
28
e  j

aa
rg

an
g 

- 
m

aa
rt

 2
01

7

SPA Nieuws
Opgericht 20 maart 1986

Nieuw telefoonnummer 06-82671562
Voor nieuws, evenementen van uw SPA, zie website spa-amsterdam.nl





S.P.A. Nieuws Maart 2017

Bestuur SPA

INHOUDBeschermheer P.J. Aalbersberg, Hoofdcommissaris van politie,   
 Eenheid Amsterdam

Ereleden C.L. Gorissen
 A. Immel
 G.A. v.d. Erve

Lid van verdienste  J.H. de Nijs
Voorzitter Joop Reder
 voorzitter@spa-amsterdam.nl
 ☎ 0654 666196
 ☎ 020 6195491

Secretaris Rob Heida
 secretaris@spa-amsterdam.nl
 ☎ 020 6952084

Penningmeester Ilona STAP
 penningmeester@spa-amsterdam.nl
 ☎ 075 6844096

 

Ledensecretaris Frank van den Berg
2e secretaris ledensecretaris@spa-amsterdam.nl
 ☎ 020 6670182

Sociale contacten Arie Broekhoff
 sociale-contacten@spa-amsterdam.nl
 ☎ 0346-264446

 
 Pieter Pistoor 
 eindredacteur@spa-amsterdam.nl
 ☎ 06 24589820

 Koos Wiegertjes  redacteur@spa-amsterdam.nl 
 Ilona Stap penningmeester@spa-amsterdam.nl

Algemeen adviseur: André Immel
 senioradvisor@spa-amsterdam.nl
 ☎ 0252 417139
 ☎ 06 28631236

Commissielid Douwe Brouwer
Evenementen evenementen@spa-amsterdam.nl
 ☎ 020 6172719

Commissielid Koos Wiegertjes
Evenementen redacteur@spa-amsterdam.nl
 ☎ 0621 541505

Evenementen Frits Möller
 ☎ 020 6441727

SPA Webmaster  Han Varkevisser
 ☎ 0651797694
 webmaster@spa-amsterdam.nl

Ondersteuning beheer Hans Meijlink

Bankrelatie:
NL 89 INGB 0000 451020
t.n.v. Senioren Politie
Amsterdam
Korenmolenstraat 13 
1511 CG Oostzaan

SPA Honk:
Rijksstraatweg 56  
1115 AT  Duivendrecht  
☎ 06-82671562

Druk:    Drukkerij Elite 
         00 32 (0)11-550160 - prepress@drukkerijelite.be

Uitgeverij en verantwoording advertenties:
 Publikatieburo United
 Jan Steenhof 43, 3862 MC Nijkerk
 Advertenties onder verantwoordelijkheid 
 van de uitgever.

3

Zie voor activiteiten en 
andere zaken spa-amsterdam.nl

Colofon 3
Voorwoord 4
Activiteiten SPA 2017 4
Jaarlijkse algemene ledenvergadering 5
Hoe is het met 5
2e bezoek a’dam-toren 6
Spa-kerstdiner 2016  7
Dagtocht naar rotterdam en schiedam 8
Rectificatie 8
Amsterdamse politie 1940-1945 9
Themabijeenkomst woensdag 5 april 2017 9
Kerstbingo 2016 10
Reünie oud-rechercheurs 10
Kruiswoordpuzzel 11
Informatie van de wep 12
Nieuwjaars receptie  spa/ipa 13
Binnengekomen dankwoord 14
Dierenliefde 14
Adjudant Gerrit Wormgoor 16
Achter de schermen 17
Motorola crypto-portofoons 18
Een verhaal voor pasen... 19
Verhalen van een diender 20 
Vreemde vogels 21

Redactiecommissie

Bestuur van de SPA is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van dit blad.



S.P.A. Nieuws Maart 2017

Voorwoord 

Voor u ligt alweer het eerste nummer van het SPA-nieuws en hebben wij de nodige activiteiten alweer achter 
de rug. De nieuwjaarsreceptie was, evenals vorig jaar, druk bezocht en het bezoek aan de nieuwe A’dam-toren 
is ook al weer geschiedenis. Ook binnen het korps keert zo langzamerhand de rust weer en het lijkt er op dat 
de collega’s hun draai hebben gevonden. De omvorming van Regiopolitie naar Nationale Politie was een gigantische operatie, die 
zijn weerga niet kende en zorgde natuurlijk voor de nodige verandering. Waar in het verleden de lijnen kort waren en je precies 
wist waar en bij wie je moest zijn om een bepaald probleem te tackelen, moet je je tegenwoordig eerst wegwijs maken in de vele 
afkortingen om vervolgens te zoeken naar de juiste persoon. Gelukkig weten wij elkaar binnen onze Eenheid nog steeds te vinden. 
Op de laatst gehouden vergadering van de WEP (waardering erkenning politie) was ik, samen met een afvaardiging van het bestuur, 
vertegenwoordigd. Het beleid voor de komende tijd met betrekking tot seniorenverenigingen kwam daar ter sprake en werd 
uitgelegd door Cp. Erik de Vries, stafofficier binnen de korpsleiding. 
De bedoeling voor 2017 is dat de ondersteuning aan de seniorenverenigingen vanuit het Korps / Eenheid op de huidige manier 
wordt voortgezet en dat er in het jaar 2017 nieuw beleid wordt ontwikkeld.  Dit houdt in dat bestaande afspraken worden 
gehandhaafd . In 2018 komt er Korpsbeleid over ondersteuning aan alle verenigingen die er nu bij de politie zijn. Elders in dit blad 
leest u daar meer over. Ik zal u uiteraard van de voortgang op de hoogte houden. 
Inmiddels zijn de verbouwingsactiviteiten aan het SPA-honk afgerond en heeft het bestuur een paracommerciële vergunning 
aangevraagd, noodzakelijk voor onze soosactiviteiten. Dat er van het gebouw druk gebruik wordt gemaakt, behoeft eigenlijk geen 
betoog. De collega’s uit de actieve dienst hebben inmiddels ook onze locatie ontdekt en maken daar graag gebruik van. Maar zij 
niet alleen. Ook weet mwen ons te vinden als men een reünie wil organiseren. Wij bieden hen graag de ruimte daarvoor.    
Voor dit jaar staan verschillende themadagen op stapel en op 5 april bijvoorbeeld starten wij met een themadag over autodiefstal-
len en alle partijen, die daar bij betrokken zijn en dat zijn er nogal wat. In voorbereiding is ook een themadag over het vingeraf-
druksysteem HAVANK en een themadag over de forensische opsporing.  Natuurlijk worden er ook plannen ontwikkeld voor een 
één- en meerdaagse reis. U hoort het, activiteiten genoeg voor het komende jaar. Voor hen die onze locatie nog niet gevonden 
hebben, zeg ik, kom eens langs aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Het zal u zeker bevallen.    

Joop RedeR
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2017 
Dinsdag 21 maart PAAS klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 5 april Themadag PTO* 10.00 uur
Dinsdag 18 april Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 25 april Algemene ledenvergadering SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 28 april Bezoek A'dam toren A’dam toren 10.30 uur
Woensdag 10 mei Dagtrip Rotterdam e.o. PTO* 09.15 uur
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
Zaterdag 16 december Kerstdiner/dansant info volgt 13.00 uur

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-  en evenementen kalender 2017  

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 06-82671562)



AGENDA.

1.     Opening
2.      Vaststellen agenda
3.     Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26         
        april 2016
4      Ingekomen stukken
5.      Verslag secretaris 
6.      Verslag ledensecretaris
7.      Verslag penningmeester
8.      Verslag kascommissie
9.      Voorstel wijziging statuten.

Pauze

10.    Vaststellen bestuursreglement horeca
11.    Voorstellen
12.    Beleid bestuur
13.    Verkiezing bestuur
14.    Verkiezing Kascommissie
15.    Rondvraag

16.    Sluiting

TOELICHTING.
T.a.v. de punten 3, 5 en 9;
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris en het voor-
stel wijziging statuten van de SPA liggen vanaf maandag 5 april 
2016 ter inzage in het SPA-honk. Agenda, notulen, verslag en 
voorstel wijziging statuten van de SPA zullen ook op de web-
site worden vermeld. (spa-amsterdam.nl )

T.a.v. 10;
Voorstellen kunnen tot 11 april 2016 bij het bestuur worden 
ingediend.

T.a.v. punt 12;
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden: Joop Reder 
en Ilona Stap. De aftredende bestuursleden stellen zich her-
kiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 11 april 
2016 opgeven bij het secretariaat van de SPA.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn, om vanaf 5 april inzage in 
de stukken te hebben,  dan kunnen de stukken op verzoek, via 
de mail worden toegezonden. Mail dan uw verzoek naar spaa@
upcmail.nl

Bestuur SPA.
n.d. Rob Heida (Secretaris)
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HOE IS HET MET…. FRank van den BeRg

Mw. Janny van den HIL-de GRAAF
Deze lieve dame is thans het oudste lid van de SPA, 96 jaar 
en heeft lang deel kunnen nemen aan de kaartmiddagen van 
de SPA. Nu is zij aan huis gekluisterd en slecht ter been, mede 
vanwege een hernia, waaraan niets gedaan kan worden, ook in 
verband met haar hoge leeftijd. Zij heeft een dochter in de buurt 
wonen die haar gelukkig de nodige hulp verschaft. Zijl is weduwe 
van een acollega, die dienst heeft gedaan bij de Rijkspolitie, dis-
trict Amsterdam. Op 17 januari kwam bij mij het bericht binnen 
dat Janny van den Hil-de Graaf  overleden  was. Zoals gebruike-
lijk worden de bijzonderheden, voor zover bekend, vermeld op 
onze website. Rust in vrede.

Mw. Annie van WIJNGAARDEN-van STEEN
Zij is de weduwe van Cor van Wijngaarden, bij velen onder ons 
bekend. Zij is inmiddels 92 jaar oud en in goede gezondheid. Zij 
doet nog veel zelf, ook de boodschappen maar gebruikt dan wel 
een rollator, wel zo verstandig. Familie en buren steunen haar 
waar nodig. In het begin van de SPA hield Cor zich bezig met het 
organiseren van evenementen/uitstapjes.

Dick VLEDDER
Dick verblijft al weer 4 jaar in het verpleeghuis Bornholm te 
Hoofddorp. Lichamelijk is Dick in goede conditie, geestelijk 
wat minder, maar zijn naasten kent hij goed. Het SPA magazine 

neemt zijn vrouw Evelien samen met Dick helemaal door, alles 
wordt (voor)gelezen. Zijn Amsterdamse politieperiode komt bij 
Dick op nummer 1 !

Gijsbertus BOMAS
Een moeilijke periode voor Gijs. Zijn echtgenote is 2 weken 
geleden overleden na een lang ziekbed. Gijs is 82 jaar en via de 
Rijkspolitie bij de SPA aangesloten. Gijs heeft 5 kinderen en de 
nodige kleinkinderen, die hem goed in de gaten houden. Het 
SPA magazine leest hij met plezier en misschien neemt hij nog 
eens deel aan b.v. een dagtrip.

Joop PLANKMAN
Helaas is de prostaatkanker bij Joop verspreid naar de botten en 
daar is niet veel meer aan te doen. Er vindt pijnbestrijding plaats 
en Joop krijgt hormooninjecties, waar hij goed op reageert. Het 
gaat momenteel (14/1) redelijk met hem en wij hopen dat dit 
lang zo mag duren en wensen Joop en zijn vrouw alle sterkte 
toe. 

Henk VINKE
Met de 85 jarige Henk gaat het goed. Hij verkeert in goede 
gezondheid en samen met zijn vrouw woont hij in Krommenie. 
Henk en zijn vrouw hebben lange tijd gebruik kunnen maken 
van de caravan, maar door de nodige lichamelijke gebreken van 
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zijn vrouw heeft hij de caravan weg moeten doen en dat is altijd 
jammer en een gemis. Samen met zijn vrouw staat hij positief  in 
het leven. Dat kun je aan deze zeer bekende oud Motordiender 
wel overlaten. 
 
Auke SCHOTANUS
Zeer bekend van zijn lange dienstperiode aan bureau War-
moesstraat. De 91 jarige Auke woont momenteel in Harderwijk, 
niet in zijn woning maar in een revalidatiekliniek naast het zieken-
huis. Na een val in zijn woning liep Auke een schouderbreuk en 
heupbreuk op, dus voor een 91 jarige is dit moeilijk en langdurig. 
Auke geniet van het SPA magazine en wij wensen hem beter-
schap en het allerbeste toe.

Hans STANDAAR
De in Berg op Zoom wonende Hans heeft te maken met een er-
felijke oogziekte, glaucoom. De oogdruk werd zo hoog dat een 
ingreep noodzakelijk was. Dit gebeurt in de VU te Amsterdam 
en heeft bij een oog al plaats gevonden. Eind februari is het ande-
re oog aan de beurt. De verwachtingen zijn positief. Momenteel 
levert het druppelen van de ogen de meeste ergernis op, maar 
is noodzakelijk. Hans gaat zich als alles naar wens verloopt zeker 
weer inschrijven voor de volgende Vierdaagse te Nijmegen. U 

weet, Hans is een van de toppers op dit gebied, al kon hij vroe-
ger ook aardig judoën. Hans, veel succes de komende tijd.

Gerard GUIT
De 83 jarige Volendammer en oud ruiter Gerard verblijft al 
geruime tijd in een verzorgingskliniek in Volendam. Zijn echtge-
note bezoekt hem trouw iedere dag. Gerard geeft naar haar toe 
altijd een blik van herkenning en lacht haar toe. Mevrouw Guit 
leest het SPA magazine met plezier en komt regelmatig bekende 
namen tegen. Zij groet alle bekende oud ruiters en is dankbaar 
voor het medeleven.

Arie BROEKHOFF
Ons oudste en langstzittende bestuurslid kampt al enige tijd met 
flinke rugpijnen. Dit geeft problemen met lopen en autorijden. 
Na onderzoek blijkt er een vernauwing te zijn in het zenuwka-
naal van de rug. Een operatie is noodzakelijk en zal op 13 maart 
plaatsvinden. De operatie is niet eenvoudig en het herstel zal ge-
ruime tijd in beslag gaan nemen. Arie en zijn vrouw Diny blijven 
de kaarten namens de SPA verzorgen. Grote klasse! Wij wensen 
Arie uiteraard sterkte en een spoedig herstel toe.

Beste leden, dit was het weer voor deze keer. Ik wens U het 
allerbeste en de zieken beterschap en sterkte.

S.P.A. Nieuws Maart 2017

HOE IS HET MET…. FRank van den BeRg

De evenementencommissie is erin geslaagd om een tweede excursie te organiseren in de 
A’dam-toren (de voormalige Shell-toren bij de Tolhuispont). Deze excursie vindt plaats op vrij-
dag 28 april 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 uit-
gebreide 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. 

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

2e BEZOEK A’DAM-TOREN douwe BRouweR



7

S.P.A. Nieuws Maart 2017

SPA-KERSTDINER 2016 andRé Immel 

Na een tweetal bezoe-
ken aan de locatie en 
een goede voorbereiding 
door de leden van het 
bestuur brak dan einde-
lijk 17 december aan, de 
dag van het SPA-Kerst-
diner. Na de deceptie 
van het jaar ervoor was 
er veel aan gelegen om 
deze dag tot een feest 
te maken. De keuze was 
gevallen op het gloed-
nieuwe Corendon hotel 
aan de Aletta Jacobslaan, 
voor velen een bekende 
omgeving. (N.B. Op de 
7e etage piept de neus 
van een heuse Boeing 
737 uit de gevel, terwijl 

men op die kamer binnen in de originele cockpit met een vlucht-
simulator piloot kan spelen.)

Het bestuur, voorzitter, penningmeester, secretaris en Douwe 
Brouwer stonden bij de entree om de gasten ( 78 personen) met 
de nodige élégance te ontvangen. Het doet je altijd goed te we-
ten dat je echt welkom bent.. En het geeft toch wel wat cachet 
als je voor zo’n gebeuren feestelijk gekleed bent. Ik zag enkele 
heren in smoking of  tuxedo dress, terwijl de dames er ook ele-
gant uitzagen. Toen wij arriveerden was het al gezellig druk en 
het moet gezegd worden, dat de aankleding en de schikking in 
het restaurant voortreffelijk waren. De tafels waren keurig ge-
dekt en bij elk couvert lag een menukaart - leuk gebaar - van het 
hotel, met ook het SPA logo erop. Achterin was het al gezellig, de 
eerste danspasjes werden gezet en, belangrijk, er werd gelachen. 
Enkelen hadden al een stoel gereserveerd in het restaurant. Onze 
huismuzikant, Henk Wolleswinkel, was al driftig op het klavier 
aan het spelen, kortom er straalde warmte uit. Voor de straffe 
rokers onder ons was er nog een ruimte, soort serre, waar ge-
rookt kon worden zonder dat de kwalijke dampen de anderen 
stoorden.  Onze voorzitter Joop Reder was alom aanwezig om te 

zien of  alles correct verliep en opende de feestavond door een 
ieder welkom te heten en een gezellige avond toe te wensen. Hij 
zei het wel in meer woorden maar in essentie kwam het hierop  
neer. Na de eerste lafenis naar binnen te hebben gewerkt - bub-
bels - werden we verzocht naar het restaurant te gaan om daar 
het voorafje te gaan verorberen.  Geen klacht gehoord over de 
linzensoep en de bijbehorende mezes - in ruime mate aanwe-
zig - met vers stokbrood, voortreffelijk. Ik kreeg van mijn buddy 
aangeboden om haar linzensoep als extra te nemen en dat ging 
er ook in. Ook aan tafel werden de alcoholische versnaperingen 
niet vergeten en er werd volop geschonken. Ik had het voorrecht 
om bij Pieter Post aan tafel te zitten en die had het nadeel van een 
beetje scheve tafel waardoor zijn bier steeds omviel. Maar geen 
nood, daar was die leuke serveerster weer die moeiteloos weer 
en nieuw biertje bracht. 
Na het voorgerecht begaven wij ons weer naar de dansvloer ten-
einde het personeel de gelegenheid te geven te dekken voor de 
volgende gang.  Ik kon, in vergelijking met vorig jaar, op dans-
vloer aardig meekomen. In de pauze nam Joop weer het woord 
en werden de parkeerkaarten ingenomen om als uitrijdkaart te 
kunnen dienen. Wellicht een kleinigheid en niet de moeite van 
het vermelden waard maar het geeft toch aan dat aan alles werd 
gedacht. Douwe Brouwer vertelde over de komende evenemen-
ten en raadde ons aan om toch vooral het SPA blaadje te lezen. 
Joop corrigeerde hem door te zeggen dat ons glossy magazine 
voor de duvel geen blaadje is. Luid gelach en insiders weten wel 
hoe één en ander wordt bedoeld. Er werd weer volop gedanst 
en gepraat, maar vooral gelachen. André kreeg even het woord 
en bedankte ieder die in zijn gezondheid  was en is geïnteres-
seerd en gaf  aan dat hij er verleden jaar slechter voorstond. Maar 
merkte hij op, dat hij zonder zijn buddy - bij eenieder bekend - dit 
niet had klaargespeeld. Hij bedankte namens ons allen het be-
stuur voor een geweldig goed georganiseerde avond, die zeker 
om herhaling vroeg. Vervolgens schoven wij weer aan voor het 
dessert, dat bestond uit ijs met baklava. Nu is het zo, dat je wel 
moet beseffen dat baklava erg, erg zoet is, gevuld met o.a. honing 
en dat die twee kleine porties voldoende zijn om je een heel vol 
gevoel te geven. Uit bovenstaande zult u hebben begrepen, dat 
het SPA kerstdiner/dansant t 2016 prima is verlopen. Tot volgend 
jaar maar weer.
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DAGTOCHT NAAR ROTTERDAM EN SCHIEDAM douwe BRouweR

Opnieuw is onze evenementencommissie er in geslaagd om 
u een ontspannende en tevens educatieve dagreis te kunnen 
aanbieden. Deze busreis, op woensdag 10 mei 2017, brengt 
ons naar de havenstad Rotterdam. Wat gaan wij daar doen en 
beleven, ofwel hoe verloopt deze dag?

• vertrek om 9.15 uur vanaf  het PTO naar Rotterdam per 
luxe touringcar

• een rondrit door Rotterdam langs de meest opmerkelijke 
gebouwen en plaatsen

• een vaartocht met een partyschip door de havens en langs 
bijzondere objecten zoals het fameuze ss Rotterdam en de 
Erasmusbrug 

• koffie met gebak aan boord

• lunch aan boord

• een sightseeingtour van Rotterdam naar Schiedam

• een bezoek aan het Jenevermuseum met een rondleiding 
van gidsen en uitleg over het productieproces van de jene-
ver, inclusief  een proeverij 

• een rit van Schiedam door Zuid Holland naar het dorp 
Kaagzicht, naar het restaurant Brasa, aan de Kagerplassen

• een smakelijk drie-gangen menu met koffie toe

• de terugreis naar het PTO, waar we rond  
22.00 uur arriveren

Deze geheel verzorgde dag kost voor u, als SPA-lid, slechts € 70,- 
p.p. Introducés betalen € 85,- p.p.

Inschrijven voor deze dagtocht doet u middels over-
making van het verschuldigde bedrag, voor 1 april 
2017, op bankrekening NL89 INGB 0000 451020 t.n.v. 
Senioren Politie Amsterdam o.v.v. dagtocht Rotterdam.

RECTIFICATIE de RedactIe

In het decembernummer 2016 van uw SPA-nieuws heeft u het verhaal kunnen lezen van de Amsterdamse politie 1940-
1945. Daarbij zijn door omstandigheden fouten ontstaan, die wij graag recht willen zetten. Ten eerste ontbrak de inleiding 
tot dit verhaal, welke geschreven is door Cor Gorissen. Ten tweede werd de indruk gewekt, dat dit verhaal door Cor Go-
rissen is geschreven, maar dat is niet juist. Het geheel werd geschreven door Gerard Koppers, een gerenommeerd onder-
zoeker bij de Brandweer. Met zijn toestemming is vervolgens het verhaal geplaatst. Hieronder volgt het schrijven van Cor 
Gorissen met de uitleg tot het verhaal. Het verhaal staat, zoals gezegd, in het decembernummer 2016 van het SPA nieuws.
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Amsterdamse politie 1940-1945 coR goRIssen

Het is al weer twee jaar geleden dat het boekje Wij waren er 
niet bij… over het gedenkteken Amsterdamse politie 1940-1945 
verscheen. Nadien heeft er veel onderzoek plaatsgevonden in 
het Stadsarchief  Amsterdam en bij het NIOD. Ook is uw hulp 
gevraagd om het onderzoek van het NIOD over POLITIE EN 
VERZET te ondersteunen met uw kennis. Ik zie er echt naar uit 
dat dit onderzoek over circa twee jaar in boekvorm zal verschij-
nen. In het septembernummer van het SPA Nieuws werd verslag 
gedaan van het 2e bezoek aan het voormalige Kamp Amersfoort. 
Al deze zaken samen hebben mij ertoe gebracht u een artikel aan 
te bieden, waaraan ik mocht meewerken. Gerard Koppers, een 
gerenommeerd onderzoeker bij de Brandweer, heeft dit artikel 
recent geschreven en ik weet zeker dat u het met belangstelling 
zult lezen.

Terug naar: Wij waren er niet bij. 
Op de personeelskaart  van H. van Horssen staat het volgende 
vermeld: “6 april 1945 in Duitsland overleden. (Was daarheen op 
last bezettende Overheid heengevoerd). Gearresteerd met +/- 
120 man en in Hannover overleden.” Deze tekst intrigeerde mij. 
Wie waren die andere collega’s? Wat was er over hen bekend? 
Ik had de dochter van collega Van Horssen vorig jaar gespro-
ken en wist hoe belangrijk de geschiedenis van haar vader nog 
steeds voor haar is. In het Stadsarchief   werd alle ontbrekende 
informatie gevonden. Dat is te danken aan de Hoofdcommissaris 
van Politie, die al op 29 mei 1945 per telegram om informatie 

verzocht voor het samenstellen van een gedocumenteerd ver-
slag , bestemd voor het archief.  De documentatie bleek opge-
legd bij het jaar 1966, omdat in dat jaar door een aangehouden 
politieambtenaar rechtsherstel was gevraagd. De meer dan 150 
pagina’s rapportage waren nog niet gedigitaliseerd en het toeval 
was de archiefmedewerker Peter Kroesen en mij meer dan gun-
stig gezind. Een weelde om na zoveel jaar informatie te vinden, 
die jarenlang  verborgen was. De resultaten zullen waarschijnlijk 
meegenomen worden in het onderzoek van het NIOD over PO-
LITIE EN VERZET, zo niet dan komt er nog een boekje van mijn 
hand, maar één uitzondering is daarop in overleg met het NIOD 
gemaakt. Die leverde het artikel van Gerard Koppers op. Ik las in 
de rapporten veel over de Luftschutzpolizei en ook over mede-
neming van een brandweerauto uit Salzgitter naar Amsterdam. Ik 
kende dat verhaal, maar wist eerder niet dat de rechercheur der 
1e klasse der Staatsrecherche F.C. Kollerie  er op 3 juni 1945 over 
had gerapporteerd. Een telefoontje naar Koppers leerde mij dat 
hij juist bezig was deze gebeurtenis te beschrijven voor Terugblik 
´40-45, het Maandblad van de Documentatiegroep ’40-’45. Hij 
was daarover ook in gesprek met de zoon van Kollerie, die er met 
zijn kleinzoon een boek over wilde schrijven. De puzzel kon snel 
worden gelegd. Het overhandigen van een kopie van het rapport 
van zijn vader en de reactie van zijn zoon Bert Kollerie daarop 
zal ik niet gemakkelijk vergeten. Ontroerend. Ook na zoveel jaar 
bleek ook hier onderzoek nog helend te kunnen zijn. Ik wens u, 
mede namens Gerard Koppers, veel leesplezier!

THEMABIJEENKOMST WOENSDAG 5 APRIL 2017 Het BestuuR

Deze themabijeenkomst van de SPA wordt, zoals gebruikelijk, ge-
houden in de Nachtwachtzaal van het PTO 
Onderwerp van gesprek is ditmaal de AVC, Aanpak Voertuig 
Criminaliteit. Voortgekomen uit de autodiefstalcentrale van de 
voormalige CRI, heeft de AVC een geweldige vlucht genomen. 
Thans is de AVC gevestigd in Hoevelaken en heeft de laatste 10 
jaar onder leiding gestaan van Henk Graafland, commissaris van 
politie bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.
De heer Graafland heeft op uitnodiging van het bestuur zich be-
reid verklaard deze lezing te verzorgen. Het is interessant om te 
horen wat er allemaal bereikt is, zoals de contacten met politie, 
zowel nationaal en internationaal, de ANWB, merken zoals Mer-
cedes, BMW en Audi en nog veel meer. Zelfs onderdelen van 
auto’s zijn gemerkt en kunnen worden opgespoord bij ‘omkat-
ters’ en slopers.
Deze themabijeenkomst van de SPA wordt, zoals gebruikelijk, ge-
houden in de Nachtwachtzaal van het PTO.
Onderwerp van gesprek is ditmaal de AVC, Aanpak Voertuig 
Criminaliteit. Voortgekomen uit de autodiefstalcentrale van de 
voormalige CRI, heeft de AVC een geweldige vlucht genomen. 
Thans is de AVC gevestigd in Hoevelaken en heeft de laatste 10 
jaar onder leiding gestaan van Henk Graafland, commissaris van 
politie bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

De heer Graafland heeft op uitnodiging van het bestuur zich be-
reid verklaard deze lezing te verzorgen. Het is interessant om te 
horen wat er allemaal bereikt is, zoals de contacten met politie, 
zowel nationaal en internationaal, de ANWB, merken zoals Mer-
cedes, BMW en Audi en nog veel meer. Zelfs onderdelen van 
auto’s zijn gemerkt en kunnen worden opgespoord bij ‘omkat-
ters’ en slopers.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 inloop

10.00 – 10.15 introductie door de voorzitter

10.15 – 11.30 presentatie

11.30 – 12.00 gelegenheid tot vragen stellen

12.00 – 13.00 lunchbuffet

Aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomst, uiterlijk 20 
maart 2017, bij de penningmeester Ilona Stap (hoewel deze och-
tend u niets kost) via penningmeester@spa-amsterdam.nl.
N.B. In verband met de lunch is het belangrijk dat u zich opgeeft.
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andRé ImmelKERSTBINGO 2016

Op dinsdag 20 december 2016 waren er toch weer een 29-tal 
SPA leden - wel of  niet voorzien van een plastic tas - naar het 
SPA honk gekomen teneinde de jaarlijkse Kerstbingo mee te spe-
len. De prijzen zijn, zoals algemeen bekend, van hoge waarde en 
graag gezien bij de spelers. Onze Bingomaster Douwe Brouwer, 
waar wij met spanning naar uitkeken, liet weten een lekke band 
te hebben en niet te kunnen komen. Bij de SPA is dat geen enkel 
probleem, want Koos Wiegertjes - de man van de gevulde halve 
eieren - stond meteen klaar om zijn taak over te nemen. Samen 
met Frits Möller leidde hij op een voortreffelijke wijze de Bingo 

en……..alles volgens de geldende spelregels. De stemming zat er 
goed in en onze ex-voorzitter André had bij de eerste ronde al 
een Bingo maar dat bleek niet goed te zitten volgens de leiding. 
Valse Bingo werd geroepen en hij moest een lied zingen, maar 
helaas voor de roepende, hij had geen Bingo geroepen en er was 
dus niets aan de hand. Maar toch gingen de eerste prijzen er uit: 
een mooie rollade en diverse flessen  mooie en goede drank von-
den hun weg. Tijd voor de 2e ronde en dus tijd voor de gevulde 
eieren van Koos. Hansje en Leo Dekkers hadden hun kleindoch-
ter meegenomen en laat die nu een paar mooie prijzen winnen. 
Voor zover bij mij bekend had zij geen drankprijs meegenomen 
daar zij onder de jaren was. Ook nu gingen de prijzen gauw van 
de tafel en werden in de meegeno-
men tassen gestopt. Waar een ieder 
zich erg tevreden over toonde was 
de variëteit in de prijzen en dat is 
toch weer in hoge mate te danken 
aan onze prijzeninkoper Rob Heida 
die steeds weer leuke prijzen weet 
aan te schaffen. Ook de Bingomas-
ters Frits en Koos, deden  hun taak 
voortreffelijk met de nodige humor. 
Voorwaar toch weer een leuk SPA 
evenement als afsluiting van 2016. 

Uitnodiging reünie recherchebijstand KMar  
aan de gemeentepolitie Amsterdam.

Vanaf  eind 1975 zijn enkele tientallen marechaussee-rechercheurs geplaatst bij de brigade Amsterdam-bijstand. Het betreft recher-
cheurs die bij het hoofdbureau, de districten en het observatieteam van de politie Amsterdam waren ingedeeld. Wij hopen dat veel 

collega’s het leuk vinden om elkaar na al die jaren weer eens terug te zien en bij te praten. Informatie bij Willem van Eekeren, 06 
22962950 en Ton de Graaf, 06 25152717. De reünie zal bij voldoende animo op donderdag 13 april 2017 gehouden worden in het 

SPA-honk, gelegen Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Het betreft het voormalige politiebureau aldaar. U kunt zich voor deze reünie 

aanmelden bij: Henk Hendriks, 06 44012257, h.hendriks10@vodafonevast.nl.

REÜNIE OUD-RECHERCHEURS!! 
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Diagram kruiswoorDpuzzel spa uitgave maart 2017
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 1 mei 2017 kunt insturen naar: puzzel@spa-amsteram.nl.
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 ver-
bazing. 
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 Utrecht. 
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 door-
bakken. 
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/ aan-
vankelijk. 
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 
bombardementenoe-
fenen.

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

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 gevangenis-
straf. 
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 benauwd-
heid. 
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 kalk-
gesteente. 
86 trekdier. 
88 eikenschors. 
89 visgerei/proper. 
91 bijbelse stad. 
93 waterige oplossing. 
95 speelgoed. 
98 kracht. 
99 spiertrekking. 
101 verwachten/ vertrou-
wen. 
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 doorbak-
ken. 
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. 

De oplossing van de kerstpuzzel in het decembernummer luidt:
Het mooiste met kerst is de samenhorigheid, Raak dat gevoel in het nieuwe jaar niet kwijt.
Er kwamen 20 oplossingen binnen, waarvan 17 juiste. De winnaar is geworden collega Wim Heming.  
Hij wordt uitgenodigd om zijn prijs in ontvangst te nemen.
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Op 11 november vorig jaar gingen de voorzitter Joop Reder, 
de penningmeester Ilona Stap en de adviseur van het bestuur 
naar Doorn om daar een bijeenkomst van de WEP bij te wo-
nen. U weet wel: Waardering & Erkenning Politie.
Toen de Nationale Politie een feit was, is bij diverse senio-
renorganisaties de vraag gerezen hoe de club, vereniging of  
stichting in stand te houden als de financiële ondersteuning 
van het korps zou komen te vervallen. De vraag diende zich 
aan: “Hoe gaat de Nationale Korpsleiding om met de oud-
politiemensen/-medewerkers en wat hebben de organisaties, 
onder welke naam dan ook, te verwachten?”
N.B. De SPA ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van de 
Eenheid Amsterdam, welke volgens de overeenkomst/toe-
kenningsbesluit in 2016 diende te worden geëvalueerd en 
waar nodig te worden verbeterd. Het is het bestuur nog niet 
bekend wat de financiële steun voor de toekomst inhoudt..
Uit eerdere bijeenkomsten van de WEP, gevoed door een aan-
tal vrijwilligers, was al gebleken dat  er landelijk zo’n 65 seni-
orenclubjes bestaan, in wat voor vorm dan ook. Sommige als 
zelfstandige club (zoals de SPA), andere als onderdeel van een 
personeels- of  sportvereniging. Formeel heeft de inventarisa-
tie een aantal van 17 opgeleverd, maar men is ervan overtuigd, 
dat er nog wel enkele vormen van seniorenverenigingen of  
-stichtingen bestaan. Nog niet alle organisaties zijn bekend, of  
hebben zich nog niet aangemeld. Belangrijk is om dit op korte 
termijn wel te doen en wellicht moet er van de Korpsleiding 
een missive uitgaan om zich kenbaar te maken. In de loop van 
de afgelopen jaren zijn er diverse bijeenkomsten geweest met 
de vertegenwoordigers van de thans bekende organisaties, 
waaronder de SPA. Allereerst is getracht om gegevens bij el-
kaar te krijgen, hoe de betreffende organisatie in haar domein 
is verankerd, welke de activiteiten behelzen en op welke wijze 
deze ten uitvoer komen. Vanuit deze groep vertegenwoordi-
gers  is een zogenaamde “kopgroep’ benoemd, met o.a. Den 
Haag en het KLPD, welke groep veel werk heeft verricht en in 
samenwerking met de WEP het voorbereidende  werk doet 
en tevens bijeenkomsten met alle vertegenwoordigers voor-

bereidt. Deze besprekingen verliepen niet altijd even vlot en 
vaak rees dan ook de vraag: “Heeft de Nationale Korpsleiding 
wel wat op met de gepensioneerden?” Met deze vraag is een 
groot deel van de onderliggende vragen bespreekbaar. Al eer-
der is geconstateerd, dat de WEP slechts faciliterend is en zich 
van de vorming van een besluit onthoudt. De WEP geeft faci-
liteit door aan ons vergaderruimte te verstrekken. De WEP is 
dus geen partij in de contacten met de Nationale Korpsleiding. 
Daarom is er een nieuwe entiteit in het leven geroepen, die 
nog niet notarieel is vastgelegd. Voor deze organisatie staat 
SPS, Samenwerkingsverband Politie Senioren. De “kopgroep” 
vertegenwoordigt derhalve het SPS. In eerste instantie is veel 
van gedachten gewisseld over de wijze waarop de Nationale 
Korpsleiding kan worden bewogen tot (voortzetting van) gel-
delijke ondersteuning aan de organisaties, zoals dat door de 
regiokorpsen werd gedaan. De afgelopen jaren is deze financi-
ele ondersteuning voor de SPA via het voormalige regiokorps 
tot stand gekomen. Inmiddels heeft de “kopgroep”,met o.a. 
Jan Bergwerf  van Den Haag,- een voorvechter in deze – een 
gesprek gehad met Commissaris Eik de Vries, directeur van de 
Nationale Korpsstaf, die daarnaast het politie seniorenbeleid 
in zijn portefeuille heeft. Na dit gesprek was Erik de Vries ook 
aanwezig bij de landelijke bijeenkomst, later op die dag. “De 
Nationale Politie hecht er waarde aan om contact te houden 
met politiemensen die de actieve dienst hebben verlaten. Dit 
zijn de ambassadeurs van het politievak en zij kunnen goed 
tegenspraak leveren tegen negatieve berichtgeving. Deze oud-
medewerkers die jarenlang ten dienste van de gemeenschap 
zijn geweest, verdienen dat er op positieve wijze met ze wordt 
omgegaan.”
Wij vernamen dat er een landelijk budget komt voor de po-
litiesenioren-organisaties, echter hoorden wij niet, of  er een 
soort verdeelsleutel komt. De intentie is dat het seniorenbe-
leid wordt toegewezen aan de Eenheid waaronder de organi-
satie valt. Daarbij werd opgemerkt, dat het goed zou zijn om 
via een contactpersoon met de Eenheidsleiding te communi-
ceren en dat in ieder geval van een “eigen bijdrage” sprake 
zou kunnen zijn. Door Erik de Vries werd de toezegging ge-
daan, dat voor 2017 nog alles bij het oude zou blijven, maar 
dat in 2017 nieuw beleid ontwikkeld zal worden. De “kop-
groep” krijgt daar een belangrijke stem in. Vanuit de Nationale 
Korpsleiding zal worden onderzocht op welke wijze aan de 
diverse organisaties kan worden bekend gemaakt wie er van 
de korpsleden met pensioen gaan. Om privacy redenen is dat 
momenteel niet mogelijk, terwijl gepensioneerden geen toe-
gang hebben tot het intranet.
Op de website van WEP krijgt SPS een eigen platform. Dit zal 
begin 2017 worden gerealiseerd.

INFORMATIE VAN DE WEP andRé Immel
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NIEUWJAARS RECEPTIE  SPA/IPA

Velen onder ons zijn wel eens op wintersport geweest, of  naar 
de USA of  CANADA in wintertijd, ik behoor daar zeker toe 
en één maal bracht ik vanwege een dienstreis twee weken 
door in Canada. Min 45 graden C met een gevoelstempera-

tuur van – 50 graden C en dat is 
koud hoor, maar de Canadian 
Pacific Railway ploegde zich door 
de meters hoge sneeuw en kwam 
niet buitensporig laat aan op het 
volgende station. Waarom deze 
aanloop? Op zaterdag 7 januari 
2017 werd de Nieuwjaarsreceptie 
gehouden van de beide verenigin-
gen IPA en SPA in het SPA honk. 

Annemieke Kuiper had de zaak met haar vader en familie weer 
goed in de hand en niemand kwam iets te kort. Maar………..
er was code oranje uitgegeven en ja dan moet je binnenblijven. 
IJzel op de bovenleiding, wissels bevroren, strooiwagens actief  
op de wegen, met als gevolg dat vele leden niet kwamen opda-
gen. Maar dat kon voor de aanwezigen de pret niet drukken, 
er werd weer veel gelachen en gesproken. Tussendoor kwam 
de catering met echt lekkere hapjes langs, zelfs met paling op 
toast. Op een gegeven moment was het tijd om de aanwezi-
gen het beste voor het jaar 2017 te wensen en de aftrap werd 
gedaan door onze voorzitter Joop Reder. Joop staande achter 
de pas aangeschafte lessenaar, sprak ons toe en memoreerde 

wat het afgelopen jaar de revue had gepasseerd zoals o.a. de 
verbouwing toiletgroep i.v.m. de aanvraag horeca vergunning, 
het nieuwe keukenblok en de ventilatie. Ook noemde hij de 
door de SPA georganiseerde evenementen, met als hoogte-
punt de viering van ons 30 jaar bestaan. Maar ook de reis naar 
Sauerland bleef  niet  tot de onvermeld. Kortom, een goed jaar 
voor de SPA. Vervolgens kreeg Ron Derogee van de IPA het 
woord en deed uit de doeken wat 2016 heeft betekend voor 

de IPA. Van belang was dat een afvaardiging van het Landelijk 
Bestuur aanwezig was en dat werd zeer gewaardeerd. Ver-
volgens werd de lessenaar weer opgeborgen en ging het feest 
verder. Door toedoen van Rob Heida en wat vrijwilligers, was 
het SPA Honk omgebouwd tot een gezellige receptieruimte, 
met alle Kerstversiering nog aanwezig. Wij gaan er wel eens 
aan voorbij, wat er allemaal komt kijken, voor de receptie een 
aanvang neemt. De hele ruimte moest gestofzuigd worden en 
dat nam Marijke voor haar rekening, glazen werden gespoeld 
en gedroogd, koffie werd gezet, kortom een bedrijvig geheel. 
Bij deze Rob, bedankt voor de goede zorgen. De catering was, 
zoals gezegd, in goede handen bij Annemieke Kuiper en familie 
en graag tot de volgende keer. 

andRé Immel
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BINNENGEKOMEN DANKWOORD de RedactIe

Dag lieve mensen!
Laten we elkaar straks voor het weggaan,
welgemeend, het allerbeste wensen!
Laten we het bestuur bedanken:
voor de organisatie van dit geslaagde feest!
En voor alle dinsdagen dat het in het SPA honk
zo gezellig is geweest!
Avifauna was geweldig!
In Bilstein vermaakten we ons weer opperbest!
Lekker eten, lekker drinken 
en de groepssfeer deed de rest!
Het kost heel veel overleg en vrije uren!
Om als bestuur alle neuzen 
dezelfde richting op te sturen!
Om het SPA honk te bemannen!
Om de leden enthousiast te maken voor je plannen!
Het afgelopen jaar verdienden jullie
wat ons betreft een 10!

En we hopen dat we jullie nog vele jaren 
in deze functie mogen zien!
2017 is voor ons allemaal
een onbeschreven blad!
Wat zou het heerlijk zijn, als we
aan het eind daarvan kunnen zeggen:
wat hebben we het samen 
weer super leuk gehad!
Alle medewerkers van de SPA
bedankt voor jullie inzet!

Leo en Hansje Dekkers

DIERENLIEFDE Henk plenteR

‘Het zijn mijn kinderen’ 
De politie is onderweg naar het Dapperplein in Amsterdam-
Oost. Ome Piet, die daar een cafetaria runt, heeft overlast van 
ratten gemeld. Hij had al geruime tijd gerommel gehoord, zei 
hij, piepen en knagen, maar gisteren was hij zich rot geschrok-
ken. Door een gaatje in het houten plafond van zijn zaak stak 
opeens een spits koppie naar buiten. Overduidelijk een rat! 
Ome Piet vermoedde dat de ratten zich een weg naar beneden 
aan het vreten waren. Hij schakelde de politie in. Twee agenten 
van politiebureau IJtunnel gaan eropaf. Een van hen belt mij. 
‘We zijn onderweg naar een pand waar ongedierte is gemeld. 
De onderbuurman klonk nogal paniekerig. Het schijnt dat daar 
een junk woont, die bijna nooit thuis is. Tot nu toe geen last 
gehad, maar dat is nu wel anders. Het klinkt helemaal niet goed. 
Heb je vandaag tijd om te komen?’ Ze noemen het adres. ‘Ik 
ben er binnen een uur,’ zeg ik, ‘ik ben nog even met een andere 

klus bezig. Tot zo.’ Als ik drie kwartier later aankom, zie ik twee 
onthutste politieagenten staan. Ze praten met een man die 
ome Piet blijkt te zijn, en met een paar buren die in hetzelfde 
pand wonen. Iedereen is nieuwsgierig wat er aan de hand is. Er 
komen hoe langer hoe meer mensen om de agenten heen 
staan. De politiemensen praten me kort bij. Ze vertellen dat ze 
al naar boven zijn geweest. De deur stond open, dus ze konden 
er zo in. Op de trap was de lucht al niet te harden, de typische 
zurige lucht van rattenpis, vertelden ze, en ze vreesden het erg-
ste. Eén blik in de woning van de junk was genoeg om meteen 
het hazenpad te kiezen. Nu stonden ze voor de deur te wach-
ten op mijn komst. ‘Wat hebben jullie gezien dan?’ vraag ik.  Bei-
den trekken ze een vies gezicht. ‘Ga zelf  maar even kijken,’ zegt 
een van de agenten zenuwachtig lachend, ‘dan praten we straks 
wel verder.’ Zonder de agenten loop ik het trappenhuis in. De 
lucht is inderdaad bijna niet te verdragen. Ik ben benieuwd 
waarom de agenten zo snel beneden waren. De deur van de 
woning staat op een kier. Ik geef  een klein zetje en nog voordat 
ik goed en wel binnen kan kijken, lopen de eerste ratten al over 
mijn voeten. Ik deins automatisch terug. Dan pas durf  ik naar 
binnen te gaan. Ik heb in mijn carrière veel gezien, maar altijd als 
ik denk dat ik alles gehad heb, blijkt het nog erger te kunnen. Ik 
kijk in een verwaarloosde woning, met her en der wat meubilair 
dat zijn beste tijd heeft gehad. Er ligt een matras op de grond, 
waar stro uitsteekt. Maar dat is niet het enige wat mij opvalt. 
Wat ik voor me zie is bijna niet in één keer te bevatten. Zoiets 
bizars heb ik zelden gezien. Op de hele vloer, de meubels, het 
kapot gevreten matras, het aanrecht, de kastjes, ja zelfs in de 
lampen en de tv lopen, zitten, kruipen en krioelen ratten. Het 
zijn van oorsprong tamme, maar ondertussen half  verwilderde 
bruin-witte ratten. En geen kleintjes ook. Ik schat dat de meeste 



S.P.A. Nieuws Maart 2017

15



DIERENLIEFDE Henk plenteR

tussen de vijftien en twintig centimeter groot zijn. Er is werkelijk 
geen plek waar ze niet lopen. Het moeten er honderden en 
honderden zijn. Het duurt even voordat ik de boel in me opge-
nomen heb. Ik heb dit nog nooit eerder gezien en ben gefasci-
neerd door de aanblik van dit schouwspel. Voorzichtig schuifel 
ik voetje voor voetje verder de woning in. Dit zijn van die mo-
menten dat ik blij ben dat ik mijn veiligheidsschoenen aanheb. Ik 
weet dat het nieuwsgierige beestjes zijn, dus ze lopen niet voor 
me weg. Steeds moet ik een paar ratten van mijn voeten schud-
den en ervoor zorgen dat ze niet via de pijpen van mijn spijker-
broek omhoog kruipen. Gelukkig zijn de beestjes niet agressief, 
geen reden voor paniek dus. Straks als ik terugkom wel even 
een overall aantrekken, bedenk ik. Dan zie ik opeens, te midden 
van al het gekrioel, een grote dikke rode kater, die tussen al die 
beesten rustig op zijn kont zit rond te kijken. Ik heb de indruk 
dat het hem allemaal niet boeit. Dit moet je eigenlijk filmen, 
denk ik, dit gelooft echt niemand. Het is een en al beweging. 
Heel raar. Ik ga er zo in ieder geval een foto van maken. De 
woning moet wel een lange tijd leegstaan, minstens twee à drie 
jaar, want het lijkt me sterk dat hier iemand tussen de ratten 
woont. Of  de kat er thuishoort, is ook nog de vraag. En als dat 
wel zo is, heeft hij hier zijn eigen restaurant. Die komt niets te 
kort. Ik neem de woning, die ernstig vervuild is met etensres-
ten, vuilnis, kapot gevreten kleding en veel, heel veel rattenkeu-
tels, in me op. Ik snap niet goed waarom er niet eerder melding 
is gemaakt van overlast. Zoiets moet je toch merken? Maar 
goed, ik ben er nu en er moet nu iets gebeuren. Die ratten – 
hoeveel zijn het er eigenlijk? – zullen hier weg moeten. De die-
ren beginnen zo langzamerhand onrustig te worden van mijn 
bezoek en schieten nu alle kanten op. Ik sluit de deur en loop 
naar beneden, ondertussen nadenkend over een oplossing om 
de beesten hier weg te krijgen. Ik besluit met de politie te over-
leggen wat de mogelijkheden zijn, want ik heb geen idee. De 
agenten staan nog op straat. Eerst moeten we even stoom af-
blazen. We vragen ons af  hoe het zo uit de hand heeft kunnen 
lopen. We weten vrijwel niets van de bewoner, maar we ver-
moeden dat hij of  zij óf  ernstig verslaafd óf  geestelijk de weg 
kwijt is, of  allebei. Het moet in ieder geval iemand zijn die geen 
enkele grip op de zaak heeft. En natuurlijk zijn we alle drie ver-
baasd dat geen van de omwonenden eerder een melding van 
overlast heeft gedaan. Je moet toch gerommel, getrippel en ge-
knaag horen, zou je zeggen? Maar goed, we zitten nu met een 
probleem dat opgelost moet worden. Humaan. We bespreken 
verschillende strategieën. De agenten vragen of  de GGD de 
ratten niet kan vergassen. ‘Ja, dat zou mooi zijn,’ zeg ik, ‘maar 
dat mag niet meer.’ Ik moet er niet aan denken. Vroeger ge-
bruikte men Zyklon B tegen rattenplagen, maar dat gas werd 
ook in de oorlog toegepast in de gaskamers. Behalve dat dat op 
zich al heel nare gevoelens oproept is het gas zeer dodelijk, dus 
het mag nooit in een woning gebruikt worden Vergiftigen is ook 
geen optie. Ten eerste duurt het minimaal een week voordat de 
beesten daarop reageren en omdat het zoveel ratten zijn, gaat 
dat gigantisch stinken. Die lijklucht is niet te harden, dat wil je 
echt niet meemaken. ‘Kunnen we ze niet vangen?’ oppert een 
van de agenten. ‘Ratten zijn niet te vangen,’ zeg ik, ‘daar zijn ze 

veel te snel voor. En bovendien, wat dan? Waar zouden we ze 
dan naartoe moeten brengen?’  Ondanks de grootte van de rat-
tenplaag en de half  verwilderde staat waarin de beesten verke-
ren, wil ik de ratten op een humane manier weg zien te krijgen. 
Dat is voor iedereen aanvaardbaar, dus ook voor de ratten.  
Dan krijg ik opeens een idee. ‘Als we de ratten nu eens een 
voor een afschieten?’ De agenten kijken me verbaasd aan.        
‘Ja, waarom niet? Thuis heb ik een luchtbuks, die kan ik zo op-
halen. Dan lossen we het probleem vandaag nog op.’  De agen-
ten vinden het een goed plan. Ze zijn blij met de oplossing van 
het probleem en hebben vertrouwen in mijn handelen. Terwijl 
de agenten op mij stonden te wachten hebben ze een poging 
gedaan om de bewoner op te sporen, maar die bleek al weken 
niet te zijn gesignaleerd. De overlast is echter te groot om niet 
in te grijpen. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt om de 
operatie een officieel karakter te geven. Ik rijd naar huis, zoek 
mijn luchtbuks op en haal een paar zakken kogeltjes bij een 
sportwinkel in de buurt. Ik trek mijn overall aan, die bij mijn 
standaarduitrusting hoort. Ik gris ook nog gauw mijn fototoestel 
mee. Ondertussen blijven de agenten voor het huis staan. Zij 
zorgen dat nieuwsgierige mensen op een afstand blijven en dat 
er niemand de woning ingaat. Als ik terug ben spreken we af  dat 
de agenten de toegangsdeur blijven bewaken, zodat ik in alle 
rust mijn gang kan gaan. Even later loop ik met lood in mijn 
schoenen naar boven. Helemaal alleen. Leuk is anders. Ik wil 
het netjes afhandelen. De beestjes kunnen er tenslotte niks aan 
doen. Op de drempel van de woning maak ik eerst een paar 
foto’s. Dit is zo’n vreemde gewaarwording, daar wil ik later nog 
eens op mijn gemak naar kijken. Dan laad ik mijn buks met een 
kogeltje. Zoals ik al zei zijn ratten erg nieuwsgierig, dus daar 
maak ik op een slinkse manier gebruik van. Ik richt de loop van 
mijn buks op een van de ratten. De rat komt naar me toe, snuf-
felt eraan en pang! Het gaat meteen goed. De rat is in één keer 
dood. Gelukkig heb ik nog wel zoveel verstand van ratten dat ik 
weet dat ik ze in één keer recht in de kop moet raken. Het 
achterlijf  is van kraakbeen, dus daar moet ik niet op schieten. 
Dan raken ze gewond, maar blijven in leven. Met alle ellende 
van dien.  Zo ga ik een tijdje door. Met tegenzin, dat wel, want 
eerlijk is eerlijk, ze zien er toch wel aandoenlijk uit met hun 
leuke snoetjes met trilhaartjes. Ik ben lang bezig, er lijkt geen 
eind aan te komen. Wat het extra lastig maakt is dat ik maar één 
kogeltje per keer kan laden. Het is ook vermoeiend, emotio-
neel en raar. Regelmatig moet ik op adem komen. Dan loop ik 
met een paar mayonaise-emmers – van de cafetaria gekregen 
– vol ratten naar beneden en blijf  minstens tien minuten in de 
frisse lucht zitten Na drie uur hard werken vang ik als laatste de 
kat. De agenten hebben tegen die tijd bijna vijfhonderd ratten 
geteld. Straks zal ik de kadavers en de poes naar het dierenasiel 
brengen. Daar gaan de ratten in de koelkast totdat ze door een 
destructiebedrijf  vernietigd worden. Voor de kat wordt een 
nieuw baasje gezocht.  De klus zit erop! Terwijl ik mijn bebloede 
overall uittrek, vertellen de buren die mijn activiteiten hebben 
gevolgd dat de bewoonster een jonge verslaafde vrouw is. Een 
beetje een zonderling type. Soms loopt ze in de buurt rond met 
koperdraad om haar hoofd waar een radioantenne uitsteekt. 



S.P.A. Nieuws Maart 2017

16

DIERENLIEFDE Henk plenteR

Meestal is ze gehuld in een grote groene trui en een lange rok 
die tot haar enkels reikt. Waar ze op dit moment uithangt, kan 
niemand ons vertellen. Heel af  en toe komt ze langs en dan zien 
ze haar wat brood of  ander voedsel naar binnen gooien. Die 
buren zagen daar eigenlijk geen kwaad in. Iedereen moet toch 
zelf  weten welke huisdieren ze houden? Dat deze bijzondere 
vorm van dierenliefde zou uitgroeien tot een niet meer in de 
hand te houden rattenplaag, konden ze natuurlijk niet voorzien. 
Met gemengde gevoelens rijd ik naar huis. Ik vind dat ik een bor-
rel heb verdiend. Later kreeg het verhaal nog een staartje. Jour-
nalisten bellen altijd de politie om te vragen of  er nog iets is 
gebeurd. Op deze bewuste middag stonden ze al snel op de 

stoep. De volgende dag stond er een berichtje in Het Parool, 
waarbij natuurlijk de actie van de GGD niet onvermeld bleef. 
Toen ik later aanschoof  bij het televisieprogramma “De tafel 
van vijf  van Sonja Barend”, kwam de kwestie weer ter sprake. 
Samen met onder andere Humberto Tan mocht ik praten over 
van alles wat ter tafel kwam. De rattenzaak had in de krant ge-
staan en was aanleiding voor een gesprek. Ter ondersteuning 
van de discussie liet ik de rattenfoto’s zien. Naar aanleiding van 
die uitzending werd ik op mijn vingers getikt door de Dierenbe-
scherming Flevoland. Naar hun zin had ik het rattenverhaal veel 
te vrolijk verteld. Er viel niets te lachen, vonden zij.

Samen met Leo Dekkers, Henk Polman, Ad Moolhuijsen en twee 
collega’s voor de toen nog bestaande Bereden afdeling van Haar-
lem, kwam ik in 1976 bij de ruiterij in opleiding. Gerrit verzorgde 
deze opleiding en wel zeer fanatiek. Hij deed dit ook voor het 
eerst. Gerrit was een ouderwetse ijzervreter. De eerste maanden 
in de manege te paard zonder stijgbeugels leren zitten. Konten 
stuk gereden en ’s avonds thuis deze behandelen met kamferspi-
ritus, wat erg pijnlijk kon zijn. Oude cavalerie-manieren, maar het 
hielp wel. Vervolgens de straat op. ’s Morgens haastig drie paar-
denvakken schoonmaken, snel een kop koffie en dan de straat op, 
rij-uren maken. Pakje brood in de zadeltas en heel Amsterdam en 
daarbuiten doorkruisen. Dijken op en af, de ringwegen beston-
den nog niet, de opgespoten Bijlmermeer. Gerrit deed alles voor, 
maar we werden afgeknepen. Kregen nauwelijks rust, terug aan 
de stal de bezweette paarden verzorgen en naar huis. Hij leerde 
ons moed, crossen, springen, de Schellingwoudebrug overgaan, 
wat altijd een rare gewaarwording is, als je hoog boven de reling 
zit en werklui zitten onder de brug op een pijler te lassen, waar-
door een paard kan weigeren en steigeren en dat met tegemoet 
komende brommers en fietsers. Je had altijd het idee, als het mis 
gaat, lig ik in het water of  erger, op een passerende boot. Re-
gelmatig viel één van ons in het zand. Niet zeuren, je moest er 

gewoon er weer op en verder galopperen. ME-oefenen bij het 
Olympisch stadion, met die ouderwetse ME-wagens. Voltige, 
gymnastiek op een paard. Alles kwam aan bod. Met acht paarden 
tussen de marktkramen van het Waterlooplein of  de Albert Cuy-
pstraat doorrijden. We mochten mee helpen met demonstraties 
voor publiek ’s avonds in de Manege aan het Hoofdbureau. Die 
demonstraties kwamen voort uit het voormalige circus bij de rui-
terij, kort na de oorlog. Gerrit was stuntman in dit circus. Hij klom 
in twee hoge palen tussen drie galopperende paarden. De verze-
kering verbood het, toen hij een keer achterovergevallen was. 
Vervolgens de praktijk, voetbalwedstrijden bij het Olympisch en 
het voormalige Ajax-stadion en begeleiden van vele optochten en 
demonstraties, die toen plaatsvonden. Krakersrellen en de Kro-
ningsrellen op het Waterlooplein. The last charge of  the Cavalry, 
zoals een Engelse reporter het omschreef. Op die dag gooiden ze 
op het Koningsplein een chemische vloeistof  op zijn paard, welke 
schroeiplekken opliep op zijn rug. Met Gerrit kon je ook vreselijk 
lachen. Hij had humor. Toen hij met pensioen ging, werd er zelfs 
een enorme postkoets voor ingehuurd. 
Na zijn pensionering is hij in Zutphen gaan wonen en werd hij 
kapitein op een fluisterboot. Dit heeft hij zo’n 18 jaar gedaan. 
Ik heb met mijn vrouw hier nog een privérondvaart met hem 
meegemaakt. Hij vormde met de medekapiteins ook een Shanty-
koor. Tijdens een Sail in Amsterdam hebben ze nog opgetreden, 
al rondvarend. Ik heb hem thuis een aantal malen opgezocht en 
ook samen met hem nog het Militaire Artilleriemuseum bezocht. 
Apart is ook, dat in kennissen en familiekring hij onder de naam 
Jas bekend stond en bij de Politie als Gerrit.
Onlangs op 16 januari 2017 is oud-adjudant en Spalid, Gerrit 
Wormgoor overleden. Hij is 87 jaar geworden. Gerrit was toch 
wel een icoon van de ruiterij.

wInFoRd van deuRsenAdjudant Gerrit Wormgoor
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ACHTER DE SCHERMEN VAN  
INTERPOL EN EUROPOL FRed veRdelman       andRé Immel

Toch nog wel trots dat ik bij de voormalig CRI heb mogen werken 
waar tevens het bureau Interpol Nederland was gevestigd. Fred 
en ik hebben elkaar vaak gesproken over wat wij beiden deden en 
Fred was zeer betrokken bij de afdeling Interpol.
Het hoofdkantoor van Europol, dat met Nederlands geld ge-
bouwd werd, bevindt zich op de Eisenhowerlaan in Den Haag. 
Europol is in 1993 in het oude CRI-pand aan de Raamweg be-
gonnen als de Europol Drugs Unit (EDU), maar al snel werd het 
takenpakket uitgebreid.

<<<<Europol in 
Den Haag
In het enorme Eu-
ropolpand zijn niet 
alleen politiemen-
sen (de zgn. Liaison 
Officers) uit alle 
EU lidstaten werk-
zaam, maar ook 
uit ‘derde’ landen, 

zoals Zwitserland en Noorwegen. Tevens werkt er een verte-
genwoordiger van Interpol. Het voordeel van een concentratie 
van politiemensen uit diverse landen op één plek is dat de infor-
matieverstrekking zeer snel kan verlopen, waarbij uiteraard wel 
rekening gehouden dient te worden met de rechtsgeldigheid van 
de verkregen informatie. Het zijn politiële rechtshulpverzoeken. 
Het doel van Europol is om de effectiviteit en samenwerking tus-
sen de autoriteiten van de lidstaten te versterken, om zo zware 
internationale misdaad te bestrijden. Europol heeft geen uitvoe-
rende macht. Het is een ondersteunende dienst voor de opspo-
ringsinstanties van de EU-lidstaten. Dit betekent dat Europol geen 
invloed heeft op onderzoeken of  het arresteren van verdachten. 
Europol kan wel informatie uitwisselen en analyseren. Daarvoor 
heeft elke lidstaat een Europol National Unit (ENU) in het eigen 
land opgericht van waaruit de contacten tussen Europol en de 
nationale politiediensten plaatsvinden. De Nederlandse ENU be-
vindt zich, net zoals het Nationale Centrale Bureau (NCB) van 
Interpol, in Zoetermeer bij de Landelijke Eenheid (voorheen het 
KLPD) van de Nationale Politie. Indien een Nederlandse politie-
instantie gebruik wil maken van Europol dient men zich dus in ver-
binding te stellen met Zoetermeer en niet met het hoofdkantoor 
van Europol (dat zich toevallig in Den Haag bevindt). Door op 
zichzelf  staande “brokken” informatie, die uit de diverse landen 
worden aangeleverd te verzamelen en te analyseren kan vaak een 
enorm crimineel netwerk met diverse vertakkingen in Europa (en 
daarbuiten) vastgesteld worden. 
Ron van der Heijden, vertegenwoordiger van de Nederlandse af-
deling van Interpol vertelde ons wat de mogelijkheden van Inter-
pol zijn. Een duidelijke splitsing van taken tussen Europol en Inter-
pol kon echter niet gegeven worden. Globaal wordt er wel eens 
gezegd dat Europol voor de Europese zaken en Interpol voor 
zaken in de rest van de wereld gebruikt wordt, maar de uitzonde-
ringen hierop zijn zo legio, zodat die splitsing eigenlijk alleen maar 
theoretisch bestaat. Interpol bestaat sinds 7 september 1923 en 
heeft eveneens tot taak internationale informatie-uitwisseling. 
Interpol mag zich blijkens de statuten niet bezig houden met po-
litieke, militaire, religieuze en raciale aangelegenheden. Echter, 
worden er binnen deze terreinen commune strafbare handelin-

gen gepleegd, zoals terrorisme of  seksuele misdrijven, dan kan 
hier - met respect voor elkaars wetgevingen - uiteraard van afge-
weken worden. Het hoofdkantoor van Interpol, het Secretariaat-
Generaal is in Lyon gevestigd. 
IPSG in Lyon
De International Criminal Police Organisation (ICPO) wat de of-

ficiële naam van Interpol 
is, heeft 190 lidstaten. De 
afkorting Interpol vindt 
haar oorsprong in het 
telex-adres dat de orga-
nisatie eind jaren veertig 
kreeg toegekend. Onder 
de 190 lidstaten bevinden 
zich ook landen met dubi-

euze regiems. Daarnaast dienen de lidstaten elkaars wetgeving te 
respecteren. Dit alles is van invloed op de informatieverstrekking 
Om een voorbeeld te geven: bigamie is niet in alle lidstaten een 
strafbaar feit, dus een informatieverzoek over een bigamist zou 
wel eens door een land waar dit is toegestaan, niet gegeven kun-
nen worden.
En zo kan het voorkomen dat Nederland geen informatie ver-
strekt over een Nederlander die in het buitenland met hasj (voor 
eigen gebruik) werd aangehouden. De organisatie brengt inter-
nationaal veel formulieren uit over gezochte en spoorloze perso-
nen, Modi Operandi, gestolen voertuigen en kunstvoorwerpen, 
internationale bedreigingen etc. Deze informatie, de zogenaamde 
OIPC formulieren worden per post verspreid in aansluiting op 
eerdere berichtgeving via de 24/7 Interpolcomputer. Het aan-
tal bevragingen aan de “hoofdcomputer” in Lyon is op jaarbasis 
meer dan een miljard, wat niet zo vreemd is met 190 lidstaten. 
Een belangrijke rol voor Interpol is weggelegd bij internationale 
signaleringen van voortvluchtigen, voor wie een internationaal 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. Wordt de gezochte persoon 
ergens in de wereld aangehouden dan is het de taak van justitie 
om de zaak formeel af  te handelen, waarbij het belangrijk is of  
er tussen het land van signalering en het land van aanhouding een 
uitleveringsverdrag bestaat. Zonder uitleveringsverdrag kan in 
principe geen uitlevering plaats vinden. Interpol draagt dus in een 
vroeg stadium zorg voor de internationale signaleringen. Maar 
om het niet al te gemakkelijk te maken, zijn hier ook weer uitzon-
deringen op, want de Schengenlanden hebben hun eigen signale-
ringssysteem dat via de eigen Schengenbureaus (de zogenaamde 
SIRENE-bureaus) verspreid wordt. We mogen van geluk spre-
ken dat het Nederlandse SIRENE-bureau ook bij de Landelijke 
Eenheid in Zoetermeer is ondergebracht. Dit is in het buitenland 
wel eens anders, waardoor langs elkaar heen werken in de hand 
wordt gewerkt. Of  men nu Interpol of  Europol gebruikt, beide 
organisaties zijn zeer afhankelijk van de bereidwilligheid van de 
nationale opsporingsdiensten om internationale verzoeken snel 
af  te handelen en tevens informatie te verschaffen, Zou men dat 
niet doen, dan zouden beide organisaties en eigenlijk ook de ge-
bruikers ervan, bij de internationale criminaliteitsbestrijding, nut-
teloos zijn.
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Het was in december 
1987 dat de ontvoe-
ringszaak van de heer 
Heijn speelde. Een 
vreselijk nare zaak daar 
de dader (E) reeds 
de volgende dag de 
ontvoerde had ver-
moord. Maar dat wist 
het team in Haarlem 
nog niet. Een team 
waarin de Commis-
saris van Politie K.J.H. 
Sietsma - vanwege zijn 
ervaring in eerdere 
zaken - het voortouw 
nam. Observatieteams 
reden alle mogelijke 
scenario’s achterna, 
vaak hinderlijk gevolg 
door het journaille en 
de klachten vanuit de 
team waren dan ook 
legio. Collega Sietsma 
herkende dit uit vo-
rige zaken en in overleg 
met de Chef  Elektro-
nicawerkplaats de ing 
A.B.L Holtslag werd 
naar een oplossing ge-
zocht in het technisch 
ondersteunende vlak. 
De enige mogelijkheid 
die voorhanden lag - de 
tijd ging dringen - was 
dat de oplossing lag in 
het gebruik van state 
of  the art-portofoons. 
De enige die op dat 
moment volwaardige 
cryptoportofoons in 
haar pakket had was de 
fabrikant Motorola, ge-
vestigd in Fort Lauder-

dale, Florida, USA. De heer Sietsma ging voortvarend aan de slag 
en trad in contact met de toenmalige Minister van Justitie de heer 
Korthals Altes teneinde een bedrag vrij te maken om 200 van 
deze portofoons te bestellen en geleverd te krijgen. De toestem-
ming tot de aankoop was snel geregeld en met een budget van 
1.2 miljoen gulden werd de bestelling geplaatst. Maar zoals altijd 
is bestellen makkelijk maar leveren is een heel andere wereld en 
zo kwam het dat Sietsma mij in het gebouw van de Centrale Re-
cherche Informatiedienst in den Haag - waar ik toen werkzaam 
was - belde en de historische woorden sprak:”André, wij hebben 
een bestelling geplaatst bij Motorola in Amerika en ik vraag aan 

jou om deze aankoop in een week in Nederland te krijgen.” Even 
zak je dan achterover in je stoel en denkt: ”Hoe los ik dat nu weer 
op?”, maar met stilzitten bereik je niets. Vanwege de internationa-
le betrekkingen die de CRI in haar en mijn netwerk bezat, begon 
ik te bellen met de FBI in Bonn, Duitsland, en vroeg mijn collega 
om advies. Hij gaf  mij een telefoonnummer van het bureau binnen 
het State Department die dit soort vragen zou kunnen oplossen. 
Ik belde later i.v.m. het tijdsverschil met Washington en kreeg een 
aardige dame aan de lijn aan wie ik mijn probleem uitlegde. Voor 
zij daaraan  begon zei zij dat ze een bepaald accent hoorde dat 
haar veel aan Hollands deed denken. Ik beaamde dat en toen zei 
zij dat haar ouders decennia geleden vanuit Holland waren geëmi-
greerd.. Dat brak gelijk een groot brok ijs en zij ging voortvarend 
aan  het werk. Later die dag belde zij mij terug en zei dat het State 
Department in deze gevoelige zaak geen probleem had met een 
versnelde uitvoer van het gevraagde. Ik reageerde verheugd op 
deze snelle beslissing waar normaal maanden voor nodig is om 
dit te bewerkstelligen. Ik zei dat ik iemand van mijn afdeling naar 
Fort Lauderdale zou sturen teneinde de bestelling te volgen en te 
bewaken en zij was het daarmee volledig eens. De fabriek werd 
door haar in kennis gesteld van deze speciale opdracht en de fa-
bricage nam een aanvang. Inmiddels had ik collega Jos van Loo 
een reisopdracht verstrekt en een ticket voor de vlucht bij het 
Interdepartementaal reisbureau waar ik goede contacten had en 
kon Jos op reis. Inmiddels had ik de Douane op Schiphol geïnfor-
meerd over deze bijzondere bestelling en het Hoofd van de KLM 
Beveiligingsdienst oud collega Teun Platenkamp om assistentie 
gevraagd. Beide partijen zegden hun volledige medewerking toe. 
Dagelijks had ik contact met Jos van Loo die mij op de hoogte 
hield van de vordering van de bestelling. Jos was door de KLM, 
lees Platenkamp, in de watten gelegd, vloog businessclass met al-
les erop en eraan. Na 5 dagen belde Jos mij op en zei dat de 
bestelling verpakt was en klaar stond voor verzending. Vervoer 
naar de luchthaven werd geregeld en een week na de bestelling 
kwam de blauwe Jumbo aan op Schiphol. Als eerste en onder 
toezicht van de Douane werd de vracht uit het vliegtuig gehaald 
en ingeklaard. Vervolgens werd de vracht naar de Motorola-agent 
in Amsterdam getransporteerd en nogmaals gecontroleerd of  al-
les voor de overdracht in orde kon worden bevonden. De heer 
Holtslag nam vervolgens de bestelling in ontvangst en stond enigs-
zins verbaasd te kijken naar de enorme grote dozen en kisten en 
vervolgens naar mij. Hoe was het onmogelijke mogelijk gemaakt. 
Ik herinner mij nog zijn uitdrukking: “Als je een moertje of  boutje 
vanuit de fabriek in Fort Lauderdale moet hebben, dan duurt het 
maanden voor jet het op de werkbank hebt liggen en jij doet dit  
binnen een week”. De portofoons hebben duidelijk hun diensten 
bewezen in deze trieste zaak. Enkele dagen erna ontving  Hoofd 
van de CRI, de heer J. van Straten een brief, waarin gewag werd 
gemaakt van deze operatie, nog nimmer vertoond in  politieland 
en zeker, als u lezer, bedenkt dat je bij fabrieken in de USA nog 
geen schroefje de deur uit krijgt, voordat allerlei instanties hun 
toestemming hebben verleend.
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EEN VERHAAL VOOR PASEN, PINKSTEREN, 
KERST OF ZOMAAR. FRIts mölleR

Een mooi verhaal om te lezen het zou haast een Kerstverhaal 
kunnen zijn.
Twee mannen, beiden serieus ziek, lagen samen in dezelfde 
kamer van een ziekenhuis. Eén van mannen mocht elke mid-
dag één uurtje rechtop zitten in z'n bed om de fluimen in zijn 
longen te draineren. Zijn bed lag pal naast het enige venster 
in de kamer. De andere man. naast hem, moest noodge-
dwongen hele dagen plat op zijn rug blijven liggen. De man-
nen praatten eindeloze uren met elkaar. Ze spraken dan over 
hun vrouw en families, hun thuis, hun werk, hun dienst die ze 
beiden vervuld hadden bij het leger, waar ze in betere tijden 
op vakantie waren geweest enz. Elke namiddag als de man in 
het bed bij het raam rechtop mocht zitten, begon hij aan zijn 
kamergenoot alle dingen te beschrijven die hij door het raam 
zag. De man in het andere bed begon naar dit dagelijks uurtje 
toe te leven, daar waar zijn leefwereld vergroot werd met de 
geurige en kleurige beschrijving die de andere man gaf  van 
alles wat hij zag. Het venster keek uit op een wondermooi 
park met een vijver. Eenden en zwanen dobberden op het 
water net als de modelbootjes van de kinderen die in het park 
speelden. Verliefde koppels liepen arm in arm door het park 
tussen de bloemen van allerhande kleuren en op  achtergrond 
was de skyline van de grote stad. Als de man bij het venster 
alles wat hij zag in geuren en kleuren vertelde, sloot de bed-
legerige man zijn ogen en begon alles wat hij hoorde voor 
zijn geest te halen. Op een warme zonnige dag beschreef  de 
patiënt aan het venster hoe hij een fanfare langs zag komen 
met een hele stoet mensen er achter aan. Alhoewel de bedle-
gerige man de muziek niet kon horen, kon hij de fanfare zien 
in z'n gedachten. Dagen en weken gingen voorbij. Op een 
morgen toen de verpleegster kwam om hen beiden een bad 
te geven, vond ze het levensloze lichaam van de man bij het 
venster. Hij was vredig in zijn slaap gestorven. Ze was zeer 
aangeslagen en haalde er een andere verpleegster bij die het 
lichaam kwam weghalen. Nadat hij de dood had aanvaard van 
z'n kamergenoot. vroeg de bedlegerige man of  hij niet het 
bed aan het venster kon krijgen. De verpleegster stemde toe 
en nadat hij van plaats was verwisseld en alles in orde was, 

liet de verpleegster de man alleen. Langzaam, met zeer veel 
pijn, duwde de man zich rechtop in z’n bed, gebruik makende 
van zijn ellebogen, om een blik te werpen op de buitenwereld 
door het venster. Alles wat hij zag door het venster. was een 
witte muur. De man belde de verpleegster om te vragen wat 
z'n overleden kamergenoot bezield kon hebben om dingen 
te vertellen, die er niet waren. De verpleegster vertelde, dat 
de man zelfs de witte muur niet gezien kon hebben, omdat hij 
al jaren blind was. Ze zei “Misschien wilde hij jou alleen maar 
wat moed geven.
Moraal van het verhaal: Het is een onwaarschijnlijke vreugde 
die je voelt, om iemand anders gelukkig te maken, ondanks 
je eigen misschien moeilijke situatie. Gedeelde smart is halve 
smart, maar gedeeld gek is dubbel!!! Als je je rijk wilt voelen, 
tel dan de dingen die je hebt welke met géén geld te betalen 
zijn.

"Today is a gift, that's why it is called the 
present”

De herkomst van dit verhaal is onbekend, maar het zou geluk 
kunnen brengen aan iedereen die dit leest.
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Sokken
Er was een gewapende overval geweest in een groot warenhuis 
in het Centrum van Amsterdam en in mijn functie als district 
h.o.v.j. was ik ter plaatse l.p.d. of  te wel leider plaats delict. De da-
ders waren vermoedelijk al gevlogen, maar omdat het een groot 
pand was en het niet uit te sluiten was, dat mogelijk personeel of  
klanten gegijzeld waren, moest volgens de geldende procedures 
het AT gewaarschuwd worden en deze moest vaststellen of  de 
boel veilig was. Er was een forse afzetting geformeerd. Nu was 
er een chef, die op dat moment bij een receptie aanwezig was. 
Hij kreeg er kennelijke lucht van dat er een mogelijke gijzeling 
plaats vond in zijn district. Ik weet niet wat hem bezielde, of  zijn 
nieuwsgierigheid of  zijn onbedwingbare neiging om leiding te gaan 
geven, maar hij besloot ter plaatse te gaan. Hij ging samen met 
een vrouwelijke chef  en charterde een fiets, tenslotte is dat het 
uitgelezen vervoermiddel om in de binnenstad snel ter plaatse te 
komen. Zo toog het illustere duo door de binnenstad. Hij fiet-
send en zij op de bagagedrager. Op de p.d. stuitte het tweetal op 
een post van surveillanten, die hen niet kenden en nog nooit van 
hen gehoord hadden. Hij stelde zich voor als commissaris, maar 
hoewel de surveillanten wel pril waren, maar niet dom, vroegen 
zij het door de wind verfomfaaide tweetal om een legitimatiebe-
wijs. Tenslotte waren zij beiden in burger gekleed .Toevallig had-
den zij hun legitimatiebewijs niet bij zich en werden niet tot de 
p.d. toegelaten. De chef  liet zich echter niet uit het veld slaan, 
hij had niet voor niets 5 jaar HBS en 4 jaar politieacademie met 
succes afgesloten. Hij stroopte zijn broekspijp op en liet de ver-
bouwereerde surveillanten een zwarte dienst-sok met politielogo 
zien. Zo is de term: "Ik legitimeerde mij met mijn van dienstwege 
verstrekte sokken” ontstaan.

Erik
Erik was een student en moest voor het eerst nachtdienst lopen. 
Normaal zou hij begeleid worden, maar zijn mentor had geen 
dienst. Erik werd tijdelijk bij een andere collega ingedeeld. Als 
chef  van dienst hield ik briefing en na afloop kwam Erik naar mij 
toe en vroeg wat hij moest doen bij een wat grootschaliger op-
treden. Ik zei goed op zijn partner te letten en vooral te kijken 
naar de schouders van collega's, waardoor hij kon kijken wie de 
hoogste in rang was. Hij moest daar maar op afgaan. Het leek wel 
of  de duvel ermee speelde, maar gelijk kwam er een bericht assis-
tentie collega's Rembrandtsplein door de districtsportofoon. Erik 
en zijn partner trokken een sleutel van het bord, trokken haastig 
hun jassen aan en spoedden zich naar de opgegeven plaats. Nadat 
zij terug waren gekomen aan het bureau vroeg ik aan Erik hoe hij 
het ervaren had. Hij zei, dat hij maar een raar gevoel had en dat 
iedereen op hem lette. Hij kon zich geen goede houding geven. 
Men wilde kennelijk weten wat hij zou willen. Een blik op zijn 
schouders was voor mij voldoende om het mysterie op te lossen. 
In plaats van een streep, had hij de rangonderscheidingstekens 
van een inspecteur op zijn schouders. In de haast had hij mijn 
jas van de kapstok getrokken. Nu had Erik een vrij fors postuur, 
zodat het hem niet was opgevallen. 

Noorderstraat
De straten van Amsterdam liggen nogal verspreid. Zo ligt de 
Raamstraat niet bij het Raamplein en de Herenstraat niet bij de 
Herenmarkt. De Ruyterkade ligt niet in de buurt van de Admiraal 

de Ruyterweg en zo zijn er nog wel een paar voorbeelden van te 
noemen. Uiteindelijk meende ik, dat ik een redelijke straatken-
nis had en een Tom-Tom niet nodig zou hebben. In de moderne 
pitauto zit zo veel elektronica en nieuwe apparatuur, dat ik door 
de bomen het bos niet meer zag. Ik had nachtdienst met een 
brigadier en samen waren wij goed voor ongeveer 75 jaar dienst-
ervaring, De bemanning van de noodauto was druk bezig om een 
p.v.b. te maken, maar kreeg wel de opdracht om te gaan naar de 
Noorderstraat, alwaar in een hotel een brandalarm was afgegaan. 
Er mocht gebruik gemaakt worden van de optische en geluids-
signalen. De brigadier en ik namen wel het heft in handen en wij 
zouden dat klusje wel even klaren voor hen. Wij stapten in een 
pitauto en scheurden regelrecht naar de Noordermarkt, alwaar 
wij tot de conclusie kwamen, dat daar de Noorderkerkstraat 
was. Wij groeven in ons geheugen, maar wij wisten niet waar de 
Noorderstraat uithing.  De meldkamer was geen optie om op 
hangende pootjes te vragen waar die straat uithing. Dat zou im-
mers gezichtsverlies zijn. Een telefoontje naar het bureau leerde 
ons, dat de Noorderstraat een zijstraat was van de Vijzelgracht. 
Met een O ja gevoel scheurden wij daar naartoe en het bleek 
gelukkig mee te vallen. Een toerist had in zijn kamer zelf  een bakje 
koffie willen zetten met een primus, hetgeen het brandalarm in 
werking deed zetten. Na dat incident heb ik mij toch laten voor-
lichten hoe de Tom-Tom in de pitauto eigenlijk wel werkte.

Raar voertuig
In het district, waarin ik werkte, waren veel adressen waar de lief-
de werd bedreven. Zo had je het Vondelpark, maar dat was voor-
namelijk voor de mannenliefde. Ook moesten wij urinoirs con-
troleren en indien men langer dan 5 minuten in zo'n krul verbleef, 
was dat een overtreding en diende er proces-verbaal opgemaakt 
te worden. Wij kregen gerichte opdracht mee om dat probleem 
aan te pakken. Ook had je in de omgeving van het Rijksmuseum 
en Stadhouderskade overlast van tippelaarsters. Ook dat moest 
bestreden worden. Een deel van het Amsterdamse Bos hoorde 
ook bij ons district. Volgens mij werd daar half  Amsterdam op 
stapel gezet. Bij controles op de parkeerplaatsen stuitten wij op 
een rijinstructeur, die zijn functie wel erg letterlijk opvatte. Ook 
trof  ik een keer een stel aan, die in een auto de liefde bedre-
ven. Omdat men niet wist of  dat wel vrijwillig was, controleerde 
ik het "dampende" stelletje. Het bleek dat zij gewoon getrouwd 
waren, maar dat zij bij hun ouders inwoonden. Om geen herrie 
te maken besloten zij het maar in de auto te doen. Tijdens een 
van mijn surveillances zag ik in de Prinses Irenestraat bij het Sint 
Nicolaaslyceum een ambulance staan. Het was omstreeks 17.00 
uur en ik besteedde er op dat moment geen aandacht aan. Later 
zag ik die ambulance weer op dezelfde plaats en hetzelfde tijd-
stip. Nu was mijn aandacht getrokken en besloot de ambulance te 
controleren. In eerste instantie klopte ik op het achterportier en 
hoorde ik een hoop gestommel. Het bleek, dat een man vreemd 
ging en de liefde met zijn vriendin bedreef  in de ambulance, die 
hij overdag gewoon bestuurde. Of  hij de ambulance na gebruik 
schoonmaakte, heb ik maar niet gevraagd, maar ik vond het wel 
met vreemdste voertuig om de liefde in te bedrijven.

Bertram
Op de dienstgroep van het bureau Overtoom, alwaar ik geplaatst 
was, zat ook een andere collega, genaamd Bertram. Hij was een 
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uitstekende chauffeur, maar hij had enige "afwijkingen". Hij vond 
het prachtig om, vooral in de nachtdiensten hard op objecten, 
zoals verkeersheuvels of  auto's, af  te rijden en als je als waarne-
mer ernaast zat, erg schrok, reed hij er met een bocht omheen 
en had hij de grootste lol. Op een gegeven ogenblik trap je daar 
niet meer in en zag hij de humor er niet meer van in. Bij anderen 
echter lukte het hem altijd om hen met zijn trucje op de kast te 
jagen. Hij bleef  steeds zijn succesnummer uithalen. Hij was ook 
niet vies om een achtervolging uit te lokken. Met de burgerke-
ver rare manoeuvres uithalen, totdat een bemanning van een 
pitauto daarop reageerde. Nu waren de Amsterdamse dienders 
wel door de wol geverfd en tuinden daar meestal niet in. Daarbij 
werden zij steevast door de mensen van de meldkamer terug-
gefloten. In die tijd had je veel gedetacheerde Rijkspolitiemensen 
en Marechaussees, die bijstand verleenden, zodat hij soms wel 
een "geluk" had. Kortom hij was altijd in voor een verzetje als 
het in de nachtdienst erg rustig was en  je moeite had om niet 
in slaap te vallen. Tijdens een van de nachtdiensten werden wij 
samen op de pitauto uitgemaakt door de wachtcommandant. Hij 
als chauffeur en ik als waarnemer. Het was een zeer rustige en 
zouteloze dienst. In de vroege ochtenduren zag ik, dat hij echt 
op een geparkeerde auto afreed. Ik dacht, dat hij weer een van 
zijn geintjes uithaalde en reageerde natuurlijk niet. Wat bleek, hij 
was werkelijk in slaap gevallen en knalde met de voorzijde van 
de pitauto tegen de achterzijde van de andere auto. Een dave-
rende klap was het gevolg. Gelukkig was er geen letsel, maar de 
schade was aanzienlijk. Even probeerde hij mij de schuld te ge-
ven waarom ik hem niet wakker had gemaakt, maar hij begreep 
dat hij kansloos was. Ik maakte de verkeersongevallenstaat op en 
hij een formulier schade dienstvoertuigen. Hierin zette hij netjes 

het hele verhaal en verzon geen smoesjes. Hij was gewoon in 
slaap gesukkeld. Na de nachtdiensten hadden wij dagdienst en 
hij moest onmiddellijk bij de adjudant komen. Deze man was niet 
bepaald gemakkelijk en had een beetje "liefde" voor het wagen-
park. Je moest niet aan zijn voertuigen komen, want dan had je 
problemen. Van binnen gniffelde ik en wenste hem veel sterkte. 
Na verloop van tijd kwam hij met een brede glimlach naar bene-
den. Ik wilde weten hoe de "straf" van de adjudant was, maar ik 
kwam bedrogen uit. De goede man was van oordeel, dat hij alles 
eerlijk en zonder smoesjes op papier had gezet en dat hij enige 
bijscholing moest genieten. Toevallig was er een nevenfunctie als 
ME-chauffeur vrij en de adjudant had, in zijn eindeloze wijsheid, 
besloten om hem voor deze vacature voor te dragen. Ik moest 
even mijn broek ophijsen, want die was afgezakt.

Bromfietssurveillance 
Ons wijkteam was uitgebreid met twee bromfietsen, een gele en 
een paarse. In het begin liepen deze bromfietsen 70 kilometer 
per uur, maar toen een collega met een te hoge snelheid tegen 
de achterzijde van het Centraal Station was gebotst, werden de 
brommers begrensd. Ik ging in de nachtdienst surveilleren met 
collega Paul. Hij was kickbokskampioen en had een getraind li-
chaam. Hij woog ongeveer 70 kilo. Paul reed op de paarse brom-
fiets en ik kwam er steeds achteraan op de gele. Na verloop van 
tijd wilde ik ruilen en wilde ook wel eens op de snelle paarse 
rijden. Groot was mijn verbazing, dat de gele, die Paul bestuurde, 
ineens sneller reed. Iemand heeft mij verteld, dat mijn gewicht 
mogelijk het probleem zou kunnen zijn geweest, maar daar wil ik 
echt niet aan.

Aan elk politiebureau verschijnen met korte of  langere tussenpo-
zen mannen en vrouwen, die de recherche de meest onzinnige 
verhalen doen. Het zijn meest zwak begaafde lieden, die fantasie 
en werkelijkheid niet meer van elkaar kunnen onderscheiden.
Ze brengen de rechercheur die hun verhalen moet aanhoren, 
dikwijls in verlegenheid. Hij weet uit ervaring, dat de werkelijk-
heid nog onwaarschijnlijker kan zijn dan de stoutste fantasie. 
Daarom staat hij vaak in tweestrijd. Wanneer hij een verhaal 
eenvoudig als dwaas terzijde schuift, loopt hij de kans dat hem 
de bitterste verwijten worden gemaakt als achteraf  blijkt, dat 
het dwaze verhaal toch op waarheid berustte. En wanneer hij 
op een dwaas verhaal ernstig ingaat en het gehele apparaat in 
werking stelt, dan bestaat er de mogelijkheid dat hij zich voor 
het verdere leven belachelijk maakt, want zijn collega's hebben 
doorgaans een goed geheugen. Om zichzelf  te beschermen heb-
ben de rechercheurs aan de meeste bureaus een map aangelegd, 
waarin al die mannen en vrouwen met hun dwaze verhalen zijn 
opgenomen. Op de omslag van die map staat `Vreemde vogels'. 
Wat denkt u van een lief  oud dametje, dat zeker eens in de veer-
tien dagen - nu al vier jaar lang - bij ons komt en beleefd en 
uiterst vriendelijk vraagt wanneer nu eindelijk die dertien lijken 
uit haar keldertje worden gehaald. “Ze beginnen nu toch echt 

te ruiken... “ Of  van een veertigjarige ongetrouwde juffrouw, die 
eenmaal in de maand verschijnt en zich dan beklaagt over 'die 
man aan de overkant van de straat', die met grote schijnwer-
pers in haar slaapkamer schijnt. De stralen kan men wel niet zien, 
maar ze dringen door alles heen.. zelfs door haar kleren. Alleen 
ijzer biedt voldoende bescherming. Daarom schuift ze om haar 
kuisheid te bewaren voor het slapen gaat een stuk plaatijzer tus-
sen de dekens. 'Die man moet nu eindelijk eens ophouden. Het 
ligt zo ongemakkelijk. . . ' Of  van een man, die slechts zo nu en 
dan verschijnt en steeds vertelt dat hij Adolf  Hitler in de stad is 
tegengekomen, compleet met snor. `Ja, echt, ik heb hem ditmaal 
duidelijk gezien. Ik herkende hem direct. Hij zat in een broodjes-
zaak en at een broodje tartaar. . . '. Of  van een flink uit de kluiten 
gewassen werkman, die ons eenmaal in de week zijn twaalfuurtje 
brengt met de mededeling, dat zijn vrouw hem weer eens heeft 
willen vergiftigen.  `Ik merkte het direct. De jam had weer zo’n 
bittere smaak. . . '. Of  van de meest vreemd uitgedoste bejaarde 
met glinsterende oogjes. die achter elk open raam een moord 
ziet en steeds gruwelijker details bedenkt .Vreemde vogels. ik 
zou nog een poosje kunnen doorgaan. Hun fantasie is oneindig 
en hun aantal neemt toe. Het valt al niet meer mee om de map 
door te worstelen. Op een dag zal hij te dik zijn.

appIe BaantJeR †VREEMDE VOGELS
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