
29
e  j

aa
rg

an
g 

- 
m

aa
rt

 2
01

8

SPA Nieuws
Opgericht 20 maart 1986

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

Lekker
Voorjaar



S.P.A. Nieuws Maart 2018

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

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

Colofon 3
Een woord vooraf  5
Activiteiten SPA 5
Jaarlijkse algemene ledenvergadering 7
Dagtour naar friesland 9
Ons pensioen 11
Kerstdiner/dansant van de spa 15
SPA/IPA Nieuwjaarsreceptie 19
Cryptogram 20
Recherche technische ondersteuning 21
Meerdaagsereis daun 23
Kerstdiner/dansant 24
Kerstbingo 2017 25
Hoe is het met…. 25
De koninging opwachten deel 2  26
Waar zijn ze gebleven 29
Gepensioneerd en dan? vrijwilligerswerk 30
Eerlijk duurt het langst (en heerlijk) 31
Verhalen van een diender 32
Wep bijeenkomst 34
Eenheid amsterdam en spa 35
Die pet past ons allemaal? 36
Gevonden op faceboek 36
Nawee bijlmerramp 37
Huwelijk Piet Post 37
Katten 38

Redactiecommissie

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

3



S.P.A. Nieuws Maart 2018

EEN WOORD VOORAF  

Wij schrijven alweer het jaar 2018 en als ik dit schrijf  is de maand januari bijna verleden tijd en is de eerste acti-
viteit alweer achter de rug. Op 10 januari werd een lezing verzorgd door Koen de Maat, oud-voorzitter van BP-
pol. Het ging over ons pensioen en de stand van zaken tot nu toe. Zijn presentatie gaf  een verhelderend beeld, 
maar voorlopig hoeven wij nog niet te rekenen op indexatie. Het was een goede voorlichtingsbijeenkomst, die door een groot aantal 
leden werd bezocht. Van deze bijeenkomst wordt in dit nummer uitgebreid verslag gedaan door André Immel en Koos Wiegertjes. 
Kort daarvoor werden op de TV in het programma “Radar” de nieuwe regels van de ANW besproken met de voorzitter van het 
ABP. Jammer was, dat de voorzitter de problematiek van de ANW niet voldoende onder woorden kon brengen. Aan het eind van 
de uitzending bleef  er verwarring ontstaan over het hoe nu verder. In dit nummer geeft ons lid Paul Muller een heldere uitleg over 
de ANW. De samenwerking met de facilitaire dienst van onze Eenheid verloopt eveneens voorspoedig en voorbeelden daarvan zijn 
b.v. de aanpak van de heg op de binnenplaats, waardoor meer parkeerruimte werd gecreëerd en de reparatie van de bewakingsca-
mera is in volle gang. Binnenkort worden in Doorn bij de WEP (Waardering Erkenning Politie) de onderhandelingen gestart over de 
verdeling van het door de korpsleiding vastgestelde subsidieverdrag voor Politie seniorenverenigingen. Ik zal onze vereniging daarin 
vertegenwoordigen en u kent mij…ik zal mijn huid binnen dat overleg duur verkopen. Zodra ik daar meer over weet, dan zal ik dat 
uiteraard met u communiceren. Ook in dit SPA-nieuws een oproep tot deelname aan een ééndaagse reis naar Sneek. Dit belooft 
weer een hele interessante dag te worden en ik roep nog even bij u in herinnering de succesvolle reis van vorig jaar naar Rotterdam. 
Wij gaan ervan uit dat de evenementencommissie u een gelijkwaardige reis aanbiedt.
U leest het…het bestuur is volop bezig om er weer een geweldig jaar van te maken en u weet het …het SPA-honk is iedere dinsdag 
geopend en kom gerust langs, want het is erg plezierig vertoeven. 
      
 

Joop RedeR

2018 
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
Dinsdag 15 mei 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Donderdag 17 mei 2018 Dagtocht Friesland PTO 09.00 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
Dinsdag 20 november 2018 Klaverjassen SPA honk 13.00 uur
Dinsdag 18 december 2018 Kerstbingo SPA honk 13.00 uur
Zaterdag december Kerstdiner/dansant Info volgt

NB.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand
Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de even maanden 
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat ( voor de deur SPA Honk)
PTO is gelegen Ouderkerkerdijk 150 te Amsterdam

ACTIVITEITEN-  EN EVENEMENTEN KALENDER 2018 

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

S.P.A.

 Dinsdag 24 april 2018

Aanvang 13.00 uur

SPA-honk, Rijksstraatweg 56,

1115 AT Duivendrecht

AGENDA

1.Opening
2.Vaststellen agenda
3.Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2017
4.Ingekomen stukken
5.Verslag secretaris 
6.Verslag ledensecretaris
7.Verslag penningmeester
8.Verslag kascommissie
9.Gewijzigde statuten.

Pauze

10. Voorstellen
11.Beleid bestuur
12.Verkiezing bestuur
13.Verkiezing Kascommissie
14.Rondvraag
15.Sluiting

TOELICHTING.
T.a.v. de punten 3, 5 en 9;
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris en het de gewijzigde statuten van de SPA liggen vanaf   
maandag 3 april 2018 ter inzage in het SPA-honk. 
T.a.v. 10;
Voorstellen kunnen tot 11 april 2017 bij het bestuur worden ingediend.
T.a.v. punt 12;
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden Arie Broekhoff, Frank v.d. Berg en Rob Heida. De aftredende bestuursleden  
stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 10 april 2018 opgeven bij het  
secretariaat van de SPA.

Bestuur SPA.
n.d. 
Rob Heida
(Secretaris)
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DAGTOUR NAAR FRIESLAND 

De evenementencommissie is voornemens om op donderdag 17 mei a.s. een dagtocht te organiseren. Het doel van de reis zal 
zijn het HEITELAND (voor de leek is dit Friesland). Bij voldoende deelnemers gaan wij op 17 mei om 09.00 uur vanaf  het PTO 
vertrekken, richting het noorden. Bij Den Oever, in restaurant “de Zingende Wielen”, worden ons 2 kopjes koffie/thee met een 
gebakje geserveerd. Daarna zal worden doorgereden naar Sneek.  Omstreeks 12.30 uur embarkeren wij (worden wij) aan boord 
van een boot van Rederij van Dijk verwacht. Deze luxe rondvaartboot, die van alle gemakken is voorzien (o.a. een lift en aange-
paste toiletten) op zowel boven- als benedendek. Als de trossen zijn los gesmeten varen wij door Sneek en andere dorpjes naar het 
Sneekermeer. De Friezen noemen dit meer het “Snitser Mar”. Dit meer heeft zijn bekendheid te danken aan diverse watersport-
evenementen. Hoogtepunt van deze rondvaart is de Friese boerenlunch, dat in buffetvorm wordt gepresenteerd. De lunch bestaat 
uit o.a. salades, diverse broodsoorten, kipsaté, scrambled eggs, haring en diverse kaas- en vleessoorten. Rond 15.30 uur debarkeren 
(gaan we van boord) en rijden naar Wognum, alwaar wij gaan genieten van een uitstekend 3-gangen diner. Rond 19.00 uur is het dan 
weer tijd huiswaarts te keren. Wij zullen rond 20.00 uur weer op het PTO arriveren. U kunt zich opgeven door het storten van het 
bedrag á 66,00 euro per persoon. Introducees betalen 71 euro per persoon. 

Inschrijven dient te geschieden voor 15 april 2018 bij onze penningmeester op rekeningnr. NL89 INGB 0000 4510 20 t.n.v. 
Seniorenpolitie, onder vermelding “Busreis Sneek”. DENK AAN UW REIS-EN ANNULERINGSVERZEKERING!!

9
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ONS PENSIOEN AndRé en Koos

“Ons pensioen is één van de beste in de hele wereld” wordt 
vaak gezegd, maar we moeten opletten, want er zijn kapers op 
de kust, (alhoewel dat ook weer meevalt) viel op te merken uit 
de lezing van onze collega Koen de Maat, oud voorzitter van 
BPPol de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie. Het 
bestuur van de SPA had hem uitgenodigd om ons te informeren 
over de stand van ons pensioen heden ten dage. Zijn roem was 
al vooruitgegaan want in 2016 had hij ook een introductie ge-
houden voor de SPA leden en daar was eenieder van onder de 
indruk. Toch zijn wij van mening dat bij vele SPA leden nog niet is 
doorgedrongen hoe slecht wij er eigenlijk voorstaan. Toegege-
ven, het ABP heeft een miljarden vermogen, maar de deelne-
mers worden kort gehouden. Indexatie of  inflatietoeslag. Het 
zijn bekende woorden maar wat houdt het in. Nu op 10 januari 
2018 is er toch alweer het nodige veranderd in de pensioenwe-
reld. De heer Koen de Maat heeft zijn sporen reeds verdiend in 
de vakbondswereld, is 12 jaar secretaris geweest van de VMHP 
en zodoende lid van het georganiseerd overleg. Hij begon zijn 
lezing door op te merken dat het hem nog steeds verbaast dat 
hij zijn hele leven pensioenpremie heeft betaald en daar nu totaal 
geen zeggenschap over heeft. Hij stelde dat hij een hekel heeft 
aan sociale onrechtvaardigheid, vandaar zijn bezorgdheid over 
die penisoenen. We dachten een onbezorgde dag te hebben 
immers een baan bij de overheid was “gegarandeerd een 
karig loon maar wel een goed pensioen”. Maar ons 
pensioen blijkt afhankelijk van schommelingen op de financiële 
beurzen en politieke keuzes. De zorgkosten stijgen en niet alleen 
ten gevolge van onze leeftijd. Ook goederen en vooral diensten 
worden duurder ten gevolge van de marktwerking. En tot slot 
de stapeling van bezuinigingsmaatregelen ter versobering van 
de pensioenen. Denk hierbij aan geschuif  met belastingschij-
ven, de verhoging van de energiekosten en de verhoging btw. 
Verder lopen we sinds 2009 maar liefst 15,52% achter op de 
loonontwikkelingen van de werkende collega’s. Dat is ongeveer 
één zevende deel van onze maandelijkse netto-uitkering van het 
ABP. De koopkracht neemt dus nogal fors af  en daarmee onze 
onbezorgdheid. Pensioen is opgebouwd uit drie delen te weten 

onze AOW, ons ABP-pensioen en soms een koopsompolis en 
of  verzekering. De AOW is een staatspensioen, gekoppeld aan 
het minimumloon dus blijft waardevast. Ons ABP-pensioen is 
de optelsom van de ingelegde eigen premie (spaarloon) en de 
werkgeverspremie (uitgesteld loon). Het waardevast zijn van 
ons pensioen ontstaat door een inflatiecorrectie. Het welvaarts-
vaste daarvan door correctie met de loonontwikkeling. Voor 
dat welvaartsvaste hebben we altijd betaald via 
onze premie, maar met het loonruimteakkoord 
van 2016 is ons dat gewoon door toedoen van de 
vakcentrales afgenomen. De premie moest voor de 
werkenden omlaag en dat ging ten koste van de hoogte van 
onze pensioenen. Allemaal erg ingewikkeld, maar we moeten 
ons wel realiseren dat we er als gepensioneerden keer op keer 
gewoon op achteruit gaan. Zo blijkt de koopkracht vanaf  2000 
voor werkenden gestegen te zijn met ongeveer 30%, voor 

zelfstandigen met 23% en voor gepensioneerden met 0%! Als 
u wilt vaststellen hoeveel u erop bent achteruitgegaan geldt de 
volgende rekenmethode. Neem uw netto salaris/uitkering van 
het ABP, deel dat door 7. De som is dan het bedrag dat u bent 
misgelopen. Het ABP heeft op dit moment 880.000 gepensio-
neerden en beheert een vermogen van € 405 miljard. De actu- 
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ele dekkingsgraad van het ABP was op 30 november 2017 103.7 
%, en de beleidsdekkingsgraad 100,9 %. Zo lang die laatste niet 
boven de 104,5% komt kan er geen indexatie plaats vinden. De 
kans op korting is momenteel zeer gering, maar in 2020 is daar 
wel weer kans op. Maar er is voldoende in de kas om de pensi-
oenen uit te betalen. Jammer dat twee hardnekkige geruchten 
blijven rondzingen. Het is absoluut onjuist dat de ouderen de 
pensioenen van de jongeren op maken. Berekeningen door de 
deskundigen tonen dat eenvoudig aan. Op Europees niveau 
wordt geprobeerd om de staatspensioenen – onze AOW dus! 
– op dezelfde wijze te organiseren en dat is echt iets anders dan 
het overhevelen van ons pensioengeld naar de EU. Bovendien 
heeft het Europese Hof  bepaald dat onze ABP-pot een private 
som geld is die niet vervreemdbaar is.

In 2005 stelde de Minister van Binnenlandse Zaken Remkes 
(VVD) dat hij geen verantwoordelijkheid meer wenste te dragen 
voor de gepensioneerden. Zij waren in zijn ogen immers geen 
werknemers meer! Onbegrijpelijk dat toen de politievak-
bonden hier totaal niet op hebben gereageerd. Door deze 
uitspraak kunnen de bonden de belangen van de gepensioneer-
den juridisch niet meer behartigen bij de overheid zijnde onze 
oud-werkgever. Hij schafte meteen alle na de pensionering 
doorlopende arbeidsvoorwaarden af. Daarmee kwam 
bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage ziektekosten te vervallen en 
dat was wel even 5% van het bruto pensioen! Vakbonden kun-
nen onze belangen niet meer behartigen en dat doen ze zoals 
iedere keer weer blijkt ook niet. En dat in een tijd waarin de 
regering roept “werken moet lonen en de pensioenen moeten 
versoberen”. Waar hebben we als gepensioneerden dat aan ver-
diend? Dat betekent wel het volgende: Om hun belangen veilig 
te stellen moeten gepensioneerden zichzelf  organiseren om op 
de juiste plaatsen als gelijkwaardige partners mee te kunnen den-
ken en beslissen over eigen financiële toekomst en die van hun 
kinderen en kleinkinderen. Daarbij is het van het grootste belang 
dat er hechte samenwerking is en vooral een eigen koers wordt 
aangehouden. De belangen moeten worden behartigd in het 
complexe gebied van de wetgeving en dat betekent dat deskun-
digheid en een netwerk in de politiek nodig zijn. Daartoe hebben 
een aantal verenigingen van ABP-gepensioneerden die niet aan 
een vakbond zijn verbonden een Federatie van Onafhankelijke 
Gepensioneerden-ABP (FOG-ABP) opgericht. Sinds 2014 
maken zij met twee zetels deel uit van het Verantwoordingsor-
gaan ABP. Er is ook een grotere koepel namelijk de Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). 
In politiepensioenland bestaat dus BPPol en die is lid van beide 
organisaties. Alleen strijden is nu eenmaal minder effectief. BPPol 
heeft binnen beide organisaties een goede en actieve naam en 
heeft met succes meermalen meegeschreven aan brieven aan de 
Tweede en Eerste Kamer en de SER. Bovendien is er structureel 
overleg met de ministeries van SZW en VWS. Ook vindt regel-
matig overleg plaats met de Pensioenfederatie, de vereniging van 
pensioenfondsen. 

Een eigen organisatie is dus dringend noodzakelijk 
en wil je daaraan mee werken dan is aansluiting 
bij BPPol de oplossing. Kost maar € 20 per jaar in-
clusief partner. Ons advies is DOEN! Voor aanmel-
den: Ledenadministratie BPPol P.C. Hooftstraat 
109 3221TS Hellevoetsluis. Emailadres ledenser-
vice@bppol.nl 

Na afronding bedankte voorzitter Joop Reder de inleider met 
enige goed gekozen woorden en overhandigde hem een flesje 
Dimple voor bij de open haard en een SPA-presentje. Luid ap-
plaus was zijn beloning. Dit artikel kwam mede tot stand dankzij 
de hulp van collega K. de Maat waarvoor onze dank. 
Mede gezien in het licht van bovenstaande, leek het ons ook 
van belang, om het artikel door collega Paul Müller geschreven, 
hieronder te vermelden. Hij is adviseur van het bestuur van BP-
Pol. Wilt u meer weten, dan kunt u de volgende sites bezoeken: 
BPPol www.bppol.nl en voor NVOG www.gepensioneerden.nl

Beste BPPol-leden (en SPA-leden),
Diverse leden hebben verontrust gereageerd op het bericht van 
het vervallen van de ANW-compensatie. De RADAR-uitzending 
afgelopen maandag 8 januari met een interview van Antoinette 
Hertsenberg met bestuursvoorzitter ABP Corien Wortmann 
gaf  geen geruststelling, noch echte duidelijkheid. Het ging in 
feite alleen over de communicatie en de wel zeer korte termijn 
waarop de nieuwe maatregel is uitgevoerd, waarop Corien 
Wortmann beterschap beloofde bij een volgende gelegenheid in 
de toekomst. Dit gaf  aanleiding tot vele vragen, die beantwoord 
werden door onze adviseur in het bestuur-BPPol, Paul Müller. 
Het lijkt mij goed u hierbij allen van het antwoord van Paul op de 
hoogte te stellen. Met vriendelijke groet, Joke Schake-Sammels, 
voorzitter BPPol.

Het antwoord van Paul:
De ANW-compensatie die het ABP-Pensioenreglement eind 
december 2017 kende, gold als een voorziening ingeval een 
nabestaande niet voor de wettelijke ANW-uitkering in aanmer-
king kwam. Eind 2017 ontvingen plm. 15.000 nabestaanden de 
ANW-compensatie van ABP. Voor hen wijzigt er niets 
tot het moment dat deze nabestaanden hun AOW-leeftijd be- 

ONS PENSIOEN 
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ONS PENSIOEN 

reiken. Het vervallen van de ANW-compensatie per 1-1-2018 
(door het ABP-bestuur uit coulance opgeschoven naar 01-02-
2018) raakt de ABP-deelnemer en de ABP-gepensioneerde, 
wiens partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Dus de 
nieuw gepensioneerden en hun jongere partner per 1 februari 
2018. Als uw partner inmiddels een AOW-uitkering ontvangt, is 
het onderwerp “vervallen AOW-compensatie” voor u niet van 
belang. Hetgeen voor u als ABP-gepensioneerde aan Nabestaan-
denpensioen is geregeld, blijft ongewijzigd. Het vervallen van de 
ANW-compensatie is onderdeel van een in 2017 overeenko-
men akkoord tot wijziging van het ABP Pensioenreglement. Dat 
akkoord bevat niet alleen negatieve aspecten, maar ook een 
aantal positieve. Eén daarvan betreft bijv. dat een nabestaande, 
die een nieuwe relatie aangaat het nabestaandenpensioen onver-
kort behoudt; dat geldt ook voor degenen die eind 2017 al een 
nabestaandenpensioen ontvingen. Aan medewerkers in dienst 

van de Nationale Politie is inmiddels door de werkgever op basis 
van een semi-collectief  contract een ANW-hiaat-verzekering 
aangeboden; of  individuele medewerkers daar gebruik van wil-
len maken is een eigen keus. Voor degenen die niet meer in Poli-
tiedienst zijn, geldt deze voorziening niet. Vanuit de gezamenlijke 

politievakorganisaties is er bij de werkgever wel op aangedron-
gen ook een voorziening voor gepensioneerden te realiseren, zo 
men daar individueel gebruik van zou willen maken. Tot op he-
den is echter niet bekend of  via de werkgever zo’n voorziening 
voor gepensioneerde politiemedewerkers gerealiseerd wordt. 
Vast staat dat, naar mate een verzekerde qua leeftijd ouder is, 
de (jaar)premie behoorlijk oploopt. Een indicatie (bij een semi-
collectief  contract voor grote werkgevers), waarbij de premie 
jaarlijks aan de leeftijd wordt aangepast:   

De premie voor een individuele verzekering zal zeker niet lager 
zijn; eerder hoger.
 
Of  een individuele ANW-hiaatverzekering wenselijk is, blijft een 
eigen afweging, waarbij de volgende aspecten onder andere van 
invloed kunnen zijn:

• Over hoeveel maanden bereikt uw (jongere) partner de 
AOW-leeftijd; is dit een paar maanden of  een aantal jaren;

• In hoeverre is er kapitaal achter de hand om dat aantal 
maanden uit eigen vermogen te kunnen overbruggen (de 
ANW-compensatie bedroeg maximaal € 540,00 netto  
℗ bruto rond de € 1.000,=, bij maximaal 40 pensioenjaren).

• Kan met een inkomensdaling desondanks vaste en variabele 
kosten betaald worden

• Etc..
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Leeftijd

Jaarpremie

t.b.v. uitkering
ad. € 1.000,= p.jr.

Jaarpremie 

t.b.v. uitkering 
ad. € 13.000,= p.jr.

65 jaar € 40,81 € 530,53
70 jaar € 68,91 € 895,83
74 jaar € 111,42 €1.448,46

KERSTDINER/DANSANT VAN DE SPA AndRé immel

Al vele jaren organiseert de SPA het jaarlijkse Kerstdiner/dan-
sant voor haar leden. De afgelopen 2 jaar was het Corendon 
hotel onze gastheer. Het is aan Douwe Brouwer te danken, dat 
wij hier terecht zijn gekomen en de bedrijfsleider Gencer Yilmaz 
van het hotel bracht dat in zijn welkomstspeech even naar vo-
ren. Hij was blij verleden jaar slechts tevreden gasten te hebben 
gehad. Hij beloofde dit met zijn personeel te evenaren. Daarna 
nam onze voorzitter Joop Reder het woord die ons, er hadden 
zich 72 SPA leden ingeschreven voor dit evenement, ook van 
harte welkom heette. Hij legde aan de nieuwkomers uit, hoe 
tijdens het diner de gang van zaken was. Er moet tenslotte na 
elke gang worden afgeruimd en gedekt voor de volgende gang. 
Maar dat was geen enkele probleem. Verderop, in een andere 
zaal, hoorde je al de bekende tonen van het keyboard van Henk 
Wolleswinkel. Dit nodigde velen uit om een dansje te wagen op 
de dansvloer. Het bestuur had een strak tijdschema opgesteld. 
Het schema bracht ons eerst het “voorafje”, bestaande uit 
diverse salades met stokbrood en een heerlijke champignon-
soep. Ook stonden er op elke tafel 2 flessen wijn, een rode en 
een witte wijn en konden er andere drankjes besteld worden. 
Dat was alvast een goede ondergrond. Daarna weer op naar 

de dansvloer. Henk weet wel de stemming erin te brengen, 
met Christmas-songs, maar ook het dans genre kwam aan bod. 
Leden waar je het nooit van verwachtte, staan plotseling op de 
dansvloer. Zij dansen lekker mee. Het is gewoon fijn om SPA- 
leden, die het de afgelopen tijd niet zo mee heeft gezeten, nu 
vol plezier mee te zien doen. Ik zag Heli Heida, die toch een rot 
tijd achter de rug heeft, gezellig mee doen. Ook Henk Zwig-
gelaar, ook op leeftijd, was van het begin af  aan, samen met zijn 
partner, op de vloer te vinden. Joop, onze voorzitter, had alles 
goed in de hand en kwam de parkeertickets innemen in ruil voor 
een uitrijkaart. Waar vind je dit? Maar Joop kan ook streng zijn. 
Gezien zijn organisatieschema moest de meute weer naar de 
dinerzaal, alwaar het hoofdmenu werd geserveerd. Gepresen-
teerd werd een heerlijk echt goed gebakken biefstuk of  een 
smakelijk stuk kabeljauw. Werkelijk een compliment voor de 
keuken, hetgeen ik op persoonlijke titel dan ook heb gedaan. De 
garnering was weer om te roemen, gebakken krieltjes, aardap-
peltjes en salades. Er was genoeg. Niemand kwam ook maar 
iets te kort. Ja, dan breekt eigenlijk het feest los. Vooral als Henk 
met het bekende lied “We hebben een woonboot” inzet. Gelijk 
duikt Marianne Walma op de grond en vele dames volgen haar. 
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Stropen wij, mannen onze mouwen op voor een bepaalde klus, 
de dames hijsen de rok omhoog en gaan achter Marianne zitten. 
Dit was werkelijk een hilarisch gezicht. Dit bracht bij velen een 
lach op het gezicht. Dolle pret dus, SPA-leden waardig. Eén kop-

pel viel op, Jaap Jongerden met partner. Zij lieten werkelijk geen 
dans hun neus voorbijgaan. Heerlijk om te zien, maar mij ook 
een beetje jaloers makend in positieve zin, dan wel te verstaan. 
Te vroeg worden wij dan weer geroepen voor het dessert, 
bestaande uit Turkse baklava (gebak) en een bolletje ijs. Lekkere 
combinatie, zoet en ijs. Na het dessert komen de Corendon 
medewerkers naar voren. Zij worden door Joop voor de goede 
zorgen, die zij vanavond ten toon hebben gespreid, bedankt. 
Hij biedt hen een enveloppe aan, welke zij onderling dienen 
te verdelen. En dan breekt alweer de finale aan. Volgens som-
migen veel te vroeg, maar ja, het tijdschema van de voorzitter 
vraagt om een daadwerkelijke handhaving. Voor hij echter het 

afscheidswoord tot 
de leden wil richten, 
worden het bestuur 
en de commissieleden 
bijeengeroepen. Ons 
aller Hansje Dekker 
neemt de microfoon 
ter hand. Zij vertelt 
in dichtvorm, hoe 

tevreden zij is. Zij zegt, dat wij allen blij moeten zijn met dit 
SPA-bestuur. Zij hebben weer een prachtig Kerstdiner/dansant 
op poten gezet. Zij blikt terug op een geweldige avond en doet 
dit op een wijze, zoals alleen Hansje dit kan doen. Geweldig, 
wat een leuk compliment. Maar we zijn er nog niet. Joop kondigt 
aan, dat er tussen al de gepensioneerde “knakkers” er toch 
nog een huwelijk zit aan te komen. Met verve kondigt hij aan, 
dat Piet Post en Marie Louise Braam deze maand elkaar het 
ja-woord gaan geven. Applaus en beiden komen de dansvloer 
op. Henk Wolleswinkel weet daar altijd gelijk op in te spelen. Hij 

speelt een Duitse schlager, waarin Piet zegt, dat Marie Louise de 
enige voor hem is. Het paar wordt omringd door SPA leden, die 
uit volle borst meezingen. Tijdens het zingen vallen er een paar 
gevoelige tranen bij Marie Louise en iedereen roept: “Een kus, 
een kus”. Dat doet Piet dan ook maar. De voorzitter bedankt 
ieder voor het gezellige kerstdiner/dansant. Ook het bestuur 
bedankt hij. Zonder hun inzet is het niet mogelijk dit te organise-
ren. Om 22.30 uur is het feest dan afgelopen en kijken wij terug 
op wederom een geslaagd SPA-feest. 
Hieronder het gedicht van Hansje Dekker.

Dag lieve mensen!
Wij willen iedereen via deze weg
een goede gezondheid, 
veel geluk en voorspoed wensen!
Wij willen het bestuur bedanken
voor de organisatie van het ge-
slaagde feest!
En voor alle dinsdagen dat het in 
het SPA-honk
zo gezellig is geweest!
De dagtocht naar Rotterdam
en Schiedam was geweldig,
ook in Daun vermaakten we ons 
opperbest!

Elke dag een bustocht, lekker eten, lekker drinken
en de groepssfeer deed de rest!
De  data van de themabijeenkomsten,
de bingo en het klaverjassen 
worden natuurlijk direct geagendeerd.
Niet alleen voor de gezelligheid, 
maar er wordt ook nog iets geleerd.
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 verdiende het bestuur
wat ons betreft opnieuw een 10!
We hopen dat we jullie nog vele jaren
in deze functie mogen zien!
2018 is voor ons allemaal
nog 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

KERSTDINER/DANSANT VAN DE SPA AndRé en Koos
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De Nieuwjaarsreceptie van de SPA in samenwerking met de IPA 
District Amsterdam werd gekenmerkt door veel gelach en praten 
met elkaar. Ongeveer 90 man waren ingegaan op de uitnodiging 
van beide besturen en kwamen naar het SPA Honk in Duiven-
drecht Alhoewel de receptie pas om 15.00 uur begon, kwamen 

de eerste gasten al om 13.15 uur binnen druppelen. Het zij hen 
vergeven, want zij kwamen uit Drenthe en dat is toch een eind 
weg. Toch dapper – gezien de leeftijd – om de receptie bij te 
wonen, chapeau echtpaar Hemink. Allengs kwamen er meer gas-
ten binnen en kon Annemiek van de catering met haar taak begin-
nen. Zij was, evenals vorige jaren, door het bestuur aangetrokken 
voor de verzorging van de inwendige mens. Tegen kwart over 
drie kon de voorzitter SPA met enige stemverheffing de aanwezi-
gen tot stilte manen en kon hij zijn Nieuwjaarstoespraak houden. 
Keurig begon hij met een welkom te heten aan de ereleden en de 
gasten en deed kond van de veranderingen bij de SPA in 2017. 

Gememoreerd werd 
de para commerciële 
drankwet vergunning, 
welke door de SPA 
was aangevraagd en 
verkregen. Ook de 
financiële bijdrage 
van de Eenheid en 
de deelname in de 
kopgroep van de 
WEP, waar in febru-
ari 2018 onderhan-
delt zou worden over 
de bijdrage voor de 
seniorenverenigingen 
in den lande. Ook 
maakte hij gewag van 
de steun, die werd 
ondervonden, niet 
alleen van de leiding, 
doch ook van de fa-
cilitaire diensten van 

de Eenheid. Dat de SPA zo floreert ligt ook aan de inzet van het 
bestuur, waar hij zich gelukkig mee prijst. Aan het eind zei de 
voorzitter, dat de aanwezigen niet zaten te wachten op lange toe-

spraken en wenste hij eenieder een gelukkig 2018. Onze pen-
ningmeester had zorggedragen, dat er voor iedere bezoeker 
een keurige flesopener met mesje en een opschrift met de beste 
wensen voor 2018. Ook was gezorgd voor een aantal agenda’s 
van APGS en IPA, die door Frits Möller werden uitgedeeld  
vanachter de bar. Al eerder gezegd was de catering in goede 
handen bij Annemieke en haar vader Dirk Kuiper.  Buiten de 
drankjes was er gezorgd voor hapjes en de stokbroodjes paling, 
toast met rosbief  en garnalen en niet te vergeten de kaas vonden 
gretig aftrek. Ja, van praten en lachen krijg je honger en dorst bli-
jkbaar. Het deed mij persoonlijk goed, zoveel oud collegae te ont-
moeten, waar je zolang mee hebt samengewerkt. Helaas moest 

ons erelid Cor Gorissen zich afmelden in verband met persoon-
lijke omstandigheden. Een goed teken dat hij gemist werd, want 
hij heeft veel betekend voor de SPA. Ook onze Eenheid chef  P.J. 
Aalbersbergen, die de SPA een warm hart toedraagt, was niet 
aanwezig. Misschien volgend jaar wanneer we 2019 ingaan. Rob 
Heida en Hansje Dekkers verzorgden weer de nodige foto’s voor 
dit artikel. Vooral Hansje is daar zeer bedreven in en je ontkomt er 
niet aan om voor haar te poseren, met als resultaat knappe foto’s. 
Rob Heida is meer de razende reporter met zijn mooie vakwerk 
camera. Ook die worden graag bekeken, als Han Varkevisser de 
foto’s op de website zet. Ook richting afloop van de receptie 
blijkt het sociaal maatschappelijk gevoel bij de SPA leden nog vo-
lop aanwezig te zijn. Zo worden Annemiek en haar crew geassis-
teerd bij het afwassen, spoelen en drogen van het vele glaswerk. 
Je kon aan haar gezicht zien, dat zij dat zeer op prijs stelde en ach, 
voor ons, gepensioneerde SPA leden, inmiddels in huishoudelijke 
werkzaamheden getraind, een klein kunstje. Persoonlijk moet ik 
zeggen, dat ik dit één van de beter geslaagde Nieuwjaarsrecep-
ties vond. Dank aan het Bestuur die dit mogelijk heeft gemaakt.

SPA/IPA NIEUWJAARSRECEPTIE AndRé immel
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OMSCHRIJVING

Horizontaal

 1. Een praat graag snoepje (9)
 6. Draaien we de tronen om? (6)
12. Vertrek van de maker (5)
13. Afgelegen wasdom voor vermaak? (7)
14. Tal van vrouwen zingen het (3)
15. Molendeel met vreemd geld betalen (3)
16. Volgeling aan de tap (5)
18 Papa is klein, maar gaat z’n gangetje (8)
19. In die streek gaf  ze mij een kus (4)
20. Hij is in de regel knap (7)
22. Stuk land aan zee (4)
26. Va gered van lawaai (7)
28. Tepel van een sneep (5)
30. Die lei is niet sterk (3)
32. Net omroep (3)
33. Die vent is ’n Europeaan (7)
35. Leert dingen van een stuk papier in ’t water (5)
36. Gebak: room erbij (6)
37. Een rare afwasser (9)

Verticaal

 2. Een ellepijp beramen (7)
 3. Geef  de schenker ’n braam (6)
 4. Vreemde munt in de vlier (5)
 5. Ria’s voorkomen? (3)
 7. Verwarde mohammedaan reeds aan de drank (6)
 8. Er bezijden staan (5)
 9. Achteraf  voortbrenging van vochtig verdikt vel? (7)
10. Reek van de eikenschorser (4)
11. Veeleer ’n vleier (6)
17. Test de stoet (5)
19. Overwinningsauto (7)
21. Lofwaardig aan de loever (6)
23. Lettertype van een snuiver (7)
24. Een poosje gelijk (6)
25. We vinden ’t sneu de neerslag (6)
27. De ooi is niet meer (5)
29. In gemoedsstemming voor snert en bont (5)
31. Hij was vers, dat kon je horen (4)
34. Haar Franse vriend (3)

CRYPTOGRAM DIAGRAM CRYPTOGRAM tbv SPA nr9

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

Vind de woorden die met de omschrijvingen bedoeld worden.
De oplossing, in diagram-vorm dan wel in regels of  rijen horizontaal en verticaal, kunt u sturen naar puzzel@spa-amsterdam.nl. 
Gelieve dit te doen vóór 1 mei 2018.

De oplossing van de Kerstpuzzel luidde: Moge al uw kerstwensen uitkomen.
Er kwamen 28 oplossingen binnen die allemaal juist waren. Bij de loting viel de prijs op de inzending van Dick Erhardt.  
We maken een afspraak om de prijs te overhandigen.
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Onlangs bracht ik onze webmaster naar huis en onderweg 
wordt dan heel wat besproken en zo vroeg Han aan mij: `Waar-
om schrijf  je niet een artikel over hoe de recherche technische 
ondersteuning tot stand is gekomen”?  Ik vond dit een goed idee 
van Han en gaf  gevolg aan zijn idee.
De CRI, Centrale Recherche Informatiedienst, waar ik de laatste 
15 jaar van mijn ambtelijke loopbaan mocht doorbrengen, heeft 
altijd een magische klank gehad binnen de politie-Nederland. 
Veel collegae hadden er een uitgesproken negatieve mening 
over. Veel halen, weinig brengen was het devies. Vreemd eigen-
lijk dat er per week ongeveer 50 sollicitatiebrieven binnenkwa-
men bij Personeelszaken. Ook van hen, die minachtend keken 
naar de CRI. Maar, onbekend maakt onbemind en eigenlijk wist 
de politie-Nederland niet, wat er nu zich precies afspeelde bin-
nen de muren van de CRI. Bijvoorbeeld, dat een collega als Arie 
Zeelenberg, die onlangs een presentatie gaf  over het HAVANK-
systeem, bij velen de (gepensioneerde) ogen opende. Eenieder 
weet zich ook nog goed te herinneren, de ontvoering van de 
heren Heineken en Doderer, later mevrouw Toos van der Valk 
en de heer Heijn. Behalve laatstgenoemde kwamen zij weer 
ongeschonden, (nou ja, ongeschonden is een vraag die blijft) 
terug in de familiekring. In de weken voor de vrijlating, we herin-
neren ons nog levendig de woorden van Ger van Beek: “Het is 
voorbij meneer Heineken”, maar wat bleef, was een schat aan 
technische know-how, dat dreigde in het bekende ronde archief  
te belanden.  

Links Ton Holtslag rechts André Immel

Daar hadden Kees Sietsma en ik zo onze gedachten over. Als 
ik spreek over technisch gebeuren, dan bedoel ik eigenlijk 
recherche-technische hoogstandjes. Infraroodcamera’s, verbin-
dingsmiddelen verstopt op de meest onwaarschijnlijke plekken 
en nog meer van die snufjes.  Toen ik er met Hip. Sietsma over 
sprak reageerde deze met de woorden: “Dat wordt dan jouw 
taak André om die know-how te behouden en uit te breiden en 
te verbeteren voor de volgende zaak” of  woorden van gelijke 
strekking. Hoe het verder achter de schermen is gelopen weet 
ik niet, maar op een gegeven moment moest ik op het Depar-
tement van Justitie komen en hoorde ik dat er recherche-tech-
nische ondersteuning diende te komen en dat zou worden on-
dergebracht bij de toenmalige CRI ofwel de Centrale Recherche 
Informatiedienst. Gelijk werd mij medegedeeld dat er missive 

van beide politieministers zou uitgaan en waarin ik als Hoofd van 
die dienst werd aangesteld en zo begon mijn laatste taak in mijn 
ambtelijke carrière. De naam van de afdeling was al vastgesteld 
en zou door het leven gaan als Afdeling Landelijke Technische 
Ondersteuning, kortweg ALTO (geheel in de traditie om voor 
alles een afkorting te bedenken). Aan de afdeling waren 4 fte’s 
toegevoegd. “Ga er maar tegen aan” werd mij gezegd, maar 
voorlopig moest ik het alleen doen. Daar je dit in je eentje niet 
kan volbrengen, verzekerde ik mij in de eerste maanden van 
de steun van de mij bekende collegae die al reeds bezig waren 
met lokale technische ondersteuning op bescheiden schaal. 
Amsterdam en Zwolle waren daar al ver in. Met collegiale 
medewerking van de collegae die in de regio al doende waren 
met dit fenomeen kwamen wij tot per regio tot het instellen 
van een STO, Sectie Technische Ondersteuning. In Amsterdam 
Amstelland stond de STO onder leiding van Peter Bokhoven en 
Piet Hartman. Eens per maand werd op uitnodiging van de CRI 
een bijeenkomst gehouden, waar met onderling vertrouwen 
informatie werd uitgewisseld. 

Een geluk en gouden greep 
was het feit dat ik Ton 
Holtslag, tweede man bij 
het bureau Verbindings-
middelen (Hoofd was toen 
de heer Adriaan Mulder) 
zover kreeg naar de CRI 
over te komen. Nu ging 
alles in een sneltreinvaart, 

Ton wist namelijk als technische man precies waar de recherche 
behoefte aan had en daar speelden wij handig op in. Via mijn 
contacten bij Domeinen en Justitie wist ik de hand te leggen op 
diverse zaken zoals Tv’s, videocamera’s en dergelijke zaken waar 
wij de STO’s mee van dienst konden zijn. In Driebergen bevond 
zich toen de dienst OSG, Ondersteuningsgroep. Dat viel onder 
de Rijkspolitie en leverde, waar nodig, ondersteuning in den 
lande. Hierbij valt te denken aan koffieketels, afzettingsmateriaal, 
kogelwerende vesten en dergelijke. Een goede groep die veel 
goeds deed in den lande. Op een bepaald moment wees  
Generaal de Wijs collega Ad Hellemons aan als hoofd van een 
nieuw te vormen groep, die de OSG moest vervangen. Kennelijk 
was de Rijkspolitie ter ore gekomen, dat binnen de CRI een 
ALTO was opgericht met 4 fte’s. Nu, daar kon de Rijkspolitie 
makkelijk tegenop. Voor een prestigeobject was er aan fte’s en 
geld genoeg. Men bewoog een aantal Amsterdamse technici 
over te stappen naar de dienst in Driebergen. Hieronder be-
vonden zich o.a. Frits Driessen (video-expert), Peter Jongbloed 
(antennedeskundige), André aan ´t Goor (een zeer kundig 
techneut, die in Driebergen het satelliet volgsysteem opzette). 
Hier kon de CRI niet tegenop en dat hadden Ton en ik al gauw 
door. Inmiddels hadden wij de 4 fte’s al ingevuld en draaide de 
afdeling goed. De DTST (Dienst Techniek Speciale Toepassin-
gen) breidde zich steeds meer uit en gingen wij noodgedwongen 
een samenwerking aan. Het hoofd CRI stond volledig achter 
ons maar de financiën bleek een struikelblok. Wij gingen toen 
over – indachtig aan het feit dat de CRI een internationale dienst 

RECHERCHE TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING 



AndRé immel 
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was – tot het aanspreken van onze internationale contacten en 
ontvouwden onze ideeën tot het vormen van een internationale 
werkgroep. Engeland en Zweden deelden ons plan en maakten 

andere landen tot deelgenoot.  In december 1991 organiseerden 
wij de eerste internationale conferentie welke werd gehouden 
in het voormalige politiehotel in Amsterdam. De bijeenkomst 
voerde als naam TSPE ofwel Technical Support in a Police Envi-
ronment. De internationale opkomst was groot en de meeting 
een succes. De PSDB (Police Scientific and Developement Bran-

che) was al ver in ont-
wikkeling van een nieuw 
peil- en volgsysteem, 
aanmerkelijk beter dan 
wat op dat moment op 
de markt was. Ton en ik 
volgden deze ontwikke-
lingen op de voet toen 
mij werd gevraagd deel 
te nemen aan de ver-
dere ontwikkeling voor 
een bedrag van Fl. 1,2 
miljoen. Daarmee ben 
ik daar mee aan de slag 
gegaan. Daar dat niet 
een bedrag was wat ik 
vanuit onze begroting 
kon fourneren legde 
ik dit via HC CRI, de 
heer Jan Wilzing, voor 
aan het Departement, 

Korps Rijkspolitie en CRI. Tot onze grote vreugde deden deze 
3 partijen mee en werd het bedrag op tafel gebracht. Wat nu 
in een paar zinnen wordt beschreven nam natuurlijk een wat 
langere tijd in beslag. In Engeland, waar het contract werd op-
gesteld, verzekerde ik mij in mijn rol als hoofd van dit gebeuren, 
van juridische bijstand. In Nederland wist ik collega Peter Laman 
(nog dienstgedaan aan de Warmoesstraat en na een universitai-
re opleiding jurist geworden en werkzaam bij Justitie) zo ver te 
krijgen ons juridische bijstand te verlenen. Peter Laman, tevens 
SPA lid, heeft dit op een voortreffelijke wijze gedaan. Vanaf  de 
draft (concept) tot aan de ondertekening is hij bij dit project 

betrokken geweest. Na de ondertekening kon de Nederlandse 
politie de peil- en volgapparatuur kopen tegen dezelfde prijs 
als de Engelse politie en daar werd goed gebruik van gemaakt. 
Inmiddels hadden Ton en ik vanuit den lande al de titel gekregen 
van “Brokers in technology” ofwel makelaars in techniek. Bij de 
reorganisatie van de politie in 1993 werd de afdeling overge-
heveld naar het KLPD in Driebergen waar ook Ton Holtslag 
een plek vond als Hoofd Research en Ontwikkeling. De WITS 
(Working Group International Support) bijeenkomsten leverde 
veel resultaat op in de recherche-technische ondersteuning met 
als bijkomend resultaat dat diverse landen, Australië (Federal Po-
litce Authority), New Zealand Police, jaarlijks overkwamen om 
“bij te tanken”. In de laatste 2 jaar bij het KLPD organiseerde ik 
diverse bezoeken voor de afdeling bij de FBI en RCMP in respec-
tievelijk USA en Canada. 

 Ook zette ik samen met een deelnemer aan de WITS een 
drieweekse cursus op in Ottawa voor technici van de DSTO in 
Driebergen. Ja en dan komt er eind 1995 een eind aan mijn po-
litie loopbaan, tot blijdschap van mijn echtgenote die mij nu wat 
meer zag. Recherche Technische Ondersteuning is nu niet meer 
weg te denken uit politie-Nederland en ik ben blij dat ik daar aan 
het mogen bijdragen.

RECHERCHE TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING 

VAN DE REDACTIE

In het Spa-nieuws van december 2017 is door de redactie 
een stukje geplaatst onder de kop “ADAM EN EVA”. Dit 
was bedoeld als een ludiek stukje en door de redactie 
werd daar geen kwaad in gezien om dit stukje te plaatsen. 
Er zijn echter leden, die zich aan dit stukje gestoord heb-
ben. Het is uiteraard niet de bedoeling van de redactie 
om leden te shockeren.
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Dinsdag 19 december 2017. 
Kerstbingo. Een activiteit, waar 
door de leden naar uitgekeken 
wordt. Dit keer waren er maar 
liefst 41!!! SPA-leden naar het 
SPA-honk gekomen, teneinde het 
jaarlijkse Kerstbingo te spelen. 
Ook waren er nog 12 mannen, 
die het bekende “ballen” aan het 

spelen waren.  De deelnemers/ster van de bingo zaten zelfs 
bij de bar en in de toegangshal aan de statafels. De prijzen zijn, 
zoals altijd, graag gezien bij de spelers. Onze vaste bingoleiders 
zijn, zoals altijd, Douwe Brouwer en Frits Möller. Frits, die iets 
verlaat was, werd door Rob Heida vervangen en nam de hon-
neurs voor hem waar. Toen Frits gearriveerd was, nam deze 
het weer over van Rob Heida. Samen met Douwe leidde hij op 
een voortreffelijke wijze de Bingo. Er werd in een andere opzet 

gespeeld. De stemming was goed. Toen vielen de eerst bingo’s 
en gingen de eerste prijzen eruit: diverse flessen drank vonden 
hun weg. Voordat de 2e ronde begon, was het tijd voor de 
gevulde eieren van Koos. Ook in de volgende ronde gingen de 
prijzen gauw van de tafel en werden in de meegenomen tassen 
gestopt. Niet iedereen was tevreden over de nieuwe speelwijze, 
die Rob had ingevoerd. Wel tevreden was men over de variëteit 
in de prijzen en dat is toch weer te danken aan onze inkoper 
Rob Heida. Hij weet steeds weer leuke prijzen aan te schaffen. 
Ook Douwe en Frits deden hun taak weer voortreffelijk met de 
nodige humor. Wederom een leuk SPA-evenement als afsluiting 
van 2017. Als u dit leest is de bingo in februari reeds geweest, 
dus tot 17 april.

In de maand november 2017 heeft de jaarlijkse Reünie voor 
gepensioneerden plaats gevonden  in het Rosarium aan 
de Europa Boulevard te Amsterdam. Ruim 200 gepensio-
neerden hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging van de 
Eenheid Amsterdam. Ik moet vaststellen dat velen ook lid 
zijn van de SPA en ik maak van deze gelegenheid gebruik 
om een aantal van deze SPA leden naar voren te halen. Een 
aantal hiervan waren namelijk langere tijd uit het zicht 
verdwenen. Ik begin met:

Berend VISSER
De 88 jarige Berend verblijft sinds kort in een verzorgingshuis in 
Amsterdam-Noord. Hij heeft genoten van de reünie, alhoewel 
hij aangaf  het toch wel vermoeiend te vinden aan het eind van 
de middag. Begrijpelijk want je ontmoet toch weer vele oude 
bekenden en dan komen oude herinneringen weer boven. Be-
rend is mentor geweest aan de toenmalige posthuizen en bij vele 
jonge collega's bekend en geliefd.

Ad SPRINGER
De 82 jarige Ad is bekend van kamer 119, CRBZ aan het HB. 
Ad heeft daar vele mooie jaren meegemaakt. Ad heeft na het 
overlijden van zijn vrouw, een moeilijke periode achter de rug. 
Met steun van familie en vrienden slaat hij zich goed door deze 
periode heen.

Wim SIJTSMA
Na het overlijden van zijn dochter heeft Wim uiteraard een 
zeer moeilijke periode achter de rug. Wim heeft in de praktijk 
vele collega's bijgestaan na een ingrijpende gebeurtenis in het 
politiewerk (ZIG team). Ik ken Wim uit die tijd en Wim was 
zeer bedreven en gedreven in dit werk en heeft vele collega's 
weer op weg kunnen helpen. Wim weet wat er te koop is en 
dat heeft hem zonder meer kunnen helpen om het verlies van 
een kind op te kunnen vangen.

Piet PRAAT
Ja, wie kent Piet niet. Een man die zijn naam eer aan doet. Ook 
weer een collega die nergens te beroerd voor was en altijd zeer 
sociaal. Ook nu, op zijn wat oudere dag (76 jr.), toch nog een en 
al hulp voor zijn invalide buurman. Hij is, zeg maar mantelzorger 
en helpt deze man zo veel als mogelijk. Klasse Piet en tot ziens. 

Het echtpaar Paul MEIJER en Truus van den BERG 
Truus heeft Paul eindelijk eens mee kunnen krijgen naar een 
reünie. Goed gedaan, want Paul is natuurlijk een prettig en rustig 
mens en bekend van de Rijopleiding. Truus moet bij velen be-
kend zijn, al was het maar van de Vierdaagse te Nijmegen. In het 
spoor van Truus trof  ik

Wil GARRITSEN
Zeg maar onze Koningin van de Vierdaagse. Ik denk dat zij een 
serieuze bedreiging gaat worden voor Willem OOR, want Wil 
maakt nog een bijzonder fitte indruk.

Gonny vd WOUW-BROEKHOFF
Zeer bekend van de JZP, waar zij jarenlang heeft samen gewerkt 
met Willem v.d. Toorn op de Sociale afdeling van deze dienst. 
Gonny, 78 jr, is veelal te vinden bij de Handbalvereniging Aristos 
in de Eendrachtpolder te Amsterdam. De club is helaas wat 
afgezakt naar een lager niveau.

Jan MEIJER
Aan de Waddenweg heeft Jan zijn laatste jaren als adjudant 
doorgebracht. Jan, 81 jr. is opgegroeid aan de Spaarndammerdijk 
te Sloterdijk, woont momenteel in Zaandam, samen met zijn 
echtgenote. Jan is nog steeds bijzonder goedlachs en in het bezit 
van een prachtige witte haardos. Ik moest hierbij denken aan 
oud-collega Van der Linden van de Hondenbrigade.  
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IJz van der WEERD
Ook een man waar je niet omheen kunt. Altijd zeer doortastend 
en ondernemend. Begonnen aan het Jonas Daniël Meijerplein en 
later ook jaren dienst gedaan bij de Verkeersdienst. Op sportief  
gebied is IJz natuurlijk bekend van de edele bokssport. Als com-
mando meermalen militair kampioen geweest. IJz is zelf  een 
boksschool begonnen en heeft vele bekende amateur en prof-
boksers getraind en begeleid. Zijn boksschool heeft hij inmiddels 
overgedaan, maar als 75 jarige geeft hij nog steeds trainingen. 
IJz heeft ook een boek geschreven waarin zijn gehele loopbaan 
wordt beschreven. Zeer aan te bevelen. IJz, een straatschoffie 
uit Amsterdam Oost, die het ver heeft geschopt.

Mw. LOUWERSE-AALBERSBERG
Zij verkeert nog in goede gezondheid en heeft pas als 90 jarige 
een nieuwe woning betrokken. Zij is de weduwe van de heer 
LOUWERSE, die dienst heeft gedaan bij de Motordienst en 
Verkeersdienst. Zeker een bekende onder de echt ouderen 
onder ons.

Siep FENNEMA
Bij Siep is een vorm van prostaatkanker ontdekt, waaraan hij 
momenteel wordt behandeld middels een bepaalde methode 
met de nodige bestralingen. Vanwege de tijdige ontdekking moet 
worden uitgegaan van een goed herstel. Ik houd u op de hoogte.

Piet de NIET
Moeilijke tijden voor de familie De NIET. Bij Piet werd slokdarm-
kanker ontdekt en de behandelingen zijn ingrijpend. Uiteraard 
wordt er alles aan gedaan om Piet een positief  uitzicht te geven. 
Ik houd u op de hoogte.

Peter van HARTINGSVELDT
Hetzelfde geldt voor Peter en zijn familie. Peter heeft longkan-
ker met uitzaaiingen en wordt daar voor behandeld. De artsen 
proberen Peter in een zodanige conditie te krijgen, dat hij nog 
een reis kan maken naar zijn geliefde Brazilië.
Ik heb helaas moeten eindigen met minder prettige berichten, 
maar kan en wil u deze niet onthouden. Ik wens alle leden het 
allerbeste en de zieken alle sterkte.

Beste leden, tijdens de reünie zijn foto's gemaakt door Hansje 
DEKKERS, echtgenote van Leo. Hartelijk dank Hansje en ik 
verwijs naar onze website voor het complete overzicht. U kunt 
hier Rink ROMEIJN aantreffen in gezelschap van Jos BOS en na-
tuurlijk een groepje oud-ruiters met de heren KOOISTRA, van 
DEURSEN, POLMAN en DEKKERS en wat te denken van de 
heren van der LOOIJ en van der ERVE, een bekend bondskop-
pel en uiteraard nog vele anderen. Tot de volgende keer.

In die jaren kreeg Jan verkering met zijn eerste vrouw Rikie, ze 
kwam uit Ter Aar en hij leerde haar kennen via de dochter van 
zijn kostjuffrouw. Ze trouwden in 1959 en konden in onderhuur 
in de Hoendiepstraat gaan wonen. Rikie werkte bij de KLM, 
samen hebben ze min of  meer de hele wereld gezien. Helaas 
overleed Rikie in 1999, vroegtijdig. Jan woont tegenwoordig met 
zijn tweede vrouw in een doodstil Volendams straatje. 

“Ik was voetballiefhebber, AJAX had ik niks mee, wel met PSV. 
Rikie en ik gingen weinig uit, maar wel samen naar voetbalwed-
strijden en dan na afloop een patatje, ’n kop koffie of  een kroket 
bij Rutex, de staanplaats-snackbar op de hoek van de Reguliers-
breestraat en het Rembrandtplein. Dat was voor ons een uitje. 

Toen onze verhuurster overleed mochten we in de Hoendiep-
straat blijven wonen. We kregen gelukkig een woonvergun-
ning, maar wat stond erop? Plus inwoning. Er was nog steeds 
woningnood en we werden verplicht een stuk van ons huis aan 
een ander gezin te verhuren, omdat we te veel vierkante meters 
hadden. Nou, zo groot was het huis echt niet, het bestond uit 
een voorkamer en twee slaapkamertjes met een keuken. Onze 
onderhuurders trokken op zolder in, maar moesten van onze 
wc gebruik maken. Op een keer wilde visite van hen bij ons naar 
het toilet. Mijn uniform hing aan de kapstok. “O, hier woont een 
smeris!” hoorde ik zeggen. Ook dát nog in je eigen huis! Dat 
vond ik niet leuk.
Gelukkig heb ik nooit problemen gehad met hoe burgers op 
straat tegen mij aankeken. Want vergeet niet: tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waren er een heleboel agenten door de Duitsers 
in Schalkhaar opgeleid, die ploeg was na de bevrijding gewoon 
in het korps gehandhaafd. Dat idee speelde natuurlijk toch nog 
onder de bevolking, soms werd je als agent met hen over één 
kam geschoren. Tussen de collega’s onderling was het regelmatig 
“O die en die? Da’s een Schalkhaarder…”. Die lui hanteerden 
duidelijk andere ideeën, namelijk die waarin ze waren opgeleid. 
Maar na de oorlog hielden ze zich in, aan hun werkhouding 
merkten wij als naoorlogse collega’s nog weinig verschil.
In 1959 stapte ik over naar de Motorpolitie. Terug naar de 
Overtoom maar dan op nummer vier negenenveertig, in het 
gebouw was de motor-, radio- en autodienst gevestigd. Ik vond 
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het veel er veel leuker, de sfeer was daar beter en ik was gek op 
motorrijden. Ik bezat zelf  al zo’n ding. Bij de motordienst kwam 
ik overal. Ik moest zware transporten begeleiden, bijvoorbeeld 
al die heipalen van vijfentwintig meter lengte, voor de Bijlmerba-
jes. Maar ook: het Bloemencorso of  van die enorme scheeps-
schroeven voor de ADM- en de NDSM-werven in Noord. Die 
dingen kwamen uit de Lipsfabriek te Drunen, dan belden ze ons 
en moest je met twee motoragenten naar de Utrechtse brug toe 
om ze daar op te wachten. Met één agent voor en eentje achter 

werd zo’n vracht-
wagen met oplegger 
door ons begeleid, 
maar nog niet door 
de IJtunnel want die 
was er nog niet. We 
gingen gewoon door 
de stad en dan via de 
Schellingwouderbrug 
naar de werf. Ik bege-
leidde ook regelmatig 

Koningin Juliana, ze viel onder bijzondere transporten. Meestal 
wachtte ik haar aan het einde van de Gooiseweg op en dan 
bracht ik haar naar het Paleis - of  naar wat dan ook. Contact 
had ik niet met haar, ach je stopte, knikte haar gedag ook al zag 
je haar nauwelijks achter die autoramen. En hoge gasten bege-
leidde ik meestal naar het Amstelhotel. En verder controleerde 
ik voor Handhaving vrachtwagens op een eventueel te zware la-
ding. Zag je zo’n wagen op platte achterbanden, nou dat klopte 
dan niet. Eerst ging ik er dwars door het stadsverkeer mee naar 
de weegschaal, op de Weesperzijde zat zo’n bedrijf  met een 
grote weegbrug die we daarvoor konden gebruiken. Soms lag er 
dertig ton op een aanhanger die twintig ton kon hebben, tja dan 
moest er één derde van de lading af  en kon die chauffeur zijn 
baas ergens in Nederland bellen, voor een tweede vrachtwagen. 
Die controle vond ik zinnig vanwege het grote gevaar op de 
weg.
Ik ben wel eens met motor en al onderuitgegaan. Nou, dan 
stonden de mensen te lachen hoor, en da’s echt niet leuk. In de 
jaren zestig voelde ik dat er langzaam een anti-politiehouding 
groeide, vooral na de bouwvakkersrellen van 1966! Ik heb daar 
natuurlijk ook mee te maken gehad. De Schalkhaarders waren 
in die jaren ondertussen al ouder en hogerop geklommen, ze 
waren meestal brigadier of  adjudant. Sommigen hielden echt van 
hiërarchie, ach dat moet je liggen. Ik ben nooit verder gekomen 
dan de functie van Hoofdagent, ik heb nog wel de cursus voor 
het B-diploma gevolgd, maar zakte op mijn schriftelijk omdat 
ik – net zoals mijn vader – een motorisch schrijfprobleem heb, 
mijn schrijftempo was op het schriftelijk veel te laag, waardoor ik 
zakte. “Ach, bekijk ’t maar …” dacht ik, “…ik vind het goed zo”.
Ik kan me de grote C&A brand aan het Rokin op 16 februari 
1963 nog goed herinneren, ik moest het verkeer afzetten. Ook 
tijdens de bouwvakkersrellen op de Nieuwezijds Voorburgwal, 
voor de deur van het Telegraafgebouw, waarbij er een dode viel. 
Een ware veldslag was het. En ik moest verderop het verkeer 
tegenhouden….
Oké, Amsterdam werd grimmiger, maar ik werd weleens boos 
op collega’s. Zo had ik er tijdens rellen eens eentje in mijn 

zijspan… er was een jongen 
die stenen naar motoragen-
ten gooide, dus een van die 
motoragenten eropaf. Op 
het moment dat die jongen 
op het Singel in een souter-
raintrapje dook, zag ik in 
een ander motorzijspan een 
collega die een lat met spij-

kers in zijn hand had en zo op die jongen begon in te rammen. 
“Zeg ben jij nou helemaal besodemieterd, dat-ie met stenen 
gooit deugt niet maar dan hoef  jij hem toch niet op die manier 
af  te tuigen!” schreeuwde ik. Toen riep die collega: “Rot op jij. 
Bemoei je er niet mee”. Nou dan dacht ik weleens: Wat dóé ik 
hiertussen? Vreselijke situatie. Het kwam regelmatig op het indi-
viduele besluit van een politieagent neer, natuurlijk viel het voor 
ons in zulke situaties echt niet mee hoor… maar persoonlijk ben 
ik er nooit midden in terecht gekomen, een wonder eigenlijk.
Om die ludieke Provo-acties rond het Lieverdje op het Spui, 
met in de hoofdrol onze anti-rookmagiër Robert Jasper Groot-
veld, kon ik altijd echt lachen! We hadden toen een bureauchef, 
commissaris eh… ik weet 
zijn naam niet meer, die liet 
iedereen aanhouden, in een 
bus laden en dan mochten ze 
ergens bij de Hemweg van 
hem uitstappen en teruglo-
pen. Tijdens het huwelijk van 
Beatrix en Claus zat ik ook 
op de motor. De Konink-
lijke gasten naar hun hotels 
begeleiden, door het verkeer 
loodsen. Rikie schreef  een 
brief  aan het bureau van 
Hare Majesteit dat haar man agent was en helaas die dag moest 
werken, dus of  ze ergens een zitplaats kon krijgen. Nou, ze zat 
vooraan op de tribune bij het paleis, hoor! En ik kwam eraan op 
de motor!’
Achter zijn rug klinkt geratel. Een groen licht schuift voorbij. 
A4tjes schuiven naar buiten. Jan werpt een blik op zijn laptop, 
klikt iets aan. De pagina’s uit TAP, het politietijdschrift, worden 
door hem handig gesorteerd en van een paperclip voorzien. 
Herinneringen aan zijn recherchetijd… hij stapte over in 1969.
‘Ze vroegen oudere rechercheurs. Eerst liep je een poos mee 
op het Hoofdbureau Elandsgracht, daarna vertrok ik voor een 
halfjaar naar de opleiding in Wolfheze, daar ging ik door de 

weeks intern. Van 
toen af  ging ik in 
burger, geen uni-
form meer.  Twee 
jaar na het verlaten 
van de motor-
dienst begon ik als 
rechercheur op het 
hoofdbureau, kamer 
119, afdeling Heling. 
Zonder helers geen 
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stelers! We waren met zijn zessen en deelden die ruimte met 
Roofovervallen, Ernstige Delicten (ED) en Assistentieverlening. 
In de kamer naast ons zat Verdovende Middelen. Ik werkte met 
vijf  andere rechercheurs samen en wij kregen van de Volgerij re-
gelmatig inbrekers aangeleverd omdat hun pad vaak naar helers 
leidde. In die jaren waren drugs in opkomst, er werd gestolen bij 
het leven.
Helingbestrijding controleerde de Banken van Lening op gesto-
len goed, maar ook winkeliers die spullen inkochten. Pokken-
werk soms, want je moest met de hand frame- of  serienummers 
met recherchelijsten vergelijken en alles stond op nummer 
genoteerd en niet op rubriek. Toch hebben we toen heel wat 
gestolen goed boven water gehaald, waaronder in één klap zes 
ton olienootjes, soms tijdens een huiszoeking voor een paar ton 
aan spullen. Maar m’n mooiste zaak was een inbraak bij een dia-
mantair aan het Singel. Het begon allemaal met een bouwklusje: 
het metselen van een tussenmuur. Twee bouwvakkers besloten 
het zichzelf  gemakkelijk te maken door de bovenste stenen niet 
vast te metselen maar los op elkaar te stapelen. Een paar dagen 
later was er voor z’n drie ton bij de diamantair gestolen. Terwijl 
we ter plekke onderzoek deden kwam het tweetal opgewekt 
de vernielde muur repareren. Dat wekte argwaan en uiteindelijk 
konden we, dankzij een achtergelaten zuurstoffles, het belas-
tende bewijs tegen hen kunnen leveren.
En dan had je Cor ‘de Bels’, de super brandkastenkraker. Wan-
neer je na een kraak geen enkel spoor vond, had je grote kans 
dat Cor erachter stak. Of  Johan, de boekenfetisjist…. Hij stal 
altijd boeken, het liefst zo groot mogelijk. Hij loodste alles onder 
zijn regenjas mee en in zijn woning op de Korte Nieuwendijk 
hebben we kasten vol teruggevonden. Johan was niet thuis toen 
we alles in beslag namen, een paar dagen later kwam zijn vrouw: 
Johan had in een van de boeken vijftienduizend gulden bewaard, 
die wilde ze terug. Toen schrok ik wel. We beloofden de handel 
na te kijken, ze zou de volgende ochtend terugkomen. Met mijn 
collega Piet Beijert heb ik tot diep in de nacht al die boeken 
nagepluisd en niets gevonden. Toen ik eindelijk in bed lag, lag 
ik te piekeren: ik twijfelde aan het verhaal, maar ja, natuurlijk 
ook aan mijn collega’s. Ik besloot de vrouw de volgende dag 
eens een aangifte te laten doen… ik ging achter de typemachine 
zitten, terwijl ik er een velletje in draaide, waarschuwde ik haar 
voor de risico’s van een eventuele valse aangifte… eerst liet ze 
zich niet uit het veld slaan, maar halverwege krabbelde ze terug. 
Het was allemaal verzonnen. God wat was ik kwaad. Maar er 
viel ook een last van mijn schouders. Bij helingbestrijding heb ik 
bij een kerel thuis wel eens een halve ton aan gejatte koffie weg-
gehaald en zijn huis barste van de andere spullen. Bingo was dat! 
Het opsporen van zulke zaken was echt geinig werk en als ik of  
een van mijn collega’s een zaak had weten op te lossen hing er 
op onze hele afdeling een feestelijke sfeer. Ach, soms had ik toch 
sympathie voor een dader, sommige delicten werden zo dom 
gepleegd… door floeperts die je zó gemakkelijk kon opsporen. 
Ik heb, nadat hij weer was vrijgekomen, ook wel eens en kopje 
soep met iemand gegeten.
In de Kalverstraat werden een keer drie knapen opgepakt met 
een auto, volgeladen met kleding. Ik deed het verhoor. Een paar 
jaar later zat ik met mijn vrouw op de tribune voor een wed-
strijd van DWS, komt er een suppoost naar me toe: “Meneer, 

wilt u wat drinken?” Jawel, maar van wie? “Van die drie heren 
daar…” En ja hoor, daar zaten die drie inbrekers, een eindje 
verderop op dezelfde tribune. Die hadden hun straf  erop zitten. 
Ik kon dat wel waarderen, vooral omdat op dat moment van 
hen uit duidelijk werd dat ik ze destijds als rechercheur goed had 
behandeld. Namelijk: normaal. Zonder rottigheid van mijn kant. 
Wie het ook was, ik heb nooit een verdachte uitgescholden ook 
al viel het vaak heus niet mee. Ik heb ooit een moordenaar van 
een vrouw tegenover me gehad, daar kon ik de hele dag tegen-
aan lullen, hij zei niks terug. Hij haalde het bloed onder je nagels 
vandaan, een paar dagen lang. En zo’n dag duurde lang hoor. 
Brachten we hem ’s avonds terug naar zijn cel, de volgende dag 
precies hetzelfde verhaal. Totdat ie op een ochtend zei: “Pak je 
schrijfmachine maar”. Toen ging hij vertellen. 

Als er plotseling dringend recher-
cheurs nodig waren, dan moest 
ik meewerken aan een Ernstige 
Delicten (ED) zaak. De Japanse 
koffermoord, de zaak Basje 
Bloemena, de lugubere moord 
van een Duitse student op zijn 
vriendin in de Kanaalstraat, daar 
was ik als rechercheur bij betrok-
ken. Later werd mijn afdeling 
definitief  omgedoopt in ED. We 

deden buurtonderzoek bij moorden en ik moest verdachten 
aanhouden. Was er een lijk, een moord, dan probeerden we 
met twintig man sterk samen de dader op te sporen.’ 
‘Ik werd overgeplaatst naar het onderdeel Criminele Inlich-
tingendienst waar ik veel met de patholoog-anatoom dokter 
Zeldenrust ging samenwerken. Veel secties doen, aanwezig zijn 
om de obductie te noteren, geluidsopnames maken. Dat alles 
werkte ik uit tot een proces-verbaal. Ik heb er nogal wat gehad 
hoor, lijken. Dat had ik in mijn jonge jaren echt nooit kunnen 
vermoeden. Zeldenrust was stokdoof  en ging totaal zijn eigen 
gang, ook al stond ik naast hem, ik kreeg weinig contact. Dan 
stond ik erbij terwijl hij aan het werk was… en er waren soms 
erg verminkte stoffelijke resten bij, slachtoffers van een afgrij-
selijke moord of  stoffelijke overschotten die lang in het water 
hadden gelegen.
De zaak die mij in mijn loopbaan het meeste heeft geraakt is de 
moordaanslag die in 1975 in de Bijlmermeer door een voormalig 
medewerker van Simon de Wit op zijn bedrijfsleider en diens 
gezin is gepleegd. Heel erg was dat. De man werd op het balkon 
doodgestoken, terwijl zijn vrouw, dochtertje en zoontje binnen 
in de hal lagen en gebonden waren. Die man heeft de keel van 
de vrouw en haar zoontje doorgesneden en het dochtertje 
doodgestoken. De vrouw en het zoontje hebben het over-
leefd en met haar heb ik nog altijd heel goede contacten, we 
zien elkaar regelmatig. Ik denk dat er weinig politiemensen zijn 
die na een dergelijke zaak contact met het slachtoffer hebben 
gehouden… maar ik ging die grens wel over. Bovendien ging in 
die jaren alle aandacht naar de dader, voor de slachtoffers bleef  
weinig over. Zo zat ik niet in mekaar.’
Zijn carrière bij de politie heeft hem als mens niet veranderd. 
‘Oh welnee. Niet omdat ik zo nuchter was, ik ben juist snel 
emotioneel. Wat me staande hield was dat ik het eerlijke recht 
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kon doen gelden. Amsterdam heb ik eigenlijk pas tegen mijn 
pensionering erg zien veranderen. Dat was rond mijn 56e toen 
mijn afdeling werd opgeheven. Alles werd ge-de-cen-tra-li-seerd, 
wat overigens weer wordt teruggedraaid. Afijn, ik viel toen in 
een afvloeiingsplan: op 19 december hoorde ik dat ik per 1 ja-
nuari kon thuisblijven. De volgende dag kreeg ik een telefoontje: 
“Molenaar je diensttelefoon is eraf. En je moet je dienstpistool 
komen inleveren”. Dus ik was al weg? Hoe verder ik naar 1 janu-
ari kwam… dacht ik: Dat gaat niet goed. Ik belde het Hoofd-
bureau en zei: “Het gaat niet door”. Ik voelde me weggegooid 
als een propje papier, terwijl ik zo verbonden met mijn vak was 
geweest. “Nou kom dan maar terug…” zeiden ze. Terwijl er 
bij me thuis al een bloemstuk werd bezorgd met de kaart: Wij 
wensen u het beste voor de toekomst…de Politie Amsterdam, 
was ik alweer in functie.

Mijn collega’s begrepen er niets van, die wilden zelf  wel zo’n 
mooie afvloeiingsregeling. Pas een half  jaar later was ik pas echt 
aan mijn afscheid toe.’

Als het even kan gaat Jan elke dinsdagmiddag naar het SPA-honk 
van de Senioren Politie Amsterdam, gehuisvest in het oude, 
verbouwde Duivendrechtse politiebureau. Hij klaverjast en is 
tevens lid van de recherchesociëteit. Hij hoort wel eens wat 
uit het werkveld, zij het op gepaste afstand. Sommige dingen 
interesseren hem geen bal meer, zoals die vreemde afkortingen 
van tegenwoordig. ‘Geen idee wat het is, wat ze betekenen… 
Laat maar zitten’.

Met veel plezier lees ik 
altijd de stukjes onder 
de kop “hoe is het met”. 
Dat bracht mij op het 
idee iets over mijzelf  te 
schrijven. 
In augustus 2016 ben ik 
met stille trom uit het 
Amsterdamse verdwe-

nen. De collega’s, met wie ik in mijn laatste functie samenwerk-
te, hadden een gezellig samenzijn georganiseerd, maar van een 
groots afscheid is het niet gekomen, Dat wilde ik ook niet. Dus 
het is goed zo, maar ik realiseer mij, dat er vele collega’s zijn die 
ik niet even de hand heb kunnen schudden en dat doe ik dan zo 
maar, op deze manier……Een beetje laat maar beter laat dan 
nooit……
In 2014, ik werkte nog volledig, ben ik naar Friesland verhuisd. 
Nadat in 2009 mijn vrouw was overleden kwam ik enige tijd 
later mijn huidige vrouw tegen. Zij is Friezin en na een aantal 
jaren samenwonen in het Westen van het land wilde zij graag 
weer terug naar het noorden. Mijn roots liggen daar ook en ik 
was al sinds 2002 in het bezit van een riante vakantiebungalow in 
Oudemirdum dus het leek mij een goed idee.
Het huis in Zaandam werd verkocht en wij trokken tijdelijk in 
onze vakantiewoning. Vanuit die plek zijn wij op zoek gegaan 
naar een meer geschikte woning. Meer geschikt als “kangoe-
roewoning”. Dat is een woning waar meerdere generaties met 
behoud van eigen privacy samen onder een dak wonen. 
Het idee voor deze woonvorm kwam ooit van de zoon van mijn 
vrouw. Mijn vrouw heeft MS en mocht het op termijn op man-
telzorg aankomen dan zou hij met zijn vriendin voor ons kunnen 
zorgen, In eerste instantie namen we dat idee niet serieus maar 
na vele gesprekken, het uitwerken van wensen en verlangens is 
het er uiteindelijk toch van gekomen.
In 2015 hebben wij een woonboerderij in Elahuizen gekocht. 
Tot 1989 was hier actief  geboerd en daarna was de bestemming 
gewijzigd in “wonen”. De enigszins verwaarloosde boerderij 
had, naast de boerenwoning, al een “appartement” in de “deel”. 

Hierdoor was het al direct geschikt voor dubbele bewoning.
De jeugd betrok de oude boerenwoning aan de voorzijde en wij 
het appartement dat aan de achterkant van de boerderij op het 
zuiden is gericht. Veel zon en veel ruimte. Ons woonoppervlak 
is bijna 200 m2 en dat van de jongeren bijna het dubbele. Verder 
is er nog een grote ruimte (de deel) die dienstdoet als werk-
plaats, ontmoetingsruimte en opslagruimte. En dan ook nog een 
tuin van 5000 m2 dus er is altijd wel iets te doen. 
Zoals gezegd de boerderij was enigszins verwaarloosd. Eerst 
moest er een nieuw dak op. Dat is door een aannemer uitge-
voerd. Ruim 600m2 dak met een nokhoogte van 12 meter is 
niets voor een 60-plusser. Daarna nieuwe dakgoten, een nieuw 
stelsel van pijpen voor hemelwaterafvoer etc. Kortom genoeg 
te doen hier. Het voorhuis is nu helemaal op de schop (nieuwe 
vloeren, vervangen elektra, nieuwe keuken en muren gestuukt 
en voor het achterhuis zijn we in gesprek met een aannemer 
voor een nieuwe achtergevel en een nieuwe badkamer.
Ik/wij vervelen ons dus niet. Ik ben niet in een gat gevallen. Zit 
inmiddels in het bestuur van het dorpshuis, zing in een klein 
popkoor, ga twee keer per week naar de sportschool, doe veel 
familieonderzoek en probeer iedere dag 15 tot 20 km te fietsen 
in het prachtige merengebied waar ik nu mag wonen.
Het vertrek uit Amsterdam was sneller en eerder dan verwacht. 
De laatste jaren was ik ook nog actief  bij het PAC Noord-Ne-
derland. Daar had ik ook een redelijk netwerk opgebouwd en ik 
had daar nog wel een paar jaar in de eenheid Noord-Nederland 
door willen werken. Amsterdam liet mij niet gaan omdat ik als 
functievolger een lege stoel zou achterlaten………. Dus zelf  de 
regie maar in handen genomen en met prepensioen gegaan, laat 
je ook een lege stoel achter maar dat kan niemand tegenhou-
den.
Ik heb met heel veel plezier ruim 44 jaar in het Amsterdamse 
gewerkt. Mijn afscheid van het werkzame leven kwam een paar 
jaar eerder dan verwacht maar ik grap nu nog wel eens: pensi-
oen,, ik had het 44 jaar eerder moeten doen……
Het ga jullie goed en wie weet zien we elkaar ooit nog 
eens…………misschien wel op het mooiste plekje van Friesland 
waar ik nu mag wonen.

WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN

DE KONINGING OPWACHTEN DEEL 2  

Ruud KuiKen
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Enige SPA Nieuws edities geleden had ons erelid Ton van der 
Erve een goed artikel geschreven over Hans Meijlink en de 
dierenambulance, waar Hans als vrijwilliger werkte. Dat was het 
eerste en laatste artikel over vrijwilligers van Ton ’s hand, maar 
ik wil het stokje graag overnemen en de lezer kond doen van 
wat er door de SPA leden in hun vrije tijd wordt uitgevoerd, 
onder het motto : “Alles mag, niets moet”

Deze keer richt ik mij op het duo Hans Wessels en Ed Vrede-
ling. De eerste heb ik leren kennen in 1972, toen ik als brigadier 
was geplaatst aan het bureau Mosplein, ook wel de “Pondarosa” 
genoemd. Ik was brigadier op groep 4, met een leuk stel col-
legae om mij heen. Eén van hen was Hans Wessels, een jonge 
enthousiaste Marechaussee, die bijstand verleende aan de 
gemeentepolitie Amsterdam. Hans was een vrije jongen, uit het 
goede hout gesneden en niet te beroerd om te werken en, wat 
belangrijk was, om te leren. Niet alleen pvb’s inleveren, maar 
ook aangiften op nemen. Alles kon bij Hans.
Ed Vredeling heb ik pas later bij de SPA leren kennen. Hij was 
ook een figuur waar je gelijk contact mee hebt en waarvan je 
voelt, dat hij sociale hulpvaardigheid in zijn pakket meedraagt. 
Over beiden tref  ik op de sociale media veel zaken aan, waar zij 
zich als vrijwilliger voor inzetten. Eerst even een opsomming wat 
zij in hun politiecarrière hebben verricht.

Hans Wessels vertelde, dat 
hij als 17-jarige jongen naar 
de Koninklijke Marechaus-
see opleiding in Apeldoorn is 
gegaan. De opleiding duurde 
1 jaar. Daarna deed hij dienst 
bij de grensbewaking en liep 
over vele paden in het Lim-
burgse land, aan de grens met 
Duitsland. In mei 1973 werd 

hij als Marechaussee der 1e klasse, in Amsterdam gedetacheerd 
bij het Bijstandsteam van de gemeentepolitie in Amsterdam. Hij 
deed o.a. dienst bij de Verkeershandhaving en bureau Mosplein, 
later aan bureau Waddenweg. Tijdens zijn dienst in Amsterdam 
heeft hij zijn politiediploma gehaald. De plaatsing aan het bureau 
in Noord duurde tot aan zijn pensioen in januari 2016. Uiteraard 
heeft hij gedurende deze periode bij de ME dienstgedaan en is 
later Teamleider Explosieve Veiligheid geworden. In de jaren 
80 ontstond er een samenwerking met de Parketwacht. Dit 
voor het innen van boetes en aanhoudingen. Daar leerde hij Ed 
Vredeling kennen.

Ed Vredeling kwam na zijn diensttijd bij 
de Koninklijke Luchtmacht (brandweer), 
terecht bij Fokker in de beveiliging en 
brandweer. In 1977 kwam hij dienst bij de 
Rijkspolitie, in de functie van parketwach-
ter en na een opleiding van 3 maanden 
werd hij geplaatst op de Prinsengracht als 
rechtbank parketwacht. In die periode 
verloor hij zijn zoontje van 7 maanden en 
kreeg hij na een week thuis het bericht 

dat, als hij de opleiding niet voortzette, ontslag zou volgen. 
PTSS? Nee, dat bestond toen nog niet, evenmin als sociaal 

denken. Hij deed dit 8 jaar en ging toen over naar de Parket-
wacht B om executies te doen, gedetineerden op te halen en 
gerechtelijke stukken te betekenen.  Hij kwam terecht in Noord 
en werkte samen met Hans Wessels. Daar de Rijkspolitie bij de 
reorganisatie in 1993 werd opgeheven kwam hij in dienst bij de 
politie Amsterdam. Na nog wat omzwervingen bij het Ministerie 
van Justitie en politieacademie, ging Ed in 2013, na 6 jaar militaire 
dienst en 36 jaar Justitie en Politie, met ontslag. Hij maakte 
gebruik van de mogelijkheid van vroegpensioen. 

Er ontstond een hechte vriendschap tussen hen beiden. Samen 
zijn zij na hun FLO of  vroegpensioen het vrijwilligerswerk inge-
doken. Hier gaat dit artikel over. 

Beiden hebben een zeer groot sociaal gevoel en werden al vroeg 
betrokken bij het vrijwilligerswerk. Voordeel was, dat Hans al 
vroeg betrokken raakte als een commissielid van een raadslid 
van een lokale partij in de gemeente Purmerend en zodoende 
raakte hij betrokken bij het vrijwilligerswerk. Ed daarentegen 
was reeds bezig met opstarten van maaltijden voor senioren bij 
de Cirkeldis in Purmerend. Zoals gezegd zijn het dikke kame-
raden en de een helpt de ander. Zo belandden beiden in het 
wijkbeheer. Het wijkbeheer is verbonden aan de gemeente Pur-
merend en daar worden veel zaken geregeld, zoals het verlenen 
van vergunningen en financiële ondersteuning voor activiteiten 
in de wijk Purmer Noord. Dat verliep zo goed dat ook andere 
wijken in Purmerend ondersteuning vroegen en kregen van Hans 
en Ed. De aanvraag tot financiële ondersteuning dient gepaard 
te gaan met een degelijke aanvraag en moet goed onderbouwd 
zijn. Logisch dat de gemeente kritisch is, wanneer het gaat om 
financiën. De gemeente is druk bezig met stadpromotie en wil 
een voorbeeld zijn voor omliggende gemeenten. Zoals gezegd 
was Ed drukdoende met het opzetten van de maaltijdenservice 
en Hans sloot zich daarbij aan. Thans werken daar 10 man als 
vrijwilliger, die driemaal per week de maaltijden rondbrengen. 
Vanwege het goede contact met de gemeente, worden zij gere-
geld ingezet als coördinator bij grote evenementen. Hierbij kan 
gedacht worden aan grote festiviteiten in de binnenstad zoals: 
Purmerend onder stoom, Poortersfeesten, Sinterklaasin-
tocht ( ja, met Zwarte Piet), harddraverij en een Muziekfes-
tijn van drie dagen. Dit vraagt heel wat inzet en soms werken zij 
dan van 12.00 tot 02.00 uur. Dit zijn in wezen de hoofdtaken van 
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Hans en Ed. Behalve coördinatoren zijn zij gecertificeerde ver-
keersregelaars. Een kleine klacht hebben zij wel, n.l. dat instellin-
gen, die wel een ANBI-status hebben, (Algemeen Nut Beogende 
Instellingen), aan andere vrijwilligers geen ANBI-verklaring willen 
geven, vanwege de administratieve rompslomp. Flauwekul 
natuurlijk, maar daarvoor laten zij het vrijwilligerswerk niet in de 
steek. Soms wordt het beiden te veel, maar zij hebben nu al zo’n 
bekende naam binnen de gemeente, dat zij niet meer vragen, 

maar gevraagd worden. Aan 
één kant geluk, want daardoor 
kunnen zij ook eisen stellen, ook 
op het financiële vlak. Want een 
bijeenkomst, zoals “Kerst in het 
Leeghwaterpark”, is begroot 
door Ed op ruim € 50.000. De 

gemeente Purmerend keurt € 20.000 goed en de rest komt 
van de regio sponsors. Ook het benaderen van deze sponsors 
wordt door hen gedaan. 
De Kerst in het park, wat geheel door hen wordt verzorgd, 

is hun grote trots. Een driedaags festijn, met een nostalgische 
Kerstmarkt. Waarbij de verkopers zich in Charles Dickens stijl 
gekleed hebben en wat veel bezoekers trekt. In de afgelopen 
twee jaar gemiddeld 18.000 bezoekers. De gemeente is met 
recht trots op dit gebeuren en laat dit ook blijken richting Ed en 
Hans. Voorts zijn zij betrokken bij het project Ogen en Oren. 
Zij, en wijkbewoners, letten in de wijk op de veiligheid, zoals 
open deuren, touwtjes uit de brievenbus etc. etc. Onnodig om 
te zeggen dat Hans en Ed als het ware een dagtaak hebben ge-
vonden in het vrijwilligerswerk. Logisch dat het hen soms teveel 
wordt. Als laatste vertelden zij mij nog, dat zij bij de gemeente 
een bestaande woning hebben weten los te krijgen. Deze wo-
ning is in eigen beheer opgeknapt en dient nu als ontmoetings-
plek voor eenieder. Maar zoals gezegd, de gemeente Purme-
rend is blij met hen. Want buiten vrijwilligers, zijn het ook nog 
vakmensen met een politiële achtergrond. Voorlopig gaan zij nog 
gewoon door met hun vrijwilligerswerk, want missen kunnen zij 
het eigenlijk niet meer.

Als je iets van waarde vindt 
geeft het een goed gevoel 
als het dan ook weer terecht 
komt bij de juiste eigenaar.
Jaren geleden vlogen mijn 
vrouw en ik terug vanuit 
Californië met een tus-
senstop in Washington naar 
Nederland. We hadden 
enkele uren de tijd voordat 

we weer verder konden vliegen naar Schiphol. Ik liet dus de 
gehaaste Amerikanen en anderen voor gaan. Terwijl ik nog 
rustig in mijn vliegtuigstoel zit, zie ik aan de andere kant van het 
gangpad onder een stoel iets blinken. Ik zag direct dat het geen 
klatergoud was maar een gouden ring met stenen, waarschijnlijk 
diamant.
Ik heb de ring opgepakt en bekeken, zo’n mooie en dure ring 
had ik nog nooit in mijn handen gehad en jammer genoeg, dat 
ding paste mij of  mijn vrouw niet. Ik besloot de ring af  te geven 
aan een van de stewardessen, die bij de uitgang stond en ik heb 
haar verteld onder welke stoel de ring lag en desgevraagd wat 
mijn naam was.
Terwijl wij een poos in de boardingroom voor Amsterdam 
hadden gezeten en de meest wilde fantasieën over de ring en 
de eigenaar hadden uitgewisseld hoorde ik via de intercom iets 
omroepen, op z’n Amerikaans. Dit werd nog een keer herhaald 
en toen kon ik ontcijferen dat mijn naam wel erg vreemd werd 
uitgesproken.
Ik ben naar de desk gegaan en de daar werkende stewardess 
vroeg mij plompverloren of  ik er bezwaar tegen hebben om 
omgeboekt te worden naar “first class”. Nou, nee, daar had ik 
geen bezwaar tegen, want ik wist dat je dan helemaal verwend 
zou worden en zo geschiedde. Eten, drinken en beenruimte, 

het kon niet op. Het was alleen jammer dat de stewardess mij 
de reden van omboeking niet wist te vertellen. De jetlag is voor 
“First class” en “economy” jammer genoeg hetzelfde.
Een paar weken geleden waren mijn vrouw en ik weer op stap, 
met een bus vol ouden van dagen naar de Duitse Eifel. We 
waren met een groep natnekken “effe weg” geweest. In Houten 
moest er weer een ouder, maar wel gezellig, echtpaar uitstap-
pen en we hebben ze met elkaar uit- en nagezwaaid.
We waren goed en wel weer onderweg, toen ik aan de andere 
kant van het gangpad, schuin voor mij, onder de stoel waar die 
oudjes hadden gezeten, iets zag liggen. (dankzij mijn nog goede 
ogen) Het was donker van kleur en het stak niet af  tegen de 
donkere kleur van de vloerbedekking.
Ik ben op onderzoek uitgegaan en zag dat het een donkerkleu-
rige portefeuille was en na ampel onderzoek vastgesteld dat er 
geen naam of  adres of  telefoonnummer in de portefeuille zat 
maar wel een behoorlijk kapitaal aan europees papiergeld.
Maar wie was dat ouder echtpaar?  Enkele gesprekken van de 
afgelopen dagen passeerden in onze geest de revue en er kwam 
een familienaam boven drijven. Thuisgekomen op internet 
gezocht maar geen telefoonnummer gevonden en geprobeerd 
de reisorganisatie te bellen. Toen maar de volgende morgen de 
reisorganisatie weer gebeld. Het ouder echtpaar had zich juist 
al gemeld met de vraag of  hun portefeuille al gevonden was. In 
elk geval de dag daarop hadden we thuis direct weer een korte 
reünie met dolgelukkige mensen. De vrouw was blij dat de por-
tefeuille met inhoud terug was en de man was dolgelukkig, dat 
zijn vrouw nu eindelijk ook eens iets verloren was. En ook wij 
waren blij met een mooi bloemstuk, voor de eerlijke vinder. Het 
is heerlijk om blije mensen te ontmoeten en het is heerlijker om 
geen bezwaard gemoed te hebben.

EERLIJK DUURT HET LANGST (EN HEERLIJK)
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NAGGEN
Het woord naggen is echt 
politietaal. Het staat voor 
normafwijkend gedrag. Als men 
dat gedrag tentoonspreidt, is 
men aan het naggen. Om dat 
tegen te gaan heb ik een hele 
dag cursus gehad, waarbij alle 
soorten van naggen de revue 
passeerden en ik er een mening 
over kon geven. Ik dacht, dat ik 
het aardig onder de knie had, 
maar ik stootte toch mijn neus 
bij het volgende geval. Mijn 
wijkteamchef  was in die tijd een 

groot liefhebber van voetbal en volleyballen. Bij het deelnemen 
aan dergelijke sportevenementen liep ons wijkteam altijd in 
een allegaartje. Ik vroeg aan de chef, of  er budget was om een 
mooi tenue aan te schaffen. Ik was namelijk organisator van het 
voetbalteam en ik zou die klus op mij nemen. Ik vroeg folders op 
en kwam tot de conclusie, dat het uitrusten van een voetbal-
team rond de 1400 gulden kostte. Natuurlijk was dat volgens de 
chef  te begrotelijk en hij stelde de helft ter beschikking. De rest 
moest ik er maar bij regelen. Hoe goedkoper het was, hoe liever 
hij dat zag. Ik ging in de buurt kijken of  er nog een sponsor te 
vinden was. Ik kwam terecht bij het Holiday Inn hotel, gevestigd 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Dat is een vrij gerenommeerd 
hotel, waarbij de politie en hun bewakingsteam goed samen-
werkten. Ik kreeg het voor elkaar, dat de hotelleiding de rest van 
het geld erbij legde. Mijn oog viel op een uitrusting van Masita, 
paars van kleur.  Op de voorzijde zou het woord wijkteam Nieu-
wezijds Voorburgwal geprint worden. Aan de achterzijde kwam 
de tekst Holiday Inn Crown Plaza met het opschrift “Together 
we care” te staan. Nu was ik lid van een voetbalvereniging en in 
het clubblad stond een advertentie, dat leden, die lid waren van 
deze club, bij een bepaalde sportzaak altijd 10% korting kregen. 
Ik besloot om daar de shirtjes te kopen. Nadat ik mijn keus ken-
baar had gemaakt, vroeg de verkoper van welke club ik eigenlijk 
lid was, omdat paars geen gebruikelijke kleur was van een Am-
sterdamse club. Ik antwoordde hem, dat het een team van de 
politie betrof. Ik kreeg geen 10, maar 15% korting. Ik dacht hier 
goed aan te doen, omdat ik, door deze korting, dacht aan het 
wijkteambudget en ging in zee met deze sportzaak. Toen ik de 
rekening presenteerde bij de chef  zag hij de korting van 15% en 
meende, dat ik aan het naggen was geweest. Hij had de grootste 
moeite om te tekenen en dacht, dat zijn carrière ten einde was. 
Na rijp beraad besloot hij dat toch maar te doen, nadat ik uitge-
legd had, dat ik alleen maar aan de belangen van het team had 
gedacht. Uiteindelijk is hij heus wel commissaris geworden, maar 
hij heeft zich nooit in die sportuitrusting getoond. De rest wel 
en het team heeft altijd bij voetbal, volleyballen of  een andere 
sport, goed gepresteerd.

WONINGINBREKER
Er werden in de Staatsliedenbuurt veelvuldig inbraken in wonin-
gen gepleegd. Wij hadden wel enige mogelijke daders op het 
oog, die daarvoor in aanmerking kwamen. Zo kwamen wij bij 
H. Dit was een Algerijn. Het was een man, die niet illegaal was. 
Hij was namelijk getrouwd met een Nederlandse vrouw en hij 

was verslaafd aan het gebruik van cocaïne. Het was een handige 
jongen, die bijna nooit te betrappen was. Hij was altijd “scherp”. 
Wij besloten om op een bepaalde dag bij zijn woning te gaan 
posten. Mijn maat Joop en ik regelden een postbus (Dat is een 
bus met geblindeerde ramen van waaruit men wel naar buiten 
kon kijken, maar niet naar binnen). Wij zetten deze bus voor zijn 
woning in de Staatsliedenbuurt neer. Na een kwartiertje kwam 
onze man naar buiten en sprong op zijn fiets. Wij hadden bij 
deze actie hulp gekregen van Dirk, een andere rechercheur. Wij 
hadden verwacht, dat H. naar het centrum zou gaan, maar hij 
bleek naar de Rijpgracht te fietsen. Wij gaven hem uiteraard een 
staartje. In deze straat opende hij een deur met een loper en wij 
zagen, dat hij na 10 minuten weer de straat opkwam. Uiterlijk 
was er niets aan hem te zien, maar wij bleven hem in de gaten 
houden. Ondertussen ging Dirk kijken of  er inderdaad ingebro-
ken en constateerde, dat er in 3 woningen was ingebroken. Zijn 
tactiek was geweest om eerst op de 1e etage aan te kloppen, 
vervolgens bij de 2e en dan bij de 3e. Voorts brak hij van boven 
naar beneden in 3 woningen in. Hij maakte hierbij gebruik van 
een stevige schroevendraaier. Na het bericht van Dirk hebben 
wij ons doelwit gelijk “geveegd”. Bij fouillering werden geld en 
juwelen aangetroffen. Ons doel was binnen drie kwartier bereikt 
en de dader zat weer eens in de cel. Hij heeft zich later wel afge-
vraagd hoe wij hem op heterdaad konden betrappen. Meer dan 
3 woninginbraken konden wij hem echter niet ten laste leggen.

HEROÏNESLACHTOFFER
In mijn tijd bij de recherche werden wij geconfronteerd met 
diverse heroïnegebruikers, die ten gevolge van een overdosis de 
dood vonden. Vooral Duitse en Amerikaanse toeristen waren 
daar het slachtoffer van. De heroïne, die in Amsterdam op de 
markt kwam, was beduidend sterker dan dat zij in hun vaderland 
gewend waren. Soms werd de recherche in 1 weekend wel 
met 5 slachtoffers geconfronteerd. Zij werden doorgaans in 
goedkope hotelletjes in de binnenstad aangetroffen. Wij had-
den daar behoorlijk veel werk aan.  Op 21 januari 1983 had 
ik opvangdienst met Johnny. Nu was Johnny niet mijn vaste 
maat, maar door ziekte of  verlof  kon je weleens aan een ander 
gekoppeld worden. In die tijd was de collegialiteit zo groot, dat 
iedereen zonder problemen met een ander kon werken. Wij 
werden verzocht om naar het hotel Groenendaal, gevestigd op 
de Nieuwendijk, te gaan. In een van de kamers was het lichaam 
van een dood meisje gevonden. Het was het gedeelte tussen 
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de Martelaarsgracht en de 
Haarlemmersluis dat in de 
volksmond ook wel de Kor-
te Nieuwendijk werd ge-
noemd. Ter plaatse troffen 
wij op een bed het lichaam 
van een overleden meisje 
aan. Alles wees op het 

gebruik van heroïne. In haar arm waren sporen van venapunc-
tie waarneembaar. Bij ons onderzoek bleek, dat het om de 
13-jarige Duitse Judith S. ging. De gewaarschuwde schouwarts 
constateerde een niet-natuurlijke dood, mogelijk veroorzaakt 
door overmatig drugsgebruik. In de hotelkamer hebben wij 
het lichaam in beslag genomen en de TOHD verzocht om een 
technisch onderzoek in te stellen. Ook kwamen wij tot de con-
clusie, dat zij niet alleen was geweest, maar in gezelschap van de 
16-jarige Stefan S. Deze was niet meer in het hotel aanwezig en 
had de plaat gepoetst. Deze Stefan is, in overleg met de officier 
van justitie, dezelfde avond meteen gesignaleerd. De volgende 
dag werd er sectie verleend op het lichaam van Judith en de 
patholoog-anatoom kwam tot een voorlopige conclusie, dat 
overmatig heroïne gebruik tot haar dood had geleid. Onder-
tussen kwam haar familie aan het bureau. Het bleek, dat haar 
ouders gescheiden waren. De vader was een serieus persoon en 
bleek bankdirecteur te zijn, terwijl de moeder een vrijere levens-
opvatting had. Judith had ook nog een tweelingzuster en deze 
was toegewezen aan de vader, terwijl Judith aan de moeder was 
toegewezen. Hoe gek kan het gaan in een mensenleven. Wij 
hebben de familie bij hun verblijf  in Amsterdam zo goed moge-
lijk begeleid. Later kwam het bericht, dat de door ons gezochte 
Stefan aangetroffen was in Nijmegen. Hij had getracht om zich 
van het leven te beroven door middel van ophanging aan een 
touw aan de Rijnbrug. Het touw was echter niet sterk genoeg 
voor zijn lichaam en het was geknapt, waardoor hij kwam te 
vallen en net in een passerende rivier-aak terecht kwam. De 
politie van Nijmegen was gewaarschuwd en zij kwamen weer 
bij ons uit. Johnny en ik zijn meteen naar Nijmegen gegaan en 
hebben Stefan verhoord, waarbij hij verklaarde, dat Judith zelf  
de heroïne had gespoten, terwijl hij weg was. Hij had haar bij 
terugkomst dood aangetroffen, waarop hij in paniek was geraakt 
en Amsterdam had verlaten. Wij hebben contact gehad met de 
officier van justitie en deze zag er gaan “brood” in om Stefan 
eventueel te vervolgen voor dood door schuld. Later hebben 
John en ik alles op papier gezet en het lichaam van Judith werd 
vrijgegeven door de o.v.j., waarna zij ter beschikking gesteld 
kon worden van haar familie, die haar lichaam gerepatrieerd 
heeft naar Duitsland. Na maanden kregen wij bericht van het 
Ambt Keulen. Johnny en ik moesten getuigen tegen Stefan, die in 
Duitsland vervolgd zou worden voor een artikel van het Duitse 
Wetboek, waarin gesteld werd, dat men nooit iemand in hulpe-
loze toestand mocht achterlaten. Weer een paar weken later 
- net voor de rechtszaak - kregen wij bericht, dat onze komst 
niet meer nodig was. Stefan had bij het Duitse gerecht bekend, 
dat hij die shot bij Judith had gezet en toen hij bemerkte, dat het 
mis ging, hij er vandoor is gegaan. De Duitse justitie heeft hem 
hiervoor bestraft. Al met al een zeer trieste geschiedenis en tot 
zover wij konden nagaan is zij het jongste slachtoffer geweest, 
die ten gevolge van overmatig drugsgebruik in Nederland is 
overleden.

SPRAAKVERWARRINGEN 
Ik werd tijdens het werk weleens geconfronteerd met spraak-
verwarringen of  dingen, die ik niet gewend was. In het begin 
van mijn loopbaan waren er nog weinig vrouwen bij de politie 
en weinig tot geen collega’s en burgers, van wie de wieg in een 
ander land had gestaan, maar wel Nederlander waren. Zo zag ik 
een bestuurder, die later een Surinamer bleek te zijn, een rare 
capriool in het verkeer uithalen. Ik zette hem aan de kant en 
vroeg hem om zijn rijbewijs. Dat overhandigde hij mij - en gezien 
zijn gedrag in het verkeer vroeg ik hem, of  hij dat rijbewijs soms 
bij een pakje boter had gekregen. Op zich voor mij een normale 
uitdrukking, maar hij dacht echt, dat in Nederland de rijbewijzen 
bij het kopen van boter werden uitgereikt.
Bij het verhoor van een Marokkaanse verdachte, die voor heling 
zat, vroeg ik hem of  hij niet op zijn klompen aan kon voelen, dat 
de spullen van diefstal afkomstig waren. Dat was natuurlijk een 
foute uitdrukking van mij, omdat in het Rifgebergte natuurlijk 

niet op klompen wordt gelopen. Ik moest de vraag natuurlijk 
anders formuleren.
Bij een grote brand in de Oude Nieuwstraat stuurde ik 2 col-
lega’s met een Turkse afkomst ernaartoe. Later moesten zij een 
brand- en explosierapport en een proces-verbaal van bevin-
dingen opmaken. Het viel mij op, dat zij bijna geen lidwoorden 
in hun tekst gebruikten. Toen ik hen daarover aansprak zeiden 
zij, dat in de Turkse taal amper lidwoorden gebruikt werden. 
Ik weet niet, of  ik in de maling ben genomen, maar ik heb hen 
daarna wel geholpen met het opmaken van de bescheiden.
Bij een vergadering maakte ik een algemene opmerking, dat 
vrouwen konden praten en breien. Wij hebben daar een 
mooie Nederlandse uitdrukking voor, namelijk multitasking. Ik 
bedoelde het met mijn opmerking alleen maar goed. Er wordt 
mee bedoeld, dat een vrouw in staat is om twee dingen tegelijk 
te doen. Een vrouwelijke collega vatte mijn opmerking op als 
vrouwonvriendelijk en meende te moeten concluderen, dat 
ik ermee bedoelde, dat vrouwen alleen geschikt waren om te 
breien. Ik heb moeten praten als Brugman om haar ervan te 
overtuigen, dat mijn opmerking juist wel vrouwvriendelijk was. 
Een telefoniste van het hoofdbureau moest met spoed de 
chef  van dienst spreken. Ik was die avond wachtcommandant, 
maar ik was bezig met een briefing voor het personeel van de 
nachtdienst. De telefoon werd doorverbonden, maar kennelijk 
door een technische storing hoorde ik niets. Ik legde de telefoon 
op de haak en zei daarbij, dat een goede haan tweemaal kraait. 
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Ik werd opnieuw gebeld en de vrouw was uiterst verbolgen, 
want zij had mijn opmerking kennelijk wel gehoord en ging ervan 
uit, dat ik gezegd had, dat een goede haan tweemaal naait. De 
vrouw was niet voor rede vatbaar en wilde een klacht tegen mij 
indienen. Tot op heden weet ik nog steeds niet, waar zij mij nu 
zo dringend nodig voor had. 
Dit zijn een paar voorbeelden, waarbij kleine dingen leiden tot 
een Babylonische spraakverwarring. Wat voor mij normaal is, 
hoeft voor een ander niet normaal te zijn. Ik heb wel geleerd in 
de loop van de tijd om zo veel mogelijk rekening te houden met 
de gevoelens van anderen.

PRIL GELUK
Toen ik nog maar 
net aan de recher-
cheafdeling van het 
bureau Warmoesstraat 
geplaatst was, werd ik 
gekoppeld aan Dries. 
Hij werd ook wel Boe-
ren Dries genoemd en 

kwam uit de omgeving van Kampen. In zijn paspoort had hij als 
beroep veehandelaar laten vermelden en hij was daar echt trots 
op. Het was echt een type van niet lullen maar poetsen.
Op een zekere dag hadden wij de opvang en moesten een 
autokraker horen. Het was een kansloos type, die verslaafd was 
aan het gebruik van heroïne en had een waslijst aan antece-

denten. Bovendien stond hij op de zogenaamde zwarte lijst en 
degenen, die daarop vermeld stonden, dienden altijd geleid te 
worden voor de officier van justitie. Bij het verhoor vertelde hij 
ons, dat hij een probleem had en om 13.00 uur in het stadhuis 
moest zijn om te trouwen.  Indien hij zou trouwen met een Afri-
kaanse vrouw, die hij nog nooit ontmoet had, zou hij een bedrag 
van 2500 gulden krijgen Hij had een voorschot van 500 gulden 
gekregen, maar dat was te weinig om genoeg heroïne te kopen 
om in zijn verslaving te voorzien. Daarom had hij besloten om 
een auto te kraken. Het gehele verhaal rook natuurlijk naar een 
“schijnhuwelijk”.
Wij hebben contact opgenomen met de Vreemdelingenpolitie 
en de zaak uitgelegd. Deze dienst zag er wel brood in en om-
streeks 13.00 uur togen wij – zonder de aanstaande bruidegom 
– naar het Prinsenhof  aan de Oudezijds Voorburgwal, waarin 
het toenmalige stadhuis was gevestigd. De bruid (niet in het 
maagdelijk wit gekleed) stond al te wachten met enige getuigen 
en wij hebben haar ter plaatse aangehouden voor de Vreemde-
lingenwet.  Haar enige geluk was geweest, dat het bedrag nog 
niet volledig betaald was. De junkie pieste naast de pot en kon 
ook nog fluiten naar zijn geld.

VERHALEN VAN EEN DIENDER

Op vrijdag 10 november 
2017 togen de voorzitter, 
penningmeester en adviseur, 
ofwel Joop, Ilona en André 
naar Doorn om daar de 
door de SPS (Samenwer-
kingsverband Politie Senio-
ren) belegde bijeenkomst 
bij te wonen. In Doorn is de 
Basis gevestigd, waar diverse 

organisaties zijn gevestigd, zoals o.a. de Veteranen van Defensie, 
de Bond van oorlogsslachtoffers en ook de WEP, wat de afkor-
ting is van Waardering Erkenning Politie. De SPS wordt onder-
steund door de WEP, maar nu genoeg afkortingen gebruikt.
Nu over de bijeenkomst. Onze voorzitter nam deel aan de 
voorbespreking, voordat later de voltallige bijeenkomst begon. 
De dagvoorzitter, Willem Welgraven, opende de bijeenkomst 
en heette de Commissaris Erik de Vries en allen die gekomen 
waren, van harte welkom. Erik de Vries gaf  uitleg over de stand 
van zaken, over het korpsbeleid, over politieverenigingen en de 
politiesenioren in het bijzonder. Hij maakte melding van het feit, 
dat sinds oktober 2017 een brief  wordt gestuurd naar collegae, 
die de maand daarvoor met pensioen zijn gegaan. In dit schrijven 
wordt melding gemaakt van politie seniorenverenigingen. Een 
lijst van verenigingen of  stichtingen is dan bijgevoegd. Het heeft 

overigens erg veel moeite gekost, denk hierbij aan privacy en 
respect, om de reeds gepensioneerden te bereiken. Mij is niet 
bekend, of  onze SPA ook op die lijst staat, noch of  onze ge-
pensioneerden ook een brief  ontvangen. Het is jammer, dat de 
gepensioneerde collegae geen inzage hebben, noch krijgen, van 
het intranet. In maart 2017 zijn de begrotingsonderhandelingen 
voor het korps NP begonnen. Erik de Vries, binnen de NP de 
portefeuillehouder senioren, heeft ingezet op € 250.000, doch 
verwacht € 200.000 gehonoreerd te krijgen. In 2018 wordt het 
bedrag onder de noemer post bijzondere personeelskosten, in 
de begroting van de NP opgenomen. In februari 2018 wordt 
bekend, welk budget voor de verenigingen van gepensioneerden 
ter beschikking staat. Voor die tijd moet het SPS, waar onze 
voorzitter deel van uit maakt, overleg plegen, hoe dit bedrag 
over de diverse verenigingen zal en moet worden verdeeld. 
Dat zal een heikel onderwerp worden, waar men hopelijk 
spoedig tot een overeenstemming komt. Vast staat wel dat de 
vereniging rechtspersoonlijkheid moet bezitten, anders kan niet 
tot uitbetaling worden overgegaan. Twente met een veelheid 
van losse clubs, zal zich moeten samenvoegen en een vereniging 
oprichten. U ziet, er valt in den lande nog veel te doen. De SPA 
ontvangt, of  was het ontving, jaarlijks een bedrag om het vereni-
gingswerk te kunnen uitvoeren. De SPA is transparant voor wat 
betreft het gebruik van de toegekende financiële bijdrage. Door 
Judith Eleveld en nieuwkomer Francisca is berekend, dat er 
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8400 gepensioneerden lid zijn van een politie seniorenverenging. 
2018 zal de geschiedenis ingaan als het transitiejaar, waarna er in 
2019 een stabiele financiële situatie dient te zijn. Inmiddels is het 
rapport Kuijken verschenen over de evaluatie van de Politiewet 
2012 (invoering Nationale Politie), waarbij de Korpsleiding als 
Raad van Bestuur gaat fungeren, met alle voordelen van dien. 
Het seniorenbeleid zal in samenwerking met de senioren wor-
den ontwikkeld, doch dit zal pas op langere termijn gerealiseerd 
zijn. Na de lunch was er een presentatie over de DIGITALE 
NAZORG, welke verzorgd werd door Sander van de Meer, een 
aimabele collega.  
Hij vertelde ons, dat er op de gsm, laptop, pc of  tablet van 
slachtoffers/overledenen veel informatie staat, zoals foto’s die 
slechts met een wachtwoord, vingerafdruk, gezicht- of  irisher-
kenning kunnen worden geopend. Bij ongeval of  moord heeft 
de politie ambtshalve toegang tot deze bestanden, maar de na-
bestaanden niet! Sander, een ICT-er, die als forensisch specialist 
werkzaam is bij de eenheid Noord-Holland. Hij heeft, met toe-

stemming van de Eenheidsleiding, samen met een aantal collegae 
een bedrijf  gestart, met als doel de nabestaanden bij te staan en 
de genoemde media te ontgrendelen. Voor te stellen is dan ook, 
dat hier een goede zaak mee wordt gediend. Wij waren onder 
de indruk van de presentatie en onze voorzitter nodigde Sander 
gelijk uit om een presentatie te houden voor de SPA leden. Dat 
moet ergens in najaar 2018 worden. We wachten de ontwik-
kelingen af  en zullen de SPA leden blijven informeren over deze 
voor ons zo belangrijke ontwikkelingen. Info kunt u krijgen als u 
gaat naar de site: www.digitalenazorg.nl 

WEP BIJEENKOMST

Afgelopen dagen was het weer eens mijn beurt om toezicht te 
houden in ons SPA-honk, omdat er weer een groep Amster-
damse politiemensen op bezoek kwamen. Vroeger ging men 
de hei op om te vergaderen, vandaag de dag trekt men naar de 
SPA aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Wij willen graag wat 
terug doen voor de Eenheid, die ons ondersteunt. Daarom ser-
veren wij gratis koffie en stellen het SPA-honk belangeloos ter 
beschikking. Gretig wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 
media, zoals de tv, indien met de pc wordt gewerkt. VGA-kabels 

worden ter beschikking gesteld. De deelnemers zijn stuk voor 
stuk enthousiast over de ontvangst en verzorging en laten dat 
ook blijken. Het levert ook een besparing op voor de districten. 
De lunch, die vroeger werd bezorgd, is thans ook in eigen hand. 
Tijdens lunchtijd is het dan ook een drukte van belang in de pan-
try. Ook wordt er gebruik gemaakt van het aanwezige bestek 
en servies. Gezegd moet worden, dat men ook na afloop de hel-
pende hand biedt. Dit om de zaak weer op orde te brengen. Op 
de dag dat ik er was, werd o.a. de MEOS behandeld, waarover 
onlangs een presentatie is gehouden. Bestuurders van voertui-
gen, die een andere dan blanke huidskleur hebben, verwijten de 
politie geregeld worden aangehouden. De man op straat contro-
leert dan op zijn telefoon de recente geschiedenis. Het blijkt dan 
soms, dat de persoon in kwestie inderdaad reeds 2 maal in de 
afgelopen periode is gecontroleerd en een waarschuwing heeft 
gekregen. Tijd dus voor een proces-verbaal bij deze gelegenheid. 
Wij weten nu wat meer over de MEOS, maar de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Dat is dan weer een voordeel voor ons, je leert 
er elke keer wat meer bij. De SPA blijft hiermee doorgaan, want 
het geeft bij elke keer een grotere verbinding met de Eenheid.   

EENHEID AMSTERDAM EN SPA AndRé immel
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Op 12 mei 2009 liep een groep SPA leden met aanhang “ergens” 
in Duitsland in een drukke winkelstraat. Het SPA-bestuur had 
in een gulle bui een aantal mannelijke leden voorzien van een 
spiksplinternieuwe SPA pet met embleem. Het op het reguliere 
politie gelijkende embleem werkte argwaan bij sommige leden 
van de lokale bevolking en het duurde niet lang of  er kwamen 
twee politieauto’s aan scheuren. Autoportieren gingen open en 
vrijwel op hetzelfde moment werd de groep aangesproken door 
de dienders. Er werd door elkaar geroepen “Wat doen jullie 
hier?”,waar komen jullie vandaan?” en “Dat gaat zomaar niet!” 
of  woorden van gelijke strekking, want de voertaal was tenslotte 
Duits, nietwaar. De agenten gingen ervan uit dat een afvaardiging 

van de westelijke buren een onderzoek op eigen houtje was 
gestart. Tot ze beter gingen kijken en in de gaten kregen dat 
deze groep aardig aan de bejaarde kant was. De spanning nam 
meteen zienderogen af  en een enkeling uit de groep vertelde in 
zijn beste Duits dat de Senioren Politie Amsterdam-Amstelland 
een uitstapje maakte. 

De Duitse col-
lega’s stonden 
paf. Een ver-
eniging van oud 
politiemensen? 
Dat kenden zij 
niet in Duitsland. 
Eén auto van de 
Beratungsstelle 
der Polizei (ad-
viesafdeling van 

de politie) vertrok weer, de bemanning van de andere bleef  nog 
even. De agent uit deze auto vertelde dat hij de pet en vooral 
het embleem erg mooi vond, maar dat deze pet door de politie 
in Duitsland niet gedragen mocht worden. Zijn hunkerende blik 
naar de pet werd gehonoreerd; hij mocht hem houden. En voor 
een foto met een Hollandse oud-collega wilde hij de regels wel 
even overtreden. Een plezierig afscheid volgde en tijdens het 
vervolg van het uitstapje werd geen wanklank meer gehoord.

DIE PET PAST ONS ALLEMAAL?

Amsterdam heden en verleden vol herinneringen.

Begin jaren '80. lk werkte bij de Verkeersdienst van de gemeen-
tepolitie Amsterdam. Onze chef  hield wel van een goede grap. 
Hij was al eens als Sinterklaas op het dak gezet bij een ontrui-
ming van krakers op de Weteringschans. Deze maal had hij 
toestemming gegeven voor een leuke 1 aprilgrap. De verkeers-
dienst zou i.p.v. de benzine slurpende Alfa Spiders, overstappen 
op de zeer zuinige lelijke eend de 2CV. Citroën wilde natuurlijk 
graag meewerken en zo werd er een 2cv als surveillanceauto 

aangekleed. Voor de Coentunnel was er in die tijd ook al sprake 
van filerijden. Daar werd de 2cv op de vluchtstrook ingezet voor 
filebeveiliging. De mensen die er langsreden hun mond viel open 
van verbazing. Toen nog een serieus bericht in de Telegraaf, ook 
niet vies van een geintje en de grap was compleet. De dealer van 
Alfa vond het echter wat minder geslaagd. Zelf  zit ik in de 33 
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Onlangs werd er in de media ruim aandacht geschonken aan de 
herdenking van de Bijlmerramp. Ondermeer veel collegae van 
de politie, marechaussee, brandweer en GGD waren hierbij 
betrokken. Menig trauma heeft zich in de geest van veel van 
deze betrokkenen geplant. Dit bracht mij op een verhaal, dat 
ontstond in de nasleep van deze ramp. De Amsterdamse bur-
gemeester beloofde de slachtoffers, die in de verloren gegane 
panden hun identiteitspapieren waren kwijtgeraakt, in het bezit 
gesteld zouden worden van nieuwe identiteitspapieren. Meer-
dere illegalen konden op deze manier een legale status krijgen, 
want ze waren tenslotte slachtoffer van een ernstige ramp.  Het 
geval wilde, dat er ruim voor deze ramp op een zaterdag mid-
dag in Amsterdam-West in een woning een junken conflict was 
uitgevochten met als resultaat een dode verslaafde, een zwaar-
gewonde verslaafde en een op de vlucht geslagen dader. Twee 

ervaren rechercheurs deden het onderzoek en al snel werd de 
identiteit van de voortvluchtige dader bekend. De man bleek 
met deze daad een recidivist. Gaandeweg het onderzoek werd 
in een trappenhuis van een pand het paspoort van de dader aan-
getroffen en in beslag genomen. Echter al het onderzoekswerk 
ten spijt, werd de gesignaleerd staande verdachte niet aangehou-
den. Vooralsnog werd het dossier opgelegd. Als brigadier van de 
afdeling hield ik nauwgezet de openstaande signaleringen voor 
het 6e district bij, periodiek kreeg ik van het HB een actuele 
lijst. Op een dag, ’s-morgens na de briefing en de koffie, keek 
ik de arrestantenlijst in PSS400 na of  er mij bekende personen 
op voor kwamen. Bingo, de bovenbedoelde gesignaleerde was 
de voorafgaande nacht ter zake verkrachting aangehouden en 
ingesloten voor de ZP. Echter, de verslaafde prostituee wilde 
geen aangifte doen en de verdachte werd heengezonden. Nadat 
ik het dossier uit de administratie had gelicht en ik had vastge-
steld, dat het in beslag genomen paspoort nog in mijn bestand 
aanwezig was, nam ik contact op met een collega van de ZP. 
Jammer, ik viste achter het net, maar ik had wel informatie waar 
de “boef ” woonde en als jeugdwerker in Amsterdam-Noord 
verbleef. Aanhouden was vervolgens een fluitje van een cent. 
De verdachte was een keurige verschijning. Goed gekleed en 
afgekickt, maar weinig berouwvol. Door het computersysteem 
PSS400, kon ik simpel de arrestantenlijst controleren. In Xpol 
was het later veel moeilijker. De verdachte had, zonder verdere 
controle bij een Stadsdeelraad, onder eigen naam een nieuw 
paspoort verkregen. De man dacht handig gebruik te maken van 
de geboden gelegenheid van de Bijlmerramp, maar had buiten 
de waard gerekend. 

Op 22 december 2017 traden Marie-Louise Braam en Piet Post 
in het huwelijk in “DE HOOP” Dit is de naam van een voorma-
lige schuilkerk in Diemen, in het deel, dat voorheen Diemerbrug 
heette.
Piet Post heeft jaren dienstgedaan aan bureau Flierbosdreef  
en gaat per 1 februari 2018 met vervroegd pensioen. Piet is 
daarmee het jongste SPA lid, die vlak voor zijn pensioen in het 
huwelijk trad. De SPA wenst hen veel geluk en voorspoed.

NAWEE BIJLMERRAMP gRAdus WAlmA

HUWELIJK PIET POST
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KATTEN A.c. BAAntJeR

Hij stond wat bedremmeld bij de verbroken ruit, toen na een 
oorverdovend glasgerinkel aan alle kanten lichten aangingen en 
ramen werden opengeschoven. Er was ook al gauw politie. Toen 
ze hem vastgrepen lalde hij, dat ze hem moesten laten gaan, om-
dat hij echt geen tijd had en nodig naar huis moest. Spartelend 
werd hij in een politiewagentje gefrommeld. 
De volgende morgen trof  ik hem beneden in de cel. “Zo, Janus,” 
zei ik, want ik kende hem al jaren, '’Hoe is het nu met je?”
Hij zette zijn handen op zijn knieën en kwam moeizaam over-
eind. Een verschaalde dranklucht walmde me tegemoet. “Gezo-
pen?” vroeg ik overbodig.
Hij trok zijn schouders op en sjorde aan zijn broek. “lk ben weer 
nuchter,” zei hij knorrig. “Kan ik gaan?” Ik schudde mijn hoofd 
en trok een droef  gezicht. “Dit keer niet. Je zit ter zake poging 
tot diefstal met braak”. “Wat?” zei hij.  “Diefstal met braak”                                   
herhaalde ik.
Hij liep hoofdschuddend terug naar zijn brits en ging weer zitten. 
Een poosje zweeg hij. Toen keek hij naar mij op. "Hoe lang ken 
je mij al?" “Een jaar of  tien” antwoordde ik naar waarheid. “Heb 
ik ooit zo iets gedaan?” Hij liet het hoofd zakken. "Heb ik het 
echt gedaan?” vroeg hij na een tijdje. “Er zijn getuigen. Je bent 

praktisch op heterdaad betrapt.” Hij keek mij wat ongelovig aan. 
“Waar was het dan?”
“Bij jou om de hoek. Je hebt met een straattegel de ruit van een 
slagerij ingeslagen.”
“Een slagerij?” vroeg hij. Ik knikte. “Je had de tegel nog in je 
hand, toen je door de agenten werd gepakt.” “Hoe laat was 
het?” Ik zei “vannacht... half  twee.”
Hij staarde peinzend voor zich uit, moeizaam tastend naar 
verdronken beelden in zijn herinnering. Ineens verhelderde 
zijn blik. “Mijn katten... ik weet het weer.” Het klonk oprecht 
blij. “Ja, mijn katten. Sinds de dood van Sien woon ik alleen. 
Gisteren kreeg ik van mijn zwager in het café twee katten. Voor 
de gezelligheid, begrijp je. Leuke beesten. Ik had ze in een grote 
weekendtas met ritssluiting. Om een uur of  één 's nachts kwam 
ik met ze thuis. Ik was flink zat. Ik haalde ze uit de tas en liet 
ze lopen. Ze kwamen direct naar mij toe, mauwend, met de 
staarten recht omhoog. Ik aaide ze, maar ze bleven mauwen. Ik 
begreep dat de beesten honger hadden. Ze hadden de hele dag 
nog niks gehad. Zelf  geef  ik niet zoveel om eten. Ik heb geen 
ijskast. Ik heb ook nooit wat in huis.”
Ik keek hem van terzijde aan. “De katten bleven miauwen?”
Hij zuchtte. “Ze streken langs mijn broek. Gaven me koppies. 
Het was gewoon zielig. Ik had met ze to doen. Ik... eh, ik zei, 
beesten, zei ik, ik heb niks, geloven jullie me. Ik heb ze mijn lege 
broodtrommel laten zien.” “En toen?” Hij keek naar mij op. 
“Toen dacht ik aan de slager om de hoek.”
“En die was 's nachts om één uur dicht.” Hij knikte voor zich uit. 
“De worsten lagen in de etalage.”
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