanzienlijk deel van 
onze leden dat moeite heeft met deze technische ontwik-
kelingen. Onze vereniging wil deze mensen niet in de kou 
laten staan. We houden de komende tijd ons SPA Nieuws 
dat 4x per jaar verschijnt en doen er veel moeite voor om 
dit blad te vullen met lezenswaardige zaken.

Nieuwsbrief

Maar wij ontkomen er niet aan, dat er door het bestuur 
snel en efficiënt met  onze leden moet worden gecom-
municeerd. Dat werd tot een jaar geleden gedaan middels 
een gedrukte en per post verstuurde flyer, maar deze 
methode is inmiddels zo duur geworden, dat de kosten 
niet meer opwegen tegen de voordelen. Dus doen we dit 
digitaal door middel van een Nieuwsbrief (bv. over de vrij 
plotselinge sluiting van ons honk en het a.s. Kerstdiner). 
De Nieuwsbrief is feitelijk een ongevraagd e-mailbericht. 
Zo’n (ongevraagde) e-mail is door de privacywetgeving 
onderworpen aan strenge regels. Zo dient elk lid zich actief 
hiervoor aan te melden (waaruit de uitdrukkelijke  toe-
stemming van de geadresseerde blijkt) en elk lid dient zich 

te kunnen afmelden. Onze Nieuwsbrief voldoet aan deze 
eisen. Echter, nog lang niet iedereen heeft zich via onze 
website aangemeld.

Mijn computer en ik

Hierboven werd al aangegeven, dat wij onze leden, die niet 
of niet goed met computers kunnen omgaan, niet in de kou 
willen laten staan. Daarom heeft onze website onder de 
pagina “Leden voor leden” een rubriek samengesteld onder 
de titel “Mijn computer en ik”, waarin op een toegankelijke 
manier allerlei belangwekkende zaken, die met het dagelijks 
computergebruik (en vooral de beveiliging ervan) te maken 
hebben. 

Bijeenkomsten

In de afgelopen tijd vond er in ons SPA honk een aantal 
bijeenkomsten plaats voor leden, die vragen of problemen 
hadden met het dagelijks computergebruik. Onderwerpen 
die aan bod kwamen waren: Hoe werkt een computer, 
foto- en filmbewerking en een kennismaking met Windows 
10. Wanneer er leden zijn die specifieke vragen hebben 
rondom het dagelijks gebruik van de computer, dan kun-
nen deze vragen ingestuurd worden en bij voldoende 
aanmeldingen (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers) wordt 
op een nader te bepalen dinsdag-ochtend van 10 tot 12 
uur een bijeenkomst georganiseerd (afgesloten met een 
eenvoudige lunch) waarin deze vragen uitgebreid worden 
behandeld. Kortom, schrijft u in voor het ontvangen van 
onze digitale Nieuwsbrief als u dit nog niet gedaan hebt en 
heeft u vragen over het dagelijks computergebruik, stuur 
deze in naar webmaster@spa-amsterdam.nl  en neem deel 
aan onze bijeenkomsten.

Digitale SPA han vaRkeviSSeR (weBmaSTeR)


