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SPA Nieuws
Opgericht 20 maart 1986

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

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en  
een gezond 2018 toe



IN MEMORIAM BURGEMEESTER VAN DER LAAN

In het jaar 2010 werd Mr. E.E. van der Laan benoemd tot Burgemeester van Amsterdam. Wij, collega’s van de toen nog Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland, leerden hem kennen als een no-nonsense Burgemeester; hij benoemde de problemen in zijn stad, 
zonder aanzien des persoons. Hij was in zijn functie daadkrachtig en huldigde het standpunt “niet lullen, maar poetsen.” De 
Amsterdammer zou zeggen: Een man zonder kapsones, echt een Amsterdammer onder de Amsterdammers. Burgemeester Van 
der Laan bezat het vermogen om mensen dichter bij elkaar te brengen en ging geen probleem uit de weg. Ook op politioneel 
niveau stond hij zijn mannetje, zeker daar waar het de openbare orde betrof. Hij was voor eenieder heel benaderbaar. Nog maar 
kortgeleden moest hij zijn werkzaamheden beëindigen en zijn taken noodgedwongen overdragen. Ondanks dat wij wisten dat hij 
ongeneeslijk ziek en uitbehandeld was, kwam zijn overlijden op 5 oktober 2017 toch sneller dan verwacht. “Amsterdam huilt, waar 
het eens heeft gelachen!” 
Het bestuur van de Senioren Politie Amsterdam wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit enorme 
verlies en bewaart aan deze Burgemeester een heel goede herinnering.

Namens de SPA, Joop Reder (voorzitter).   
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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.

Zie voor activiteiten en 
andere zaken spa-amsterdam.nl

In memoriam 3
Colofon 4
Voorwoord 5
Activiteiten SPA 5
Themaochtend 6
Nieuwjaarsreceptie SPA 6
Pensioen 7
Cursus excel voor beginners 7
Kerstpuzzel SPA kerst 2017 9
De jaarlijkse SPA-barbecue 10
De koningin opwachten 10
Operatie Mariott 14
ME voorwaarts 15
Opnieuw een onvergetelijke vakantie 17
Hoe is het met…. 19
Havank 21
Klaverjassen bij de SPA 23
Een ridder te paard 23
Kerststerren stralen overal 24
Terug in de tijd 24
Oud 25
De SPA webmaster 25
Een slimme moeder 26
Adam en eva 26

Redactiecommissie

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

4



S.P.A. Nieuws December 2017

VOORWOORD 

Alweer de laatste editie van het jaar en de decembermaand zal weer bol staan van de feestelijkheden. Sin-
terklaas, de kerstdagen en uiteraard ons kerstdiner staan weer voor de deur, of is bij het verschijnen van dit 
nummer alweer geschiedenis. Tegen het eind van het jaar is het een goed gebruik om het achterliggende jaar 
nog eens de revue te laten passeren. Lief en leed hebben wij met elkaar gedeeld en menig evenement mocht het bestuur organi-
seren. Buiten de maandelijkse klaverjas- en bingomiddagen, werd er ook driemaal een excursie georganiseerd naar de A’dam Toren. 
Er waren themadagen en ook onze jaarlijkse BBQ was opnieuw een succes. Velen van u kwamen op de BBQ af en ondanks dat het 
’s-middags ging regenen, kon toch iedereen een plaatsje onder de grote tent bemachtigen. Onze zanger Jan Schmitz, trotseerde 
de regen en van onder een paraplu bracht hij menig Amsterdams lied ten gehore. De themadagen werden goed bezocht, maar de 
presentatie van de themadag over voertuigcriminaliteit was wat droog van stof en merendeels gericht op de organisatiestructuur. 
De lezing echter over Havank, de biometrie en de casus van een door de politie en openbaar ministerie gemanipuleerde moord 
in Zuid-Afrika, was van een heel hoog niveau en boeide van het begin tot het eind. De belangstelling voor de ééndaagse reis naar 
Rotterdam was overweldigend, maar datzelfde gold ook voor de meerdaagse reis (vijf dagen) naar het plaatsje Daun in de Eiffel. 
Beide reizen waren een enorm succes en ik overdrijf niet als ik zeg, dat v.w.b. de meerdaagse vakantiereis de boekingen ons om de 
oren vlogen. Binnen een week was deze reis geheel vol geboekt. Wat volgde waren heel plezierige dagen samen en zoals altijd, als 
het gezellig is, vond men het veel te vlug voorbij zijn gegaan. Geregeld is er bilateraal contact met diverse onderdelen van de Een-
heid, van Eenheidsleiding tot postkamer. Dit overleg verloopt altijd in een prettige sfeer. Op te merken valt, dat een ieder bekend is 
met het fenomeen SPA en zijn uiterste best doet om het functioneren van de SPA in zo goed mogelijke banen te leiden. 
Ik wens u en allen, die uw lief zijn, plezierige feestdagen, veel gezondheid en een goede jaarwisseling. Ik hoop u op onze nieuwjaars-
receptie te mogen begroeten.        
 

Joop RedeR

2017 
Zaterdag 16 december Kerstdiner/dansant Corendon 17.00 uur
Dinsdag 19 december Kerstbingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 06 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie SPA honk 15.00 uur
Woensdag 10 januari 2018 Uitleg Pensioen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 16 januari 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 20 februari 2018 Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 7 maart 2018 Themaochtend PTO 10.00 uur
Dinsdag 20 maart 2018 Paasklaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 17 april 2018 Bingo SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 24 april 2018 Algemene ledenvergadering SPA honk 13.00 uur
Mei 2018 Dagtocht info volgt
Dinsdag 15 mei 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 19 juni 2018 Bingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag 18 augustus 2018 BBQ SPA honk Info volgt
Dinsdag 18 september 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 16 oktober 2018 Bingo SPA honk 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 2017-2018 

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT (tel.: 06-82671562)
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Na het succes van de laatste themaochtend, met als onderwerp het 
geautomatiseerde vingerafdrukkensysteem Havank en de biometrie, or-
ganiseert het bestuur van de SPA op woensdag 7 maart 2018, wederom 
een themaochtend in het sportbreakcafé van het PTO. Onderwerp zal 
ditmaal “terreur” zijn. Het thema zal ingeleid worden door Eric Noltes, 
specialist op dit gebied. Het belooft weer een hele interessante ochtend 
te worden. Inloop vanaf  10.00 uur en aanvang 10.30 uur. Na afloop zal U 
een lunch worden aangeboden. 

Opgeven voor deze lezing kan bij: penningmeester@spa-amsterdam.nl. 
Uiterlijk voor 25 februari 2018.

THEMAOCHTEND 7 MAART 2018 

S.P.A. Nieuws December 2017

Van het bestuuR

Het bestuur van de SPA nodigt u en uw partner 
graag uit om op 
 
zaterdag 6 januari 2018 
 
uit tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 
2018 in het Spa-honk aan de  
Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. 

Deze receptie is in samenwerking met onze 
vrienden van de I.P.A. Amsterdam. Het zal u weer 
aan niets ontbreken op deze dag, waar wij het glas 
heffen, om elkaar het beste te wensen, met veel 
geluk en voorspoed in 2018.

Wij zien u dus graag op zaterdag 6 januari 2018 
verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Noteer de datum vast in uw agenda. 

Nieuwjaarsreceptie SPA
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PENSIOEN

Veel SPA leden maken zich er nog niet druk over hoe hun 
pensioen erover pakweg vijf  jaar uitziet. Ton van der Erve en 
André Immel hebben daar echter zo hun gedachten over. Na de 
heldere uitleg van een aantal jaar geleden door het voorma-
lige Hoofd van de Rijkspolitie te water in Amsterdam, de heer 
Koen de Maat, oud-voorzitter van de vakbond BPPol en erelid 
van deze vereniging. Wij hebben de heer de Maat wederom 
bereid gevonden om voor de SPA leden een presentatie te 
houden, hoe de pensioenen er vandaag de dag voorstaan en 
wat de toekomst in petto heeft. Krantenberichten en andere 

media doen soms het ergste vermoeden. Pensioenfondsen naar 
Brussel? Met financieel hongerige blikken wordt o.a. naar het 
welvarende ABP gekeken. De presentatie wordt gehouden op 
woensdag 10 januari 2018 aanvang 13.00 uur in het SPA Honk 
aan de Rijksstraatweg 56 1115AT Duivendrecht. Telefoon: 
0682671562. Natuurlijk heeft u belangstelling, komt u? Geeft u 
dan op bij onze penningmeester Ilona Stap (penningmeester@
spa-amsterdam.nl) 

CURSUS EXCEL VOOR BEGINNERS Het Bestuur

Al weer enige tijd geleden werden er onder leiding van web-
master Han Varkevisser voor onze leden op de dinsdagochtend 
enkele computercursussen georganiseerd. Wij zijn dit opnieuw 
van plan. Dit keer wordt het een beginnerscursus Excel. Excel 
is een rekenprogramma, maar je kunt er veel meer dingen mee 
doen. In deze cursus is het de bedoeling dat we gedurende 8 
bijeenkomsten in ons SPA-honk verschillende basis begrippen 
van Excel leren en een eenvoudige gegevensverzameling leren 
maken. 
Hierbij gaat het om een namen- en adressenlijst die op meer-
dere manieren gesorteerd en gefilterd kan worden. Daarnaast 
zullen enkele rekenfuncties in Excel aan bod komen, waardoor 
de deelnemer na afloop in staat is om een eenvoudig financieel 
overzichtje te maken. Het zal geen diepgravend en ingewikkeld 
lesprogramma worden, maar een in een rustig tempo behande-
len van een aantal basisfuncties van Excel met oefeningen. 
NB.
• Deelnemers moeten beschikken over een eigen laptop 

waarop Excel is geïnstalleerd (en deze meenemen naar de 
cursus).

• Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 8 deelnemers.
• Aan de cursus zijn geen extra kosten verbonden.
• Deelnemers moeten lid zijn van de Senioren Politie  

Amsterdam.

De cursus wordt maandelijks gegeven op de 1e dinsdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur, afgesloten met een lichte lunch 
en herhaald op de 3e dinsdag van de maand. Dus mocht iemand 
verhinderd zijn op de 1e dinsdag, dan kan de les worden inge-
haald op de 3e dinsdag van die maand. Verwachte cursusduur: 8 
maanden, te beginnen in februari 2018.
Deelnemers verplichten zich bij inschrijving om de gehele cursus 
te volgen.

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar webmas-
ter@spa-amsterdam.nl.
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KERSTPUZZEL SPA KERST 2017

63 deel van een kerk. 
67 oosters titel. 
69 persoonlijk vnw. 
70 gedeeltelijk. 
72 Atlantic Missile Range. 
73 meisjesnaam. 
75 kip. 
76 ziekte. 
79 verstand. 
81 deel van het jaar. 
82 dikke korte ruwe pij van zeelieden. 
84 kant. 
86 voormalig vissersplaatsje. 
87 meetkundige term. 
88 gehoorzaal. 
90 middelbaar technisch onderwijs. 
91 bergplaats. 
92 telwoord. 
93 wees gegroet. 
95 vluchtheuvel. 
97 en dergelijke. 
98 niets. 
99 trottoir/wandelpad. 
101 vervelende. 
103 handvat. 
104 zeeklaar. 
105 vaartuig.

Verticaal
1. tempeest/zeer hevige wind. 
2 voorbij. 
3 telwoord. 
4 deel van NBr. 
6 getijde. 
7 lof. 
8 onbeleefd mens. 
9 gewicht/bezittelijk vnw. 
10 trekdier. 
11 waardepapier. 
12 opschudding. 
13 slee. 
14 daarna. 
16 plaats in Egypte. 
18 woning/woonplaats. 
20 tijdje. 
22 plaats in Friesland. 
24 bouwmateriaal. 
25 stonden. 
27 geul in Wadden. 
29 vreemde munt. 
30 sprookjesfiguur. 
31 doopgetuige. 
33 waterplant. 
35 niets. 
36 sneeuwhut. 

37 zeevis. 
39 hogepriester. 
41 regenscherm. 
42 bouwland. 
44 rivier in Nederland. 
47 één v/d Antillen. 
48 vaartuig/weiman. 
50 opp maat. 
52 papegaai. 
53 sluis. 
55 centrale antenne inrichting. 
62 stommeling/dom persoon. 
64 tropische plant. 
65 gaaf/perfect. 
66 Aziatisch land. 
68 eerwaarde frater. 
70 schilderij/stuk lap. 
71 vet. 
73 asgat. 
74 plaats in NH. 
75 vrouw van Zeus. 
77 eikenschors. 
78 uitroep tot aansporing. 
80 heraldische/wapenkundige term. 
81 dartel/speels. 
82 kus.
 83 haasten. 

85 waterplant. 
87 deel van voet. 
89 rijstebrandewijn. 
92 boerenbezit. 
93 meisjesnaam. 
94 dorsvloer. 
96 voor. 
98 persoonlijk vnw. 
99 seleen. 
100 per expres. 
102 landb werktuig.

Horizontaal
1 licht vaartuig. 
5 peillood. 
11 zwemslag. 
15 vogel. 
17 metaal/plak. 
18 opnieuw. 
19 moe/afgemat.
 21 deel van het gelaat. 
23 plaats in Dld. 
24 voorgerecht. 
25 muzieknoot. 
26 waterdier. 
28 deel van oog. 
30 koraaleiland. 
31 voor. 
32 bijb figuur. 
34 watersport. 
37 gentlemen. 
38 sneeuwattribuut. 
40 kracht. 
41 geld. 
43 eender. 
45 groef. 
46 nascheut. 
49 bazige vrouw. 
51 muurholte. 
52 geraspte gedroogde klappervlees. 
54 deel van lichaam/achterzijde. 
55 circa. 56 schaaldier. 
57 Stichting Milieu Educatie. 
58 adieu. 
59 stuk buitendijks land/vaartuig. 
60 rivier in Friesland. 
61 strafwerktuig. 

Diagram Kerstpuzzel SPA 2017

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

76 9 43 94 42 14 25 81 56 3 79 1 95 18 60 21

65 97 101 86 66 78 105 2 32 6 51

Puzzelrubriek
Voor de puzzel van het septembernummer van het SPA-nieuws werden 6 oplossingen ingezonden. Van deze 6 waren 4 inzendingen helemaal correct. Bij de 
loting viel de prijs op de inzending van Ruud Westendorp. We maken een afspraak om de prijs te overhandigen.
De juiste oplossing luidt: horizontaal: plots, kapucijner, grastapijt, Irene, naga, senor, kwee, rendier, duobaan, nijptang, malaria, toer, loden, tred, laten, desperado, 
dreutelig, gelid. verticaal: pagineren, orang, saté, kopzeer, potlood, Clio, nieuwjaar, roede, liman, voile, neppertje, naaldwoud, grondel, miersig, talud, reaal, snit, berg.
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Los de puzzel op. Breng vervolgens de 1e letter van het gevraagde woord over naar de gelijk genummerde vakjes in de balk onder 
de puzzel. Bij de juiste invulling ontstaat hier de oplossing voor deze puzzel. Gelieve de oplossing voor 1 februari 2018 te zenden aan 
puzzel@spa-amsterdam.nl
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Op zaterdagochtend keek ik 
bedenkelijk omhoog naar het 
wolkendek, wat niet veel goeds 
voorspelde voor deze dag 
en we waren nog volop in de 
zomer op deze 12e augustus 
2017. Maar gelukkig zijn er 
computers en goed uitgeruste 

telefoons die allemaal een app hebben waarop je de weers-
voorspelling voor die dag kunt zien. Mijn nautisch verleden zegt 
mij nog steeds dat de weersverwachtingen altijd een addertje 
onder het gras hebben. Voor zover die te vertrouwen is, gaf  
de weersvoorspelling in de ochtend regen en ‘s middags zon-
neschijn aan. Op naar het SPA honk dus, om Rob te helpen 
met het klaar zetten van de stoelen en de kussentjes voor de 
gevoelige billen van de SPA-leden. Joop, onze voorzitter, was er 
ook en hielp goed mee. Ja, want voordat Dirk Kuiper en Joop 
van Heuveln aan de BBQ kunnen, moet er heel wat worden 
geregeld. Zo waren we op dinsdag ervoor al druk met het 
opzetten van de partytent – wat een geluk dat wij die hebben – 
en enige tafels. Wij mogen ons gelukkig prijzen met ons bestuur, 
dat een groot netwerk heeft en overal wat vandaan weet te 
halen. Het PTO verdient dan ook alle lof  voor het uitlenen van 
tafels, stoelen en kussentjes. Dirk en zijn dochter Annemiek 
hadden alles wat nodig is voor de BBQ reeds vrijdag gebracht. 
De catering is in handen van Annemiek, maar het is eigenlijk een 
groot familiegebeuren. Rond 13.00 uur staat dan alles gereed, 
de buren zijn geïnformeerd over de BBQ en één zei: “Oh wat 
leuk, want jullie draaien altijd van die leuke muziek uit vervlogen 
jaren”. Deze keer moesten wij het stellen zonder onze vaste 
musicus Henk Wolleswinkel, maar collega Jan Schmitz was wel 
van de partij en die brengt de stemming er wel in. Maar zover 
zijn we nog niet, om 15.00 uur druppelen de eerste van de 59 
deelnemers binnen, waaronder ook  Arie Broekhoff  en zijn 
charmante echtgenote Diny. We weten allen wat Arie moet 
doorstaan en daarom is het zo moedig dat hij er was. Hij voelt 

zich thuis onder de SPA leden en 
weet dat hij niet in de steek wordt 
gelaten, indien hulp is vereist. Ook 
Ina Muller, met haar nieuwe heup, 
was gekomen samen met Gerard, 
haar letterlijke steun en toeverlaat. 
Klasse dat je je niet laat kisten, Ina. 
Allen namen plaats op de banken 
en aangeschoven stoelen, genoten 
van hun drankje en lieten zich 
koesteren door het zonnetje. Het 
personeel van Annemiek liep tussen de gasten door en nam de 
bestellingen op. Om 16.00 uur liet Dirk weten dat de eerste 
happers konden aantreden, maar niet voordat de voorzitter op 
transgenderiaanse wijze de deelnemers had begroet. Neem niet 
teveel in het begin, er is genoeg voor een 2e  een 3e of  zelfs 
een 4e bord. Eet smakelijk. Langzaamaan begon zich een rij te 
vormen en Dirk en Joop waren druk bezig. Er lagen hamburgers, 
kipsaté, worstjes en speklapjes op het vuur. Voorts een keuze uit 
een vlees-, zalm-, komkommer- en aardappelsalade en nog meer 
van dat lekkers. Terwijl de muziek, verzorgd door Rob, gewoon 
doorspeelde, zat een ieder aan de lange tafels te smikkelen en je 
hoorde eigenlijk niemand meer. En zo hoort het ook. Dan wordt 
onze Jan Schmitz aangekondigd, die, ondanks een pas opgelopen 
kinkhoest, toch zijn stem leende voor dit festijn. Tijdens zijn op-
treden begon het, ja hoor, te regenen en niet zo weinig ook. Jan 
bleef  echter onverstoorbaar doorzingen en  Rob bracht redding 
door een paraplu boven hem te houden. Wat ik niet voor mo-
gelijk had gehouden was het feit dat om plm. 18.00 uur alles op 
was en er niets meer op de BBQ lag. Compliment voor Dirk en 
Joop, het was kennelijk goed in de smaak gevallen. Als dessert 
werd een ijshoorn rondgedeeld, gevolgd door koffie. Werkelijk 
een geslaagde BBQ, weer zo’n evenement van de SPA, waar we 
trots op kunnen zijn. Voor hen die er niet waren, we rekenen 
volgend jaar gewoon weer op jullie. SPA bedankt!

“Ho!” moest hij zeggen. En gelijktijdig stoer wijdbeens staan. 
Onder de tafel schuifelden zijn voeten uiteen, hij heft zijn arm en 
steekt zijn hand op. “Halt”. Het was de bedoeling dat de fietser 
in kwestie ogenblikkelijk stopte – en dat deed-ie nog braaf  in 
de jaren vijftig. De allereerste bekeuring die Jan Molenaar ooit 
uitschreef  was voor een meneer zonder bel op zijn fiets. De 
aanhouding geschiedde op last van Jans meerdere, die hem op 
straat wegwijs moest maken. Jan zelf  fronste zijn wenkbrauwen. 
Was dat nou nodig, een bekeuring voor zo’n vergrijpje? Zo’n 
bon kwam die fietser toch al gauw op twee gulden vijftig te 
staan.
Jan Molenaar, voormalig rechercheur bij de Amsterdamse po-
litie, zit aan de eetkamertafel, alsof  hij achter de balie zit. Over 
het tafelkleed wapperen aantekenbriefjes, een kladblok met 
ballpoint voor snelle notities ligt klaar. Schuin voor zijn neus staat 

een laptop op stand by, zijn privéarchief  is paraat in de vorm van 
een stapeltje bedrukte A4-tjes. En achter zijn rug staat onder 
handbereik een goed gesmeerde kopieermachine. Hij vraagt of  
de bandrecorder wel draait. Gedurende zijn carrière heeft hij 
vaak genoeg verhoren gedaan! Dus daarom.
‘Eerst maar even chronologisch: Ik ben in de Achterhoek gebo-
ren, te Ulft. Pal aan de Duitse grens. Groot gezin, tien kinderen. 

En ik was in die rij de op één na 
oudste.
Na de lagere school bezocht ik 
de Mulo, daarna belandde ik bij 
Dru, de potten- en pannenfa-
briek, op kantoor. Mijn vader 
werkte er als ijzergieter, erg 
zwaar werk in die tijd, omdat 

DE JAARLIJKSE SPA-BARBECUE
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je alles nog met de hand in een mal moest gieten. Hij kreeg per 
gegoten onderdeel betaald, bijvoorbeeld een kwartje, maar 
was iets mislukt dan stond je als ijzergieter ineens in de schuld 
en moest je die vijfentwintig cent zelf  betalen. Het bedrag werd 
gewoon van zijn loon afgehouden en verder was het: zoek het 
maar uit met je grote gezin. 
Op mijn negentiende moest ik de militaire dienst in. Ik heb 
eenentwintig maanden bij de Mariniers gediend, gewoon omdat 
ik daarbij werd ingedeeld. Want om nou te zeggen: ik had inte-
resse in die richting, welnee. Totaal niet. Ik werd in Amsterdam 
opgeleid tot radiotelegrafist en was gelegerd in Doorn, Rotter-
dam, Amsterdam en op Texel. Ik heb er uiteindelijk een mooie 
tijd gehad.
Toen ik in 1951 uit dienst kwam was het nog crisis in Nederland. 
Werkloosheid alom! Ik kreeg steun, zo’n vijfentwintig gulden 
per maand en dat geld moest ik natuurlijk voor de kost aan mijn 
moeder afstaan. Daarnaast hielp ik weleens een timmerman met 
spijkers inslaan, dat ging zwart maar ik kon er helemaal niks van, 
ik was onhandig. Nee, een zakcentje zat er niet in. Nooit.
Ik was tweeëntwintig en piekerde: Wat moet ik nou verder?
Deze penibele situatie duurde totdat er in 1952 in de Volks-
krant een advertentie verscheen. De douane in Den Haag en 
de Amsterdamse Politie zochten personeel. Ik solliciteerde op 
allebei. Laat ik nou zowel voor Den Haag als voor Amsterdam 
op precies dezelfde dag een oproep krijgen? Ik besloot voor 
Amsterdam te kiezen, verder had ik geen idee wat het beroep 
politieman precies inhield. “Zou je dat nou wel doen, jongen. In 
die grote stad?” aarzelde mijn moeder. Maar ik was door mijn 
Marinierstijd niet helemaal onbekend met het idee.
Wat me veel pijn heeft gedaan heeft, is dat ik bij mijn pensione-
ring mijn dossier onder ogen kreeg, waarin ik las, dat er in die 
sollicitatieprocedure achter mijn rug om twee Amsterdamse 
commissarissen naar Ulft waren afgereisd en daar informatie 
over me hadden ingewonnen. Ze bezochten daar die dag de 
pastoor, de hoofdonderwijzer en onze dokter, ze gingen zelfs 
naar mijn ouderlijk huis. En wat stond er in hun verslag geschre-
ven? “De moeder van de sollicitant zag er sjofeltjes uit, met haar 
schort voor. Dat ze destijds zoiets over mijn moeder dachten te 
mogen noteren. Zo arrogant. Die lui hadden echt geen idee wie 
mijn moeder was! Lekker makkelijk hoor, in een grote auto van 
Amsterdam naar de Achterhoek rijden, de maaltijden onderweg 
declareren, zoals dat toen ging. Maar goed, ik werd aangenomen 
als agent.
Hij doorzoekt secuur de stapeltjes, vist er een vol gekrabbeld 
velletje tussenuit: ‘Ik ben in 1953 naar Amsterdam gekomen. 
Aangenomen als aspirant-agent start van m’n opleiding’. 

Ondanks de vele 
politiejaren bezit hij 
een Gelders accent. 
‘Ik kon in de Van Helt 
Stocadestraat, vlakbij 
de Lutmastraat, dat 
heette toen nog 
Oud-Zuid, bij een 
kosthuis terecht en 
daar heb ik uiteinde-

lijk vijf  jaar gewoond. Als alleenstaande kreeg je in Amsterdam 
echt geen huis, maar er was bij de politie een adjudant die, als 
bestuurslid van de Katholieke Politiebond Sint Michaël, dit kost-
adres voor me had geregeld. Ons opleidingsgebouw stond in de 
Derde Oosterparkstraat. Ik kwam in een grote klas terecht, wel 
twintig man, allemaal uit Friesland, Groningen, Drenthe, maar 

ook Amsterdammers die op 
diezelfde advertentie hadden 
gereageerd. Het was meteen 
stampen geblazen, het Wetboek 
van Strafrecht. Daarnaast was 
het sporten, heel veel atletiek 
en we moesten regelmatig 
zwemmen, bij de Schellingwou-

derbrug in het Nieuwe Diep. Smerig water daar! Gelukkig kon 
ik het al. Je kreeg als leerling-agent meteen een eigen dienstfiets, 
een Simplex. Zo een met dubbele stangen, oerdegelijk. Je kon 
er een oorlog mee winnen. In Amsterdam kwam er bij ieder 
politiebureau wekelijks en speciale monteur van Simplex  langs, 
die liep alle fietsen na en onderhield ze.
Sporttraining kregen we op het terrein van de Amsterdamse 
Politie Gymnastiek- en Sportvereniging (APGS) aan de Spaarn-
dammerdijk, vlak naast het DWS-voetbalveld. Vanaf  die dijk 
sjeesde ik een keer naar beneden, terwijl mijn trappers verkeerd 
stonden, remmen lukte niet meer. Ben ik me onderaan de dijk 
toch tegen de toegangsdeuren van ons sportveld geknald. Een 
wat denk je? Die Simplex mankeerde na afloop niets. Mij trou-
wens ook niet.
Tijdens de opleidingsperiode kon ik iedere veertien dagen een 
weekend naar huis. Mijn loon bedroeg achthonderd gulden per 
maand, daarvan betaalde ik vierhonderd aan het kosthuis en 
dan waren er nog andere vaste lasten. Ik hield honderd gulden 
zakgeld over en kon één keer per maand naar Ulft toe, voor de 
rest schreef  ik brieven aan mijn moeder.’

De pendule slaat. Hij staat op, zet de thermostaat van de 
kachel iets hoger en komt terug met twee glazen water. Dwars 
door zijn burgerkleding heen doemt het beeld van Molenaar in 
uniform op. Hij heeft er nog altijd het juiste postuur voor, rijzig. 
Gymnastisch. De blik onder de denkbeeldige pet is indringend, 
zijn pose is er een van gezag. Maar zodra hij lacht smelt alle 
autoriteit weg.
Wat betreft het leren van het wetboek van Strafrecht wil hij 
nog graag even de absurditeit daarvan onderstrepen. Want hij 
moest bijvoorbeeld de egel-, kikvorsch en mollenwet op kun-
nen dreunen, in Amsterdam? Wat de mol betreft zelfs iets over 
zijn velletje en over dat ze beschermd waren. Toen dacht hij als 

jongen uit Ulft: Wat kan ik hier nou in 
’s hemelsnaam mee in deze stad? Geen 
moer! 
Maar ja, je kreeg er vragen over. De 
leraar was van streng gereformeerde 
huize. Oer serieus! Moest je een wetsar-
tikel uit je kop op kunnen zeggen. Zodra 
je één woordje verkeerd had, baste hij 
terug: “Stáát er niet”. Neem die weg- en 
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verkeerswet… ja, daar gaat-ie: Wat is het doel van de weg- en 
verkeerswet? Het stellen van regelen nopens het verkeer op 
de weg. Dus ik denk: Waar hebben ze het in Godsnaam over? 
Nópens? Ik kom uit de Achterhoek, hoor. Wat moet ik nou met 
nopens? Kan je je voorstellen? Betreffende zullen ze bedoelen.  
En over diefstal…tegenwoordig noemen ze alles wat financi-
eel niet goed gaat ogenblikkelijk diefstal. Diefstal van je eigen 
portemonnee… nonsens. Strikt genomen is een dief: Hij, die 
die enig goed, dat geheel of  ten dele aan een ander toebehoort, 
wegneemt – met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe 
te eigenen – wordt schuldig aan diefstal gestraft. Zo leerde ik 
het, uit dat vuistdikke boek, boordevol wetten. Maar ik deed 
m’n best. Het was een soort met de toekomst bezig zijn. Een 
carrière? Daar dacht ik nooit aan, maar dat ik bij de politie in 
Amsterdam zat, dat vond iedereen in Ulft toch wel wat.”
Na zijn politie-examen draaide Jan drie jaar mee op bureau 
Overtoom, vlakbij het Kattenlaantje. Op de fiets naar het werk 

ging je in uniform. 
Verplicht. De dienst 
bestond uit rondes 
lopen, voetposten 
of- zolang hij zijn 
rijbewijs nog niet 
had- als bijrijder 
mee op de surveil-
lancewagen, zwarte 
kever met blauw 
zwaailicht. Surveil-

leren, twee uur lang door de buurt. En dan na afloop weer op 
je Simplex naar huis. Onderweg had hij eigenlijk weinig bekijks, 
niemand die zich plotseling snel aan de regels ging houden. De 
mensen op straat gedroegen zich in die jaren namelijk uit zichzelf  
al heel redelijk. Wel werd hij onderweg, voor en na diensttijd, 
geacht zijn vak uit te oefenen. Mocht er onderweg iets voorval-
len, dan moest hij in actie komen.
Bonnen uitschrijven bleek op standaard invulpapiertjes te gaan. 
Dat briefje moest dan eerst naar je eigen bureau toe en vervol-
gens werd het doorgestuurd naar de Centrale Administratie. 
Een hele omweg. Een delict in kwestie zelf  secuur omschrijven 
leerde hij tien jaar later, op de recherche-opleiding.
‘Bureau Overtoom was een rustig bureau, buurtbrandhaarden 
bestonden er niet. Naast de bureaus had je in Amsterdam toen 
nog de kleinere buurtposthuizen, bij ons waren dat bijvoorbeeld 
post Hoofddorpplein of  Stadionweg, ook die waren dag en 
nacht bemand. Als er wat was konden de mensen zich bij de 
dichtstbijzijnde politiepost melden, hoefden ze niet helemaal 
naar de Overtoom toe. Ik werd er vanuit bureau Overtoom 
weleens voor de weekenddienst neergezet.
Op bureau Overtoom werd er in mijn beginjaren door de 
collega-agenten onderling weinig gepraat, ja af  en toe vertelde 
iemand over wat hij had meegemaakt, maar om nou te zeggen 
dat het er collegiaal was, nee. De hiërarchie was altijd aanwezig. 
Als je als jong agentje net kwam kijken en je deed iets, dan was 
het meteen “Hé, even kalm aan jij…” O God, ja die meerderen, 
dat was helemaal erg! Een brigadier was al een God-Majoor. 
Maar inspecteurs? Zag je nooit. Die stonden zo hoog en zo ver 

van je af. Kijk, of  je schoenen gepoetst waren, nou dat deed je 
vanzelf  al. En je uniform moest vanzelfsprekend netjes zijn.’

Na de Overtoom ging Jan 
op bureau Pieter Aerts-
zstraat aan de slag, afdeling 
44, vlakbij zijn kosthuis. 
Rondes lopen, voetposten 
of  als bijrijder mee in de 
surveillancewagen, want 
een rijbewijs had hij nog 
niet. Ook op dit bureau 
was het rustig, het was een 

buurt met weinig problemen. Een burenruzie misschien, of  een 
echtelijke twist, een bal door een raam, eventueel een aanrij-
ding. Het begrip draaideurgeval bestond toen nog helemaal niet 
en vecht- of  steekpartijen? Heeft hij daar nooit meegemaakt en 
met openbare dronkenschap ook weinig te maken gehad. ‘Wel 
met het feit dat cafés om twaalf  à een uur dicht moesten. Er 
waren collega’s die altijd een oogje dichtknepen en vervolgens 
binnen een neut kregen. Die vonden dat leuk. Ach, je moest een 
beetje soepel blijven in je vak, anders werden de verhoudingen 
er ook niet beter op. En je wilde liever geen rottigheid.
Dieven heb ik in die beginjaren geen een keer aangehouden. 
Nee, niet echt. Nooit een heterdaadje gehad. En die verhouding 
tussen uniformen en de recherche lag toen nog heel anders. Af-
standelijk, ik wist niet eens wie onze rechercheurs waren terwijl 
ze op het bureau slechts één etage hoger zaten dan wij agenten.
De grens van de wijk Pieter Aertszstraat liep tot aan de Albert 
Cuypmarkt en aan de andere kant op viel de Oude RAI in de 
Ferdinand Bolstraat nog onder ons bureau. Daar had je met ten-
toonstellingen te maken: de Autotentoonstelling, de Huishoud-
beurs, dan moest ik het verkeer regelen of  gewoon buiten bij de 
RAI staan posten. 
Het verkeer met van die 
klapborden regelen leerde 
ik – niet lachen – op het Vale-
riusplein. Het Va-le-rius-plein 
ja. Kan je het je voorstellen? 
Daar stond dat verkeersbord, 
het woog honderd kilo, je 
moest het bord het eerst op 
je nek nemen en op de hoek van de De Lairessestraat neerzet-
ten. Nou, daar was nauwelijks verkeer. Heel eigenaardig. Bord 
omgooien, rood. Stop.’ 

In 1945 stonden er 34 stoplichten 
in Amsterdam, in 1950 kreeg het 
Muntplein een verkeerstoren, de 
duiventil genoemd, van waaruit de 
verkeerslichten ter plekke werden 
bediend. Daar kwamen in 1962 op de 
Dam 49 palen met stoplichten bij, die 

werden vanuit een bijbehorend verkeershuisje geregeld. In 1970 
hadden 50 kruispunten – soms op het tramverkeer afgestemde 
– verkeerslichten, twee jaar later stonden er 200 stoplichten in 
Amsterdam. 
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In 1957 kregen we in de stad die 
oranje knipperbollen op zo’n 
zwart-witte paal, ze stonden 
naast het spijkerpad- nee, 
voetgangersoversteekplaats is 
de naam. Ze knipperden veertig 
keer per minuut om aan te 
geven dat je voetgangers voor 

moest laten gaan. Tegenwoordig zou niemand zich van zo’n bol 
een mallemoer aantrekken. Die dingen hebben vijf  jaar gestaan, 
toen kwam het zebrapad er al voor in de plaats.
Als agent had je redelijk gezag, maar “Hé jij daar, denk erom 
hoor”, brullen, zo zat ik niet in mekaar. Bij de mensen over de 
vloer kwam ik weinig, maar er waren wel collega’s bij die graag 
aanpapten, soms zelfs wat met vrouwen rommelden, maar 
vanuit het bureau Centrale Controle werd erdoor stillen, van die 
brigadiers in burger, op de fiets of  vanuit een auto gecontro-
leerd. En als die ergens een tijd een dienstfiets tegen de gevel ge-

parkeerd zagen staan, dan dachten ze natuurlijk: 
“Hé...” Ook ’s nachts waren er controles, dan 
moest je je op een bepaald tijdstip op het afge-
sproken controlepunt, dat was dan bij zo’n rode 
brandmelder op de hoek van de straat, melden. 
Er werd vanuit het Hoofdbureau naartoe gebeld 
en stond je er niet – ik heb het nooit gehad – dan 
werd je gerapporteerd en kreeg je strafuren 
opgelegd. Onder diensttijd mocht je in de auto 
niet roken, terwijl ik er toen nog zo’n dertig sigaretten per dag 
opstak. Zat ik een keer met een sigaretje in mijn mond in de 
wagen, kwam er een brigadier aan. Die vent kéék naar me en zei 
plechtig: “Molenaar, ik heb het niet gezien hoor.” Man, wat ben 
jij toch een oelewapper”, dacht ik toen. Zag zo’n brigadier je er-
gens op de grens van twee wijken, met een collega-agent staan 
praten, nou dan was je het bokkie. Dan kreeg je rapport. Moest 
je na je werk een uur langer op het bureau blijven’.

In mijn vorige aflevering over 
de aanslag op de President van 
Zuid Korea, die overigens niet 
doorging, kreeg ik in juli 1982 de 
volgende zaak op mijn recher-
chebordje. Een FBI-delegatie uit 
Chicago USA, meldde zich met 
een rogatoire commissie bij de 
CRI en werd door het hoofd 
van de CRI doorverwezen naar 
mij. De delegatie bestond uit: 
een Officier van Justitie en drie 

Special Agents, waaronder één vrouw. Nadat de plichtplegingen 
en koffie achter de rug waren, vertelden zij mij waarvoor zij hier 
naar Nederland waren gekomen. In Amerika is de functie van 
de General Postmaster een zeer belangrijk figuur, vroeger ver-
bonden aan de regering, maar sinds 1971 geprivatiseerd. Hoe 
dan ook, de functie is politiek gevoelig en toen zij mij vertelden, 
dat hij verdacht werd van omkoping, kon ik mij hun bezorgdheid 
wel indenken. Hij of  zij is het hoofd van de United States Postal 
Service en werd voor 1971 vergeven aan de campagneleider 
van de verkiezingen voor de nieuwe President. En is als zodanig 
een invloedrijk persoon. Het hoofd is de 2e    hoogst betaalde 
functionaris, na de President. Uit informatie was gebleken, dat 
Mr. Semrov, het hoofd van de US-mail, verdacht werd van het 
zich laten omkopen. Hij zou een jacht, ergens in Nederland, 
hebben besteld. Vraag was echter waar was die jachtwerf. Als 
men het bewijs rond kon breien, dat het jacht was betaald met 
de omkoopsom, dan zou dat mooi zijn. Omkoping is altijd een 
slechte zaak, maar als het dan zo’n hoge publieke ambtenaar 
betreft, dan heeft dit natuurlijk een grote impact op het publiek. 
Maar ook politieke gevolgen. De FBI-collegae hadden hun intrek 
genomen in het Park hotel in Amsterdam, nabij het Vondelpark. 

Op 13 juli 1982 braken een paar hectische dagen aan. Op die 
dag kwam per KLM de informant van de FBI op Schiphol aan. Ik 
had reeds zorg gedragen, dat wij via de Dienst Luchtvaart van de 
Rijkspolitie op Schiphol achter de douane konden opereren en 
zagen hem het vliegtuig uitkomen. Vervolgens door de douane, 
waarna hij in de aankomsthal, de van omkoping verdachte, 
Semrov ontmoette. Na met elkaar te hebben gesproken gaat 
Semrov naar buiten. Hierna hebben de FBI-collegae contact met 
hun informant in het herentoilet. Verrassend was wel, dat Sem-
rov op de luchthaven was, maar ook een geluk. want zodoende 
kwamen wij achter zijn verblijfplaats in Nederland. Dan gaat alles 
snel, wie moet gevolgd worden en ik besluit, dat wij achter de 
General Postmaster aangaan. In mijn auto bevinden zich dan ook 
de collegae van de FBI en wij rijden naar het Marriott hotel in 
Amsterdam. Gelukkig dat de FBI hun intrek op een steenworp 
afstand in het Park hotel hadden genomen. s’ Avonds wordt in 
het Park hotel telefonisch overleg gepleegd met het thuisfront 
in Amerika. Wat die telefoontjes niet hebben gekost, ik denk 
dat je daar een leuke middenklasser van had kunnen  kopen. 
Niet een paar minuten bellen, nee, uren. De informant wordt 
gevolgd door de anderen en rijdt naar het Marriott hotel aan het 
Nassaukade in Amsterdam, waar Semrov inmiddels ook is gear-
riveerd. We laten beiden voor wat het is en dat is wel fijn, zeker 
als je er een informant tussen hebt zitten. De volgende dag blijkt 
dat Semrov een taxi voor onbepaalde tijd heeft gehuurd en met 
deze taxi rijden zij, Semrov en de informant, naar de Lowland 
Boat Yard in de buurt van Zoeterwoude. Aangekomen lopen 
beiden de werf  op en stoppen bij een prachtig jacht, Talbee ge-
naamd. Wij zien dat Semrov een Amerikaanse vlag bij zich heeft 
en die op het jacht aan de mast vastbindt. Daar ik dringend hulp 
nodig had, vroeg ik mijn collega, de CvP Peter Broeders, om 
assistentie. Nadat de verdachte en informant  waren vertrokken, 
gingen wij quasi geïnteresseerd de jachtwerf  op en werden leuk 
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ontvangen. Wij 
mochten zelfs 
een jacht bewon-
deren, dat voor 
een Sjeik uit het 
Midden-Oosten 
werd gebouwd 
en bijna af  was. 
Ook de Talbee 
hebben wij ge-
zien, bewonderd 
en foto’s van 

gemaakt. De volgende dag ben ik met de observatiebus van 
BZC weer naar de jachtwerf  gereden. De bus was als een van 
de eerste in Nederland, uitgerust met een videocamera met 
behoorlijke telelens. Die dag kwam Semrov weer naar zijn jacht 
kijken en konden wij alles keurig op de band zetten.  Kennelijk 
wilde Semrov zijn aanwinst vieren, want met de informant ging 
hij naar het hotel l’Europe aan de Doelenstraat, om daar copieus 
te gaan dineren. Daar wij beducht waren op contra observatie 
-je zit er continue zo dicht op- gingen de Officier van Justitie 
en de FBI agenten met Peter Broeders naar binnen en hield 
ik buiten de zaak in de gaten. De volgende dag,15 juli 1982,  
vertrekt Semrov weer naar de USA en wordt de zaak hier 
verder administratief  afgewikkeld. Zowel de FBI in Amerika als 
de CRI in Den Haag zijn nieuwsgierig, hoe de zaak is verlopen. 
Een beetje rust hebben wij dan ook allemaal nodig, na deze 
hectische dagen. Even de gelegenheid te baat nemen, om wat 
toeristische attracties te tonen van ons land en dan vertrekken 
ook zij weer naar hun thuisbasis. Als de rechtszaak voorkomt in 
Chicago bekent Semrov schuld, hetgeen hem, mede door zijn 
medewerking aan het onderzoek, op een lichtere straf  komt te 
staan. Ik word dan bedankt voor de medewerking in dit zeer 
gevoelige onderzoek, wat van groot belang was voor de United 
States. Dit bleek ook wel, want ik mocht van de Director van de 

FBI William Webster een persoonlijk bedankbrief  ontvangen. 
Nu nog verbaas ik mij erover, dat zo’n belangrijke zaak aan één 
politieambtenaar werd opgedragen. Natuurlijk doe je het als het 
aan jou wordt gevraagd, maar tijdens de “rit” moet je over veel 
improvisatievermogen beschikken en niet te bang zijn risico’s 
te nemen. Ik moet zeggen, dat de samenwerking met de FBI 
voorbeeldig was. Dit in tegenstelling tot andere zaken, waarbij zij 
ongevraagd het voortouw namen en de lokale politie als ballast 
beschouwden. De uitwisseling van de gegevens waren uitste-
kend en er bestonden geen geheimen voor elkaar. Echt een zaak 
waarbij ik altijd zei: “Maakt niet uit voor welke politiedienst je 
werkt, we hebben een gezamenlijk doel”. 

Het verdere verloop van het jaar 1966 en begin 1967 verliep 
weliswaar met diverse relweekenden, maar zonder bijzondere 
uitspattingen. Inmiddels werd de bijstand aan de Amsterdamse 
politie gewijzigd. De tijdelijke detacheringen van weken en 
maanden werden omgezet in een Brigade van vaste bijstand per-
soneel, opgericht in de Oranje Nassaukazerne. Het personeel 
van de bijstand werd o.a. geplaatst bij de Verkeerspolitie, de 
Parkeerdiensten, Vreemdelingendienst en bij diverse recherche-
onderdelen. Zowel bij de Centrale recherche als de districtsre-
cherche. Dit ter versterking van deze diensten. Dat betekende 
voor de dienstdoende marechaussees een verslechtering van 
de vergoedingen. Zo kregen zij geen detacheringsvergoeding, 
reiskosten of  vrij reizen. Men werd voor minimaal 2 jaar vast 
geplaatst bij de Bijstandsbrigade, ongeacht woonplaats enz. Voor 
woningen in of  rond Amsterdam waren geen voorzieningen. Dat 
kwam pas veel later op gang. 

De verandering voor mijzelf  hield in, dat ik niet bij deze bijstand 
zat. Ik ging in het voorjaar van 1967 naar Duitsland voor een 
NATO-oefening, samen met Amerikanen, Engelsen, Fransen 
Belgische en Duitse militairen. 

Het NAVO-
oefenterrein 
Bergen-Hohne is 
een militair oe-
fenterrein in de 
Duitse deelstaat 
Nedersaksen. 

Met een oppervlakte van 284 km² is het een van de grootste 
militaire oefenterreinen van Europa. Het hoogste punt is de 
Falkenberg met 150 meter en het laagste gedeelte is het Osten-
holzer Moor op 28 meter. Het oefenterrein werd in 1935 door 
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de Wehrmacht ingericht bij de plaats Belsen, ten westen van 
de plaats Bergen. De legerplaats werd vernoemd naar het iets 
ten westen van Bergen gelegen dorpje Hohne, dat bij de creatie 
van het oefenterrein door het Duitse leger werd ontruimd. Het 
grootste deel van het personeel woonde in Bergen. Na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog werd Bergen-Hohne door 
het Britse Rijnleger overgenomen. Sinds de zestiger jaren is het 
oefenterrein in gebruik bij de NAVO en de Bundeswehr.

Op 27 april 1967 viel het Nederlandse gedeelte even stil. We 
kregen een dag vrij. Dit i.v.m. de geboorte van een kroonprins, 
Willem Alexander. Ook kregen we een geboortelepeltje. 

Hierna werd ik weer voor 
langere tijd gedetacheerd 
bij de Bijstand in Amster-
dam. In afwachting van de 
vorming en de totstandko-
ming van een vaste Brigade 
KMAR Bijstand Amsterdam, 
besloot ik te gaan sollicite-

ren bij de gemeentepolitie Amsterdam. Meerdere politiemensen 
van diverse politiebureaus, hadden mij toen al aangeraden te 
gaan solliciteren bij de Amsterdamse politie. In november 1967 
heb ik daadwerkelijk gesolliciteerd en in december 1967 werd ik 
al gekeurd. Vervolgens werd ik per 1 januari 1968 aangenomen 
bij de Amsterdamse politie. Per 3 januari ging ik al naar de poli-
tieschool aan de 3e Oosterparkstraat te Amsterdam. Eerst zou 
ik op en neer moeten reizen van Utrecht naar Amsterdam, maar 
het werd al gauw intern verblijf  in het “Pluvenarium”. Ik ging 
alleen de weekenden naar huis. Maar dat was niet anders. Wel 
was er nog een overeenkomst tussen de Ministeries van Defen-
sie en Binnenlandse Zaken. De beroepsmarechaussees, waar ik 
onder viel, werden direct aangesteld als agent van politie, i.p.v. 
adspirant van politie. Dat kwam, omdat ik al 4 dienstjaren bij de 
bijstand had gediend. Normaal was de maximale leeftijd aanstel-
ling 26 jaar. Ik was 29 jaar, maar, omdat ik naar volle tevreden-
heid 4 jaar bijstand had verleend, werd ik dus aangenomen. 
Dat kwam mede door goede testen, die ik had afgelegd. Op de 
politieschool werd ik tevens als chauffeur aangewezen voor de 
dienstauto van de school. Dit was een experiment en ik was de 
1e chauffeur nieuwe stijl. 

Ik werd aangesteld als klasse-
oudste en ik werd ook geacht 
toe te zien op de parallel klas. 
Dit gezien de grote toeloop van 
nieuwe leerlingen. In het jaar 
gebeurde er weinig in de bin-
nenstad, maar zo heel langzaam 

begon het weer wat onrustiger te worden in de stad. Voorna-
melijk bij studenten. Inmiddels zat ik in de oudste klas op school. 
De oudste klassen van de politieschool werden toen ook ingezet 
voor afzettingen. Toen begin 1969 het Maagdenhuis werd bezet, 
werden wij ingezet voor de afzettingen van de omliggende stra-
ten en stegen van het Maagdenhuis. Voor de ontruiming van het 
Maagdenhuis werd de karabijnbrigade opgeroepen. Zij kwamen 
aanrijden in auto’s. Achter de cabine stond zowel links als rechts 
een lange bank. Hier zaten de politiemensen met een zwarte 
helm en een lange wapenstok op. Zij moesten op die manier de 
menigte verwijderen. Ik heb deze auto's maar 1 keer gezien bij 
het HB. ’s Avonds bij de afzetting kwam er een voor mij nieuw 
fenomeen van de politie, n.l. een waterkanon, 2 stuks. Naar 
aanleiding van een eerder stuk in het SPA-nieuws van december 
2016, bleek dat ook deze waterwerpers van het merk Magirus 
waren. De luchtgekoelde motor had een extra beschermings-
plaat rond de motorkap met voorop een ronde plaat, ter be-
scherming van de grote ventilator van de luchtgekoelde motor. 
Voor de ruiten was rondom gaas aangebracht en boven op de 
auto was een koepel met 2 waterkanonnen. 

Plotseling werd er vanuit de menigte met vuurwerk gegooid. Dit 
ging gepaard met zware en harde knallen. Deze dreunen ver-
oorzaakten bij iedereen, zowel studenten, krakers als politie een 
totale stilte. Iedereen vroeg zich af  waar de zwaar dreunende 
knallen vandaan kwamen. 

Hierna ging de politie het Maagdenhuis binnen. De studenten 
hadden aan de achterzijde een soort van luchtbrug gebouwd, 
waarover men vanuit het Maagdenhuis over de Voetboogstraat 
naar de overzijde konden lopen. Zo wilden zij voorkomen dat 
ze werden aangehouden en konden zo dus vluchten. Vanaf  de 
afzetting was dit echter niet geheel zichtbaar en konden wij niet 
zien wat er met de verwijderde studenten gebeurde. 

ME VOORWAARTS 
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Vanaf  dag 1, vrijdag 27 oktober, zijn er alleen maar hoogtepun-
ten te vermelden.

Cor, ons aller-bekende buschauffeur, komt ons keurig op tijd 
afhalen. Rond de klok van 9 uur vertrekt de bus vanaf  het PTO 
terrein. Zoals je mag verwachten van gepensioneerde politie-
agenten is iedereen ruim op tijd om een prettige plaats in de 
bus uit te zoeken. Na een tussenstop voor de lunch, komen we 
tegen 16.00 uur aan bij onze eindbestemming, waar we gastvrij 
worden ontvangen met koffie/thee en gebak. Het laatste steile 
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stuk is trouwens een uitdaging voor iedere buschauffeur, zelfs 
Cor moet een aantal keren steken voordat hij de bocht kan 
nemen.  
Na ontvangst van de kamersleutel gaat iedereen even snel de 
koffers uitpakken. De kamers en bedden zijn prima! Vanaf  het 
balkon heb je een prachtig uitzicht. Er zijn geen liften, maar 
gelukkig levert dat voor niemand problemen op.
Vanaf  17.00 uur kan iedereen gratis zijn favoriete drankjes be-
stellen en zich verheugen op het avondeten dat elke avond om 
18.00 uur begint. Per tafel wordt er een menu voor 3 avonden 

uitgedeeld, waarop 
iedereen moet 
aanvinken wat hij/
zij wil eten. De 
eerste avond krijgt 
iedereen hetzelfde 
en voor de laatste 
avond is er een grill 
georganiseerd. Het 
eten is meer dan 
prima, soep vooraf, 
een saladebuffet, 
hoofdgerecht en 
een toetje! Vanaf  
8 uur ’s morgens is 

er een uitgebreid ontbijtbuffet, waar iedereen voor het dagelijks 
vertrek om 10.00 uur zijn zelfgekozen lunchpakket kan meene-
men.
De eerste avond konden de liefhebbers onder leiding van Jan 
(een echte alleskunner ober, gids, bingo) een unieke avond-
wandeling maken! Een bijzondere belevenis, verlicht door een 
prachtige sterrenhemel en eindigend met een traditionele 
versnapering! 
Zaterdagmorgen zit iedereen om 10.00 uur goed gemutst in de 
bus. 
Onze eerste stop is het Wild- und Erlebnispark Daun. De bus-
tocht door dit prachtige park, waar je onderweg allerlei dieren 
kunt spotten, herten, wilde zwijnen enz. enz., is op zich al een 
onvergetelijke belevenis. Ook hier is goede stuurmanskunst een 
vereiste. En het is wat je noemt een echte belevenis. Indrukwek-
kend was vooral de vogelshow! Je moest niet raar opkijken als 
er plotseling een roofvogel op je hoofd landde.
Onze middag hebben we doorgebracht in Cochem. Een leuk 
stadje aan de Moezel. 
Vanaf  slot Cochem heb je een prachtig uitzicht. Een hele klim, 

waar je ook met een shuttlebus naar toe kunt gaan. Bij aankomst 
zie je onder de brug een lange rij staan voor de beroemde 
“bratwurst”. Het was wat je noemt een top dag! Hoog tijd om 
te genieten van een drankje.
Na het heerlijke avondeten is er live muziek, verzorgd door het 
echtpaar Andrea en Joseph met de toepasselijke artiestennaam 
The Vulcan. We hebben een gezellige avond, waar veel wordt 
gedanst.
Zondag gaan we de Altstadt van Bernkastel bezoeken. Bernkas-
tel is bekend om zijn historische marktplein en vakwerkhuizen. 
Bernkastel-Kues is een beroemd wijncentrum aan de Moezel. 

Onderweg maken we eerst nog een stevige wandeling bij de 
Dauner Maaren. Daarna gaan we ‘frühschoppen’ bij het Neder-
landse echtpaar Dick en Dorine, die een authentieke horecage-
legenheid hebben, Burgcafe Manderscheid, vlak tegenover de 
burchtruïne Manderscheid. Al met al een dag waar je met veel 
plezier aan terugdenkt. Moe maar voldaan komen we weer bij 
ons eigen Daun hotel, dat wordt gerund door familie Tom & 
Maloe v.d. Wetering & Team. En dat het teamwork is blijkt uit 
alles. 
Deze avond 
hebben we een 
quiz op het 
programma 
staan, die wordt 
gepresenteerd 
door dochter 
Nikki. Elke 
tafel moet als 
team een naam 
bedenken. De 
hoofdprijs is een doos chocolade die wordt gewonnen door De 
Musketiers.
Op maandag staat een bezoek aan Trier op het programma. 
Als verrassing brengen we eerst een bezoek aan de authentieke 
klokkengieterij Brockscheid. 
Buitengewoon interessant, maar de werkplaatsgeur blijft wel een 
tijdje in je kleren hangen.
Inmiddels is het de hoogste tijd om naar Trier te gaan. Voor het 
eerst krijgen we te maken met een echte file in verband met een 
nationale feestdag in Duitsland: Herdenking 500 jaar Reformatie. 
Het lijkt erop dat iedereen zijn zinnen heeft gezet op Trier. Hoe 
dan ook als we er eenmaal zijn is een bezoek aan een van de 
vele kerken een echte aanrader. Ook een bezoek aan de Porta 
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Nigra is zeker de 
moeite waard.

De terugreis ver-
loopt voorspoedig 
en na een korte 
borreltijd zijn we 
helemaal klaar voor 

onze Grill avond. Lekker eten met een spetterend einde. Een 
prachtige ijstaart. 
Jan verzorgt ’s avonds nog een gratis bingo, met als 1e prijswin-
naar Arie Broekhoff, die een lekkere fles witte wijn mee naar 
huis mag nemen.  Er zijn nog 2 doosjes chocolade te winnen en 
dan houden de meesten het voor gezien. Bedtijd!
Aan alle goede dingen komt een einde. Het is dinsdag 31 
oktober, dus we gaan naar huis. Het is nog steeds een feestdag 
in Duitsland, waardoor er geen vrachtwagens mogen rijden en 

het erg rustig is op de weg. In 
Nederland lunchen we bij toeval 
bij hotel Nobis . Een mooie am-
biance en dan gaan we echt naar 
Amsterdam. Er wordt geknuffeld 
en gezwaaid bij het afscheid.
We moeten in de eerste plaats het bestuur bedanken voor het 
uitzoeken van deze geweldige reis en de daarbij behorende 
uitstapjes. We moeten in de tweede plaats onze chauffeur Cor 
bedanken, zonder hem waren we niet veilig en wel uit en thuis 
gekomen. Tenslotte mogen we ook onszelf  bedanken, dat we 
met zijn allen zo’n gezellig reisgezelschap zijn geweest!

Hopelijk tot de volgende keer
Leo en Hansje Dekkers

Tijmen BOSCH
De vorige keer heb ik melding gemaakt van de ernstige val van 
mw. Bosch. Ik zou hier op terug komen en kan u vertellen dat 
er zeker sprake is van vooruitgang. Pijnstilling is nog noodzakelijk 
en ook met lopen moet gebruik worden gemaakt van de nodige 
ondersteuning. Op de bingomiddag van oktober was zij met 
Tijmen weer aanwezig!!

Piet ZOET
Wederom is Piet thuis zwaar ten val gekomen met als gevolg 
een gebroken heup. Piet is in de VUMC geopereerd en deze is 
geslaagd. Het herstel gaat echter niet goed. Piet is natuurlijk een 
man op leeftijd, 88 jaar en de operaties kort na elkaar eisen hun 
tol. Piet is ook zoals u weet, hartpatiënt. Na weken in VUMC is 
Piet eind oktober overgebracht naar het Zonnehuis te Amstel-
veen. Hier moet revalidatie plaatsvinden, zodat Piet hopelijk op 
een gegeven moment weer naar huis kan. Succes en sterkte.

Teun van ZALINGE
Goede bekenden weten dat Teun in het mooie landelijke Zun-
derdorp woonachtig is. Teun bewoont daar een oud houten huis 
dat het nodige onderhoud vergt, maar Teun is daar wel aan ge-
wend. Het huis is eigenlijk een familiebezit, want de grootvader 
van Teun heeft dit gekocht. Teun pakt veel zijn motor en is dan 
ook in mum van tijd in de binnenstad van Amsterdam. Teun was 
een bekend persoon binnen de Aanhoudingseenheid Amster-
dam en heeft ook daar zijn sporen ruimschoots verdiend.

Roel LEIJENDEKKER
Het gaat weer de goede kant op met Roel. Op een gegeven 
moment voelde Roel zich niet goed en na onderzoek bleek dat 
dotteren noodzakelijk was. Een sten werd geplaatst en momen-
teel voelt Roel zich weer erg goed. Roel is momenteel chauffeur 
bij Sanquin (bloedbank) en na volledig herstel hoopt hij dit toch 
weer op te kunnen pakken. 

Charles van OOSTVOORN 
Het gaat goed met Charles die onlangs naar een nieuw adres 
in Purmerend is verhuisd. Charles deed het laatst dienst aan 
district 2 en was werkzaam aan een project om de veiligheid van 
het personeel te verbeteren. De collega's meer veiligheidsbe-
wust maken. Hij deed dit samen met Dirk Eeken, die helaas te 
jong is overleden. 

Wil ROSSEN
De inmiddels 88 jarige Wil verkeert in de zeer gelukkige om-
standigheid om samen met zijn vrouw nog van alles te kunnen 
doen. Ik heb geen klacht van hem gehoord. Wil fietst, wandelt 
en rijdt auto, wat wil je nog meer. Hij zit ook nog in het Bestuur 
van de Woningbouwvereniging. Vroeger had Wil ook een 
bestuursfunctie bij de bekende Amsterdamse voetbalclub AV 
Swift, zijn grote liefde. Zelf  leerde ik Wil in 1971 kennen op de 
Recherchecursus te Wolfheze. Deze cursus nam 3 maanden in 
beslag en buiten het studeren werd er ook veel gelachen kan ik 
u melden, een mooie periode.

Joop BOERSMA
Met de 82 jarige Joop, ondermeer oud employé aan district 8 en 
zijn echtgenote gaat het nu weer redelijk goed. Onlangs werd 
hun zoon dichtbij diens woning geschept door een auto en met 
zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat 
langzaam wat beter met hem, maar het revalideren zal zeker 
geruime tijd in beslag gaan nemen. Sterkte voor Joop en zijn 
familie. 

Theo STUURMAN
In het spa-honk is Theo lelijk ten val gekomen en overgebracht 
naar het ziekenhuis. Na enige tijd in het ziekenhuis mocht Theo 
naar huis, maar is nog lang niet de oude. Hij heeft veel last van 
duizelingen en heeft thuis dan ook extra zorg nodig. Hij loopt 
met behulp van de rollator en autorijden is er niet meer bij, bang 
voor problemen. Maar hopen op betere tijden.

HOE IS HET MET FRank Van den beRg
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Bram BRAKEL
De inmiddels 87 jarige Bram, oud verslaggever en buitengewoon 
SPA lid, is veel aan huis gebonden. De leeftijd laat zich voelen. 
Bram is een prettig mens en zeker positief. Hij volgt veel sport 
op tv en is zeker nog van plan om per Regiotaxi naar het SPA 
Honk te komen. Altijd welkom!

Jaap HEPKEMA
Ik ontving van Jaap een stukje uit de Leeuwarder Courant van 
14-8-2017. Het ging over het skûtsjesilen en 2 personen werden 
geïnterviewd waaronder oud collega Piet Keesman. Piet blijkt 
momenteel te wonen in Stavoren en is zelfs bezig de Friese taal 
onder de knie te krijgen en dat zal nog best een hele klus zijn. 
Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te leren. Bedankt Jaap 
voor het toezenden van dit artikeltje. 

Jaap de Nijs
De 93 jarige Jaap, oud penningmeester en lid van verdienste 
van de SPA, is nogal aan huis gebonden vanwege zijn lichame-
lijke gesteldheid. Zijn vrouw Nellie verzorgt hem thuis zo goed 
mogelijk, bewonderenswaardig! Samen naar de SPA komen zit 
er helaas niet meer in. Zij groet alle bekenden.

Ruud KUIKEN
Het mooie Friesland is wel in trek bij een aantal gepensioneer-
den. Ook Ruud is daar neergestreken en wel in het dorpje 
Elahuizen, nog geen 400 inwoners en behorend tot de gemeente 
Friese Meren. Ruud en familie hebben daar een woonboerderij 

op de kop weten te tikken en dus het nodige werk. Hij doet dit 
met plezier en het is hem gegund. Een harde werker en prettige 
collega/chef  aan Wijkteam Houtmankade.

Hans SWITZER
Hans en familie hebben een moeilijke tijd achter de rug. Zelf  in 
korte tijd 2 operaties achter de kiezen en ook nog de nodige 
problemen met zijn dochter  (aanvallen van epilepsie). Het gaat 
nu weer langzaam de goede kant op en mogelijk kunnen wij 
Hans weer gaan begroeten in ons Honk.

Jacques DERGENT
De 72 jarige "Sjakie" is samen met zijn zoon actief  met een 
bedrijfje en maakt het goed. Hij woont al geruime tijd in de 
Beemster. Sjaak is begonnen aan het aloude bureau Leidseplein 
en toen bij de Ruiterij terecht gekomen. Sjaak heeft daar 35 jaar! 
dienst gedaan. In de Bureauvoetbalcompetitie van vroeger was 
Sjaak ons geheime wapen, want hij was razendsnel.

Verder meld ik U nog onze laatst overleden leden. Dat zijn 
de heren Gramberg, Kok, Meeboer en Veerman en mw. 
v.d.Woude-Temme. Dat zij ruste in vrede.

Beste leden, dit was het weer voor deze keer. Ik wens u een 
gezellige decembermaand toe.

Op 9 oktober 2017 was  een groot aantal SPA leden naar het 
PTO gekomen om de lezing bij te wonen over het vingerafdruk-
systeem van HAVANK. Deze themabijeenkomst – de SPA ver-
zorgt er twee per jaar – was geheel in handen van oud-collega 
Arie Zeelenberg, die tijdens zijn ambtelijke periode HAVANK 
heeft geïmplementeerd binnen de toenmalige CRI. Arie, afkom-
stig van de gemeentepolitie Utrecht, waar hij indertijd ook al een 
naam had als expert, heeft er bij wijze van spreken grijze haren 
van gekregen, maar het is hem toch gelukt een goed werkend 
systeem op poten te zetten. De presentatie bestond uit twee 
gedeelten, n.l. het vingerafdrukkensysteem HAVANK, dat in 
1989 in gebruik werd genomen en de casus die zich afspeelde in 
Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Op HAVANK zijn inmiddels 
10 Forensische Opsporing 
diensten aangesloten met 
meer dan 400 booking 
terminals. Ook schonk de 
spreker aandacht aan de 
laatste ontwikkelingen, zoals 
het zoeken in de systemen 

van de bij het verdrag van Prüm aangesloten landen, waarbij bin-
nenkort ook de USA. Hij vertelde over het versneld zoeken van 
sporen, rechtstreeks van de PD en het gelaatsherkenningssys-

teem FACE, dat in ontwikkeling is. Kortom men is nog lang niet 
klaar en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zullen ongetwijfeld 
volgen.

Arie werd als deskun-
dige betrokken bij een 
zaak in Zuid-Afrika, 
genaamd Stellenbosch, 
waar een moord was 
gepleegd op een jonge 
vrouw Inge Lotz. Zij 
was verloofd met Fred 
van den Vyver, een 

zoon van een Afrikaanse boer, die twee boerderijen bezat. Fred 
was een briljante student aan de Universiteit van Stellenbosch en 
werkt inmiddels als stagiair/actuaris bij een grote verzekerings-
maatschappij “Old Mutual”. Inge is de dochter van een profes-
sor, genaamd Jan Lotz en moeder Juanita. Zij zijn gescheiden.  In 
de nacht van 15 op 16 maart 2005 verblijven zij in de nieuwe 
flat van Inge in Klein Welgevonden in Stellenbosch. In de vroege 
ochtend vertrekt Fred naar de Universiteit, om daar nog  een les 
te volgen voor hij naar de Old Mutual gaat. Op de campus van 
de Universiteit ontmoet hij Inge, die hem een brief  geeft. In de 
middag huurt Inge bij de videotheek een dvd, die zij in de middag 
wil gaan kijken. Fred daarentegen heeft een meeting met Ameri- 

HOE IS HET MET

HAVANK andRé Immel
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kaanse gasten voor een bespreking, waarbij de aanwezigheid van 
Fred cruciaal is. Fred presenteert een zeer ingewikkeld product, 
waar de Amerikanen zeer in geïnteresseerd zijn. In de loop van 
de dag heeft Fred sms-contact met Inge, waar hij in een van de 
berichten haar bedankt voor de brief, die zij hem had gegeven. 
In de vooravond van dezelfde dag maakt hij zijn eigen maaltijd 
klaar en haalt hij met zijn “bakkie”, een kleine pick-uptruck, een 
kastje voor een kamergenoot op. Hij krijgt een wielklem voor 
fout parkeren. Hij tracht contact met Inge te krijgen via sms 

en/of  telefoon, maar krijgt haar 
niet te pakken. Hij wordt allengs 
steeds ongeruster en belt zijn 
a.s. schoonmoeder Juanita, die 
ook ongerust is en die vraagt aan 
een bevriende dominee, of  die 
even poolshoogte wil nemen. De 
dominee treft Inge vermoord aan, 
de dvd ligt op de salontafel en de 
tv staat aan. Bij onderzoek blijkt, 
dat zij 14 verwondingen heeft 
aan het hoofd van verschillende 
vormen en twintig messteken en 
afweerwonden aan haar handen. 
Deze brute moord op een bril-

jante studente aan de Universiteit, schokt de hele gemeenschap 
en levert jarenlang voorpagina- nieuws op. Daar de toegang tot 
de flat beveiligd is en Inge in haar flat is vermoord, is de politie 
van mening, dat de dader een bekende moet zijn geweest. Al 
spoedig verschijnt Fred op de radar als verdachte. Aan de pers 
wordt gemeld, dat Fred als verdachte wordt aangemerkt en 
later wordt gemeld dat er in de auto van Fred een hamer is 
gevonden met DNA erop. Ook is er een schoenafdruk gevon-
den in de badkamer, die overeenkomt met de schoen van Fred. 
Een gedragsdeskundige leest in een liefdevolle brief  een regel, 
dat zou kunnen duiden op bedrog. Fred zou hierdoor razend 
zijn geworden en zie hier het MOTIEF ( met vraagtekens). De 
patholoog doet proeven met de hamer op een varkenskop. Hij 
concludeert, dat de hoofdwonden bij Inge overeenkomen met 
de gevonden hamer. Ook worden Fred zijn vingerafdrukken 
gevonden op de hoes van de dvd, welke door Inge was gehuurd. 
Met dit alles is Fred door de publieke opinie reeds veroordeeld. 
Later blijkt echter, dat een kleine crimineel, Werner Carolus, 
reeds in het begin van het onderzoek heeft gesproken over een 
vrouw, die vermoord is. Hij leidt de politie naar het betreffende 
appartementencomplex en brengt de politie naar de flat van 
Inge. Hij vertelt de politie over de daders en noemt met hen 
met naam en toenaam. Zij zouden binnen zijn geweest. Zelf, 
zegt hij, dat hij naar binnen heeft gekeken en een vrouw zien 
liggen op de rustbank met veel bloed aan hoofd en lichaam. Hij 
vertrok door over een hek te klimmen. Met deze bekentenis 
wordt niets gedaan. Ongelofelijk. Daarentegen gaat de Directeur 
Politie, Attie Trollip, Werner Carolus in de gevangenis opzoeken 
en geeft hem de dringende opdracht over zijn verhaal te zwijgen. 
immers men had al de “dader”.
Fred wordt langdurig en niet op zachtzinnige wijze verhoord, 
maar bekent niet. Hij overlegt de nodige bewijzen van zijn doen 
en laten in de middag van de 16e met al zijn telefoongegevens 

en locaties. Hij overhan-
digt de parkeerbon en 
de wielklembon. Ook 
de camerabeelden van 
de Old Mutual worden 
bekeken, zeker wat 
betreft binnenkomst 
en vertrek. Dit alles 
mag niet baten, hij kon 

echter de moord niet hebben gepleegd, want dan zou hij de ver-
gadering ongezien moeten hebben verlaten. Tevens zou dit dan 
een moord zijn en, zoals wij nog weten, is, dat er bij moord altijd 
voorbedachte rade aanwezig moet zijn, wat haaks staat op het 
gegeven motief  en de veronderstelde razernij. Overigens wordt 
hij door politie en pers als verdacht beschouwd(?). Hoe verzin je 
het? De vader van Fred huurt deskundigen in en al spoedig blijkt, 
dat de deskundige Bill Bodziak in de VS concludeerde, dat de 
schoenafdruk onmogelijk van de schoen van Fred afkomstig kon 
zijn. Hij meldt dit aan de politieman Bartholomev van de Zuid-
Afrikaanse politie. Later blijkt,  dat het schoenspoor is gemu-
teerd, zodat het meer op een schoenafdruk zou lijken. Volgens 
een andere deskundige, de patholoog Gert Saayman, kunnen de 
wonden aan het hoofd hoogstwaarschijnlijk niet door de hamer 
zijn veroorzaakt. Hij dacht aan een zwaarder wapen. Bij proeven 
met videobeelden bleek overigens ook, dat de hamer bij de 
eerste klap al krom stond. Bij proeven met een 20% zwaardere 
hamer, waarmee de wonden werden vergeleken, klopte dat 
beter. Ondanks al deze feiten hield de politie vast, dat Fred de 
verdachte was. Door diverse deskundigen werd gekeken naar 
de vingerafdrukken op de folie van de dvd. Als deze afdrukken 
inderdaad van Fred waren, dan stortte zijn hele alibi in elkaar. De 
dvd was het enige time dating object in de flat. De vingerafdruk-
ken op de folie waren afgenomen met  zwarte gelatine folie. Een 
Amerikaanse deskundige, Pat Wertheim, betrok Arie Zeelen-
berg bij deze zaak. Honderden uren werden besteed aan het 
bestuderen van de afdrukken. 
Arie verscheen in 2007 voor het gerechtshof  in Kaapstad en 
wist aan de hand van ca 200 dia’s aan te tonen, dat de folie een 
groot aantal kenmerken bezat, die consistent waren met een 
glas, maar inconsistent waren met de afdrukken op de dvd-
houder.  De rechtszaak was enerverend, mede door de grote 
druk van de pers en met name van de familie van der Vyver. De 
familie van Inge beschouwde Fred nog steeds als verdachte en 
keerde zich van hem af. Op 30 november 2007 wordt Fred dan 
toch vrijgesproken. Arie compareerde zijn kosten in november 
2010 bij de verdediging, maar om zijn onafhankelijkheid te waar-
borgen, vergoedde de Nationale Politie al zijn gemaakte kosten. 
Dit mag uitzonderlijk genoemd worden, daar hij tegen de politie 
getuigde.

Deze presentatie liet diepe indruk achter bij de aanwezigen 
en vele vragen werden dan ook gesteld. Onze voorzitter Joop 
Reder wist de waardering op eclatante wijze te verwoorden en 
overhandigde Arie een mooie fles drank.

HAVANK
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KLAVERJASSEN BIJ DE SPA

Iedere 3e dinsdag van 
de oneven maand 
wordt er in het SPA-
Honk in Duivendrecht 
geklaverjast. Tijdens 
de opleidingsschool in 
1959 nam ik met Ton 
v.d. Erve, Jaap Veenman 
en Henk v.d. Berg deel 

aan ons eerste Kersttornooi in de sportzaal van het hoofd-
bureau. 25 tafels of  nog meer en een geweldige prijzentafel, 
die -indruk op ons maakte. Er werd volgens het Amsterdams 
systeem gespeeld, wat in het noordelijk deel van Nederland nog 
in lengte van jaren zal worden gespeeld. In geen geval het Rot-
terdams systeem. De eerste SPA-klaverjaswedstrijden c.q. toer-
nooien werden gehouden in het HEM-hotel aan de Voorburgs-
traat. Daarna in het Tulip Inn-hotel in Osdorp. En dan nu in het 
SPA-honk te Duivendrecht. Bij binnenkomst meteen gezelligheid 
troef; even bij Frits langs om te betalen, een consumptie muntje 
in ontvangst te nemen en even bijpraten. Ook even een bezoek 
in de andere zaal brengen, waar een 4-tal oud-collega’s aan bal-
len zijn en op een ludieke manier elkaar een oor proberen aan 
te naaien. Om 13.00 uur kunnen we een tafelnummertje trek-
ken, om vervolgens in de knusse ruimte de juiste tafel opzoeken. 

Voorzitter Joop heet ons hartelijk welkom en deelt mee dat 
we het 020 systeem gaan spelen. Toch goed dat Joop dat even 
aanhaalt, immers tussen de tijd van de vorige klaverjasmiddag en 
heden, zijn we wel 8 weken ouder geworden. De kans bestaat, 
dat je bent vergeten welk systeem er moet worden gespeeld: 
een nuttig geheugensteuntje is dan wel op zijn plaats.
De eerste ronde is nogal druk, velen willen dan hun ei kwijt; 
ziektekwesties, de reis naar het SPA-honk is soms ook het on-
derwerp van gesprek, stremmetje hier, ongelukje daar, kortom 
voer zat om erover te praten. Deze 1e ronde heeft bij sommi-
gen veel energie gekost, daarom zijn de gevulde eitjes van Koos 
in de pauze zeer welkom. Ik neem nog even een kijkje bij de 
“B”-jongens en zie dat de koppies iets roder zijn geworden, voor 
de rest nog steeds hetzelfde. De tweede en de derde ronde zijn 
veel rustiger, iedereen heeft zijn zegje gezegd. Met overgave, 
passie en gezelligheid worden deze gespeeld. De snacks en 
bitterballen, die worden uitgedeeld, zijn dan zeer welkom. Na 
afloop zitten alle deelnemers met geduld en spanning te wachten 
op de prijsuitreiking. Iedereen, die in de prijzen valt, krijgt een 
welgemeend applaus. Mensen van de organisatie en barmede-
werkers, hartelijk dank voor de gezellige en verzorgde middag. 
Met een voldaan gevoel ga ik huiswaarts. Tot in november.!!!

luIt-Jan gRoot

EEN RIDDER TE PAARD luck bRuggInk

Hierbij een leuke gebeurtenis, die oud-stalmeester Luck Bruggink 
zich wist te herinneren. Een gebeurtenis, die je in je gedachten moet 
lezen als een stripverhaal.Toen ik in 1969 in opleiding kwam bij de 
Ruiterij (zo heette het toen) zag je alles vanaf  de zijlijn. Ondanks, 
dat het in die tijd een vrij conservatieve afdeling was in onze ogen, 
was er ook veel humor.

Er was een collega Max 
Heckman, die was in die tijd 
stalmeester en had aan de lei-
ding gevraagd of  hij voor een 
uitvoering van zijn vereniging 
op een paard van de Ruiterij 
daar als Ridder te Paard 
aanwezig mocht zijn. Dat was 

in die tijd mogelijk. Wij gaven in de winterperiode bijna om de 
veertien dagen een circusuitvoering in onze kleine manege (60 
meter omtrek). Dit soort verzoeken werden beschouwd als 
promotie voor de politie in het algemeen. Max vertelde, dat hij 
als ridder te paard bij zijn vereniging akte de préséance wilde 
geven, omdat die periode in de geschiedenis het item was. Hij 
verzocht daarom of  hij wel in harnas in de manege met hulp 
van collega’s mocht oefenen. Nu achteraf  zou ik zeggen, dat is 
de goden verzoeken. Maar zogezegd, zo gedaan. Max had een 
harnas gehuurd en er werd een sterk paard uitgezocht. Ik weet 
het niet zeker, maar het zou zo maar Jan geweest kunnen zijn, 
een mooie zweetvos, die voor de kar (boerenwagen) stond. 
Nou, het ging gebeuren hoor. Wij, jonge ruiters, zaten op de 

tribune en de oudgedienden gingen Max wel even helpen. Het 
harnas was enorm zwaar. Eerst helpen om hem erin te pakken 
en dan om hem nog eens op het paard te helpen. Uiteindelijk 
was alles gelukt. Nu eerst maar eens een rondje stappen, prima, 
na enige rondjes stoppen, alles na kijken en volgens een van de 
oude ruiters moest er even na gesingeld worden?? Nou stappen 
maar weer. Vervolgens werd er een opmerking gemaakt van 
“Max moet je niet eens een stukje gaan draven?” Max vond van 
niet, maar de collega’s overtuigden hem, dat als Jan zou schrik-
ken en in draf  ging, hij in ieder geval even geoefend had. (Max 
reed bijna nooit meer als stalmeester, dus oefening baart kunst, 
was het motto). Nu, wat toen gebeurde, zal ik nooit meer 
vergeten. Het koppel ging in draf… het harnas klonk hard als: 
kling, klang, kling, klang. Jan dacht, wat is dat nu en ging steeds 
sneller draven. Max zat enorm te stuiteren en tot overmaat van 
ramp voor hem, sloeg zijn vizier dicht en zag hij niets meer. Na 
een paar bochten viel hij met een enorme klap tussen paard en 
het beschot. De kuil in het zand moet er nog jaren aanwezig zijn 
geweest. Wij lagen echt allemaal in een deuk. De tranen liepen 
ons over de wangen en Max moest even blijven liggen. Hij kon 
door het gewicht niet zelf  meer opstaan. De moraal: het paard 
Jan was helemaal niet aan gesingeld, de singel was bewust losser 
gemaakt, zodat het zadel bij middelpunt vliegende kracht zou 
gaan schuiven door het gewicht. Max mankeerde verder niets, 
dus eind goed, al goed. Maar ik ben ervan overtuigd, dat dit in 
de huidige tijd Arbo technisch niet meer verantwoord zou zijn. 
Wij zaten als jonge ruiters in opleiding toch wel even gek te 
kijken, maar er was altijd wel iets te beleven in die tijd.
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Sinds half  november staan bij de 
bloemenwinkels de kerstster-
ren weer in het schap. De plant 
wordt ook Poinsettia genoemd. 
Wist u trouwens dat men in de 
VS op 12 december Poinsettia 
Day viert? Dat is het moment 

om voor de kerst al de relaties op orde te brengen. 
De plant hoort tot de wolfsmelkfamilie en wordt voornamelijk 
rond Kerstmis gekocht. De kleur zit op de schutbladeren die in 
een ster zijn gerangschikt rond de bloemknoppen, die klein en 
geel zijn. Kerststerren zijn uiterst decoratieve planten. Vroeger 
waren voornamelijk rode en witte varianten verkrijgbaar, maar 
tegenwoordig is de variatie in kleur, vorm en grootte onuitput-
telijk.

Als een blad of  stengel beschadigd raakt, komt er melksap uit. 
Vroeger dacht men dat de plant zeer giftig was, maar dat is 
slechts ten dele waar. Het sap kan de slijmvliezen (mond, keel, 
slokdarm), huid en ogen irriteren als die er mee in aanraking 
komen. Kinderen zijn hiervoor gevoeliger; het is dan ook raad-
zaam ze na aanraking dertig minuten te douchen. Beter is het 
natuurlijk uw kind weg te houden van de kerstster.
Onderhoud
Geef  de plant een lichte plaats, maar niet in de zon. Zet de 
kerstster eens per week tien minuten in een laagje lauw water. 
Aansluitend goed laten uitlekken en terugzetten in de sierpot. 
Tegen afvallende bladeren helpt het om ze af  en toe te bene-
velen met een plantenspuit. Zo kunt u lang van de kerststerren 
genieten.

Ons SPA-lid Harry Stappers was in zijn 
werkzame leven chauffeur. Hij reed als 
stafchauffeur onze korpsleiding jarenlang 
naar allerlei bestemmingen, maar Harry 
was vooral bekend als chauffeur van de te-
lekraan en de shovel tijdens ontruimingen. 
Harry heeft zijn persoonlijk archief  aan de 
SPA ter beschikking gesteld. Onder andere 
leverde dit prachtige foto’s op maar ook 
kwamen wij dagrapporten tegen en draai-
boeken van openbare ordeverstoringen, 
zoals het ontruimen van krakersbolwerken 
e.d. Harry werd met zijn shovel door het 
hele land ingezet, waardoor hij kan bogen 
op een zeer gevarieerde en glanzende 
carrière, maar ook staat hij – spreekwoor-
delijk – bol van de anekdotes. Verrassend 
genoeg kwamen wij ook een dankbetui-
ging tegen. De inhoud hiervan willen wij u 
niet onthouden. 

KERSTSTERREN STRALEN OVERAL

TERUG IN DE TIJD
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Is het fijn om oud te worden?                       
Je leven loopt bijna af.
Je nam daarvoor diverse horden
Om te ontkomen aan je graf.

De dokters hielpen daarbij overmatig.
Misschien dat er wel iemand loog
Of stuurde hij je beroepsmatig
Naar een of  andere uroloog.

Wanneer je plas wat stokte,
Iets waar je niet graag over praat,
Het was de verzekering die dokte
Voor reparatie aan je prostaat.

Maar toen begon de grote ellende:
Het ziekenhuis werd je tweede thuis.
Iedere arts werd een bekende,                    
Je hele lichaam was niet pluis.

Als een oud wrak mankeerde je van alles,
Cardioloog, kno-arts, internist,
Daarvan kreeg je gewoon de dalles
Van al die kwalen, waarvan je niets wist.

De klok die draait zijn uren.
Ze rijgen zich aaneen.
Hoe lang het voor jou zal duren
Je slaat je er wel doorheen.

Want wie bij voorbaat zit te kniezen
Over wanneer hij er niet meer zal zijn.
Gaat alle moed verliezen
Voor zijn vrienden is hij een groot chagrijn.

Dus niet kniezen….maar leven!    
Joop                                                                        

OUD Joop bonnemaIJeRs

andRé ImmelDE SPA WEBMASTER

Han Varkevisser is een 
man die niet graag op de 
voorgrond treedt maar 
wel een belangrijk figuur is 
binnen de SPA, zo is onze 
webmaster wellicht het 
best te omschrijven. Na 
het begin van het opzetten 
van onze website door 
Monique Jansma, nam Han 
het van haar over toen 
het Monique te veel werd. 

Het was een groot voordeel dat Han bedreven is met allerlei 
operationele systemen, zoals Vista, Windows 10 en diverse 
softwareprogramma’s. Na de overname ging hij voortvarend 
te werk. Het opzetten van een website en vooral het onder-
houden daarvan is geen sinecure, daar zit heel wat werk aan 
verbonden. Op enig moment werd de oude website gehackt, 
waarschijnlijk door een Russisch hackerscollectief. Daarop is een 
nieuwe domeinnaam gehuurd (het huidige spa-amsterdam.nl) 
en is een geheel nieuwe website gebouwd met gebruikmaking 
van het oude vertrouwde logo (de oude witte kever in politie 
uitvoering), het embleem van de SPA en het oude politielogo. 
De nieuwe website is inmiddels voorzien van een soort elek-
tronische “muur”, waardoor deze wellicht beter beveiligd is dan 
sommige overheidscomputers.
Op onze homepage zijn diverse belangrijke nieuwsflitsen te 
lezen en ook wordt verwezen naar b.v. foto’s elders op de 
website. Gebleken is dat de homepage een belangrijke nieuws-
bron voor de leden van de SPA is geworden. Wijzigingen in het 
jaarlijkse activiteitenprogramma bijvoorbeeld of  mededelingen 
van het bestuur die geen uitstel kunnen gedogen. Het advies 
dat Han aan de leden meegeeft is dan ook: Lees in elk geval 

de homepage. Voorts is de website gevuld met interessante 
onderwerpen, o.a. familieberichten in welke rubriek o.a. het 
overlijden van een lid wordt vermeld. Hierbij wordt dan even 
stilgestaan bij wie hij of  zij was en een korte beschrijving waar 
hij/zij werkzaam was bij de politie. Ook het fotoarchief  is een 
graag bezocht onderdeel. Hier kan men de door Rob Heida en 
anderen genomen foto’s nog eens bewonderen en dat zijn er 
inmiddels vele geworden. In de WEP-page kan worden gelezen 
hoe de zaken ervoor staan bij bijvoorbeeld het subsidiëren 
van onze vereniging. WEP staat overigens voor Waardering en 
Erkenning Politie. Dan zijn er diverse links die verwijzen naar b.v. 
NPB, BPpol, de Waecker en meer. Het geheel ziet er gewoon 
professioneel uit en wij mogen daarvoor onze webmaster Han 
best een compliment geven. Doch de website is niet het enige 
wat Han doet. Hij is een vraagbaak voor velen wanneer het 
computerproblemen betreft, maar ook voor installatie en her-
stellen van telefoons is hij de vraagbaak. Vaak hoor je dan ook in 
de bestuurskamer: ’Han het werkt niet, help even!”. Maar ook 
deelt Han graag zijn kennis met de leden. Zo heeft hij een tijdje 
geleden een 3-daagse cursus georganiseerd over het gebruik 
van e-mail en het programma Word. Dit educatief  gebeuren 
werd overigens druk bezocht. Uit eigen ervaring weet ik dat het 
bestuur verguld is met de inzet van Han in zijn functie als web-
master. De leden van de SPA worden op de website adequaat 
geïnformeerd over nieuwsfeiten en gebeurtenissen die de leden 
aangaan. De door Han beheerde website is niet meer weg te 
denken binnen de SPA. De eerste regels van dit artikel geven 
aan hoe ik over Han denk. Na het schrijven van dit artikel is mijn 
bewondering alleen maar toegenomen. Han HULDE!
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EEN SLIMME MOEDER

Mevrouw Jansen 
komt bij haar zoon 
Henk, die in Amster-
dam studeert, een 
paar dagen logeren. 
Ze komt erach-
ter dat haar zoon 
samenwoont met 
Sandra, een knappe 
en welgevormde 
vrouwelijke kamer-
genoot. Mevrouw 

Jansen ziet hoe mooi de blonde kamergenoot van haar zoon is. 
Ze denkt dat ze samen een relatie hebben en dat maakt haar 
nog nieuwsgieriger. Henk kon de gedachten van z’n moeder 
lezen en zegt: “Ik weet wat je denkt ma, maar ik verzeker je, 
Sandra en ik zijn gewoon kamergenoten. “
Ongeveer een week later na moeders vertrek, zegt Sandra 

tegen Henk: “Sinds je moeder hier weg is, kan ik met geen mo-
gelijkheid de zilveren suikerpot vinden. Denk je dat ze die heeft 
mee genomen?“ 
Henk zegt: “Sandra, ik betwijfel dat, zoiets doet m’n moeder 
niet. Maar ik zal haar wel een mailtje sturen om het haar te 
vragen.”
Dus ging Henk zitten en mailde:
Lieve moeder, Ik zeg niet dat je de suikerpot uit mijn huis hebt 
meegenomen. Ik zeg ook niet dat je de suikerpot niet hebt mee-
genomen. Maar het feit blijft, dat de suikerpot weg is sinds
je bent vertrokken. Liefs, je zoon Henk.
Een paar dagen later ontvangt Henk een mail van zijn moeder:
Lieve Henk, ik zeg helemaal niet dat je met Sandra slaapt. En ik 
zeg ook niet dat je niet met haar slaapt. Maar het blijft een feit, 
dat, als zij in haar eigen bed zou slapen, ze de suikerpot nu al 
lang teruggevonden zou hebben. Liefs, je moeder.
    

Adam leefde lang geleden
eenzaam in de hof  van Eden
met de zegen van de Heer,
och, wat wenst een mens nog meer?
Hij liep lekker in zijn blootje
baadde zon en baadde pootje
in het water van de beek,
zeven dagen van de week.
Adam leefde zonder zorgen
totdat hij op zekere morgen
ontdekte dat elk dier een vriendinnetje had.
Hij zei: "lieve Heer, ik wil niet klagen,
Maar ik zou U willen vragen,
onderdanig en beleefd,
of  U voor mij ook een vriendinnetje heeft?”
“Goed” zei de goede God, “ik zal mijn best doen,
maar jij moet zelf  de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw
die haar leven deelt met jou.”
Adam liep van pret te zingen,
hij maakte twee verlovingsringen
en riep: “Prijs de Heer, ik krijg een wijf
en ‘t is maar één rib uit mijn lijf.”
En toen Adam lag te slapen
heeft de Heer de vrouw geschapen.
‘t Was de droom van elke man,
alles d’r op en alles d’r an.
En zij leefden zeer tevreden 
samen in de hof  van Eden
totdat op een zekere dag 
Eva de boom met appeltjes zag.
Eva dacht: “Wat kan het schaden 
aan een boom zo vol geladen,

ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist hij die twee appels niet.” 
 
En zij brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen.
Zij plukte ... , nam een hap terwijl ze zee
“One apple a day keeps the doctor away.”
Toen was ‘t uit met het mooie leven:
‘t Paradijs werd opgeheven.
Door deze ongehoorzaamheid 
raakten wij onze onschuld kwijt.
Door een appel, zo u weet
werken wij ons nu in ’t zweet,
door het eten van een appel
werken wij ons nu te sappel,
en ‘t is daarom dat ik beweer
snoep verstandig eet een peer.

ADAM EN EVA 
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