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EEN WOORD VOORAF  

Op dinsdag 24 april j.l. werd in ons SPA-honk de algemene ledenvergadering gehouden en konden de leden 
zich uitspreken over het door het bestuur gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Normaal is dat er voor 
jaarvergaderingen bij verenigingen weinig belangstelling bestaat, maar dat is toch wel even anders bij onze se-
niorenvereniging. Maar liefst vijftig leden maakten de gang naar ons verenigingsgebouw aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht en in 
de zaal moesten daardoor stoelen bij geplaatst worden. Het geeft maar weer eens aan dat de vereniging leeft en men zich daarbij 
betrokken voelt. Op de agenda stonden, buiten de gebruikelijke agendapunten, dit jaar geen schokkende zaken, maar één van de 
agendapunten betrof wel de gewijzigde statuten. Zoals vorig jaar besproken op de jaarvergadering behoefden de statuten aanpas-
sing en uitbreiding. Na een inhoudelijke discussie werden op enkele artikelen, uit het voorgelegde voorstel, door de leden aanpas-
singen of wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen/aanpassingen werden in de nieuwe statuten verwerkt en daarna aangeboden 
aan de notaris. De herziene statuten staan nu op de website en ik kan rustig stellen dat wij wat dat betreft weer helemaal bij de 
tijd zijn. Als u dit leest is de dagtocht naar Sneek alweer geschiedenis en kunnen wij omzien naar een heel geslaagde en gezellige 
dag. Steeds meer leden willen aan onze activiteiten en reizen deelnemen en dit keer hadden zich 75 deelnemers opgegeven. Om 
iedereen te vervoeren kwam moest zelfs een dubbeldekker besteld worden. In een volgend SPA-nieuws leest u daar meer over. 
In dit nummer ook een aanbieding voor een meerdaagse vakantiereis in het najaar naar het Zwarte Woud in Duitsland. Niet zoals 
gebruikelijk een vijfdaagse, maar een zevendaagse reis. Ik ben vooraf in het hotel geweest en mijn verwachting is dat wij wederom 
een prachtige vakantie tegemoet gaan. Onze vorige reis naar Daun was binnen een paar dagen volgeboekt en ook nu zijn de ver-
wachtingen dat voor deze reis men massaal zal inschrijven. Als u mee wilt, geef u dan zo snel mogelijk op, schrijf zo snel mogelijk 
in, want vol is vol. 
Het is inmiddels alweer juni en het vakantieseizoen staat voor de deur. De campings worden weer bemand en ik wens u een zon-
nige, fijne en plezierige zomer toe. De activiteiten van de SPA gaan in de maanden juli en augustus op een laag pitje, maar voor de 
thuisblijvers blijft het SPA-honk op de dinsdag gewoon geopend. 

Joop RedeR

IN MEMORIAM JAAP DE NIJS  AndRé Immel.
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In mijn tijd als voorzitter van de SPA, was Jaap de Nijs de penningmeester van de vereniging. 
En hij was ronduit eminent in zijn werk. Jaap afkomstig uit de generatie van ambtenaren waar 
alles nog met de hand werd gedaan; geen computers of rekenmachines kwamen eraan te pas. 
Jaap vertelde mij eens dat hij met een collega bij de Nederlandse bank (toen nog gevestigd op 
de Turfmarkt) de salarissen voor de politie moest ophalen. Alles werd nog met de hand geteld 
en als er dan een dubbeltje verschil was, dan werd alles opnieuw geteld. Later hield Jaap de kas 
van de SPA goed op orde en eenmaal werd ik door hem per telefoon op mijn vingers getikt 
omdat ik mij in mijn declaratie tien cent in mijn nadeel had vergist. Tijdens de viering van het 
15-jarig bestaan van de SPA kwam de toenmalige HC Jelle Kuiper naar mij toe en bood namens 
de korpsleiding een bedrag van 10.000 gulden aan ter ondersteuning van dit jubileum. Later, in 
een persoonlijk gesprek, vroeg ik hem of hij wellicht een exploitatieoverzicht wilde hebben van 
de financiële situatie van de SPA. Het antwoord zal mij altijd bijblijven n.l. “Wie is thans de penningmeester?” Ik antwoordde: “Jaap 
de Nijs.” “O, dan heb ik niets nodig, dan zit het wel goed”, zei Kuiper. Groot was de schrik toen Nel, zijn partner, mij vertelde dat 
Jaap het niet meer in zich had om penningmeester te blijven. De aftakeling was begonnen. De laatste tijd ging het langzamerhand 
slechter met Jaap en op woensdag 21 maart 2018 namen wij definitief afscheid van hem. Jaap was lid van verdienste van de SPA.



ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2018 

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

2018
dinsdag 19/06/2018 Bingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag 18/08/2018 BBQ 16.00 uur SPA-honk
dinsdag  18/09/2018 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
zondag  14 t/m 20-10-2018 Najaarsreis  09.00uur PTO
dinsdag  23/10/2018 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag  20/11/2018 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
zaterdag  ?? Kerstdiner/dansant info volgt
dinsdag  18/12/2018 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk

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

Op zaterdag 18 augustus 2018 organiseert de evenementen-
commissie weer de wijd en zijd bekendstaande SPA BBQ: een 
heerlijk eetfestijn dat om 16.00 uur begint op het binnenterrein 
van het SPA Honk, u allen wel bekend.  

De verzorging van de inwendige mens is weer geheel in handen 
van Annemiek Kuiper en Dirk Kuiper. Uit ervaring weten 
wij dat het dan tip-top verzorgd is en dat een ieder aan zijn 
trekken komt. De drankjes zijn inclusief. Kortom een SPA-
evenement, dat u niet mag missen. Speciaal voor de nieuwe 
leden onder ons: kom langs en proef van hetgeen u wordt 
aangeboden, maar proef ook de sfeer binnen de SPA, vol met 
verhalen over vroeger en waarbij de lach de boventoon voert. 
U zult er geen spijt van krijgen.

 Wilt u dit evenement niet missen schrijf dan tijdig, DOCH 
UITERLIJK VÓÓR 31 JULI 2018 in door overschrijving van 
€ 20,- p.p. (N.B. voor introducés € 30,-) op de bankrekening 
NL89 INGB 0000 4510 20 t.n.v. Senioren Politie Amsterdam. 
Voor informatie over de status van introducé, raadpleeg het 
dagelijks bestuur. Wij rekenen natuurlijk op aangenaam weer 
en een lekker zonnetje, maar mocht het onverhoopt anders 
worden dan hebben wij natuurlijk de grote partytent, die door 
onze vrijwilligers wordt opgebouwd.

DE JAARLIJKSE SPA BARBECUE RedActIe
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NAJAARSREIS 2018  douwe BRouweR

HAns wessels en ed VRedelIng

Wij gaan weer op reis. Nu geen vijf dagen, maar zeven. De reis 
wordt gemaakt naar het Zwarte Woud en is vastgesteld van 
zondag 14 oktober tot en met zaterdag 20 okto-
ber 2018. Op de parkeerplaats van het PTO kunt u uw auto 
parkeren en daarna stappen wij in een comfortabele touring-
car.  Onze voorzitter heeft het hotel verkend, samen met zijn 
echtgenote, en was tevreden over de geweldige ambiance van 
het hotel en de zeer vriendelijke gastvrouw. 

De reis is op basis van halfpension en wordt u aangeboden 
voor € 399,00. Dat is de prijs die u als SPA-lid betaalt. De 
prijs voor een introducé is € 459,00. Voor een éénper-
soonskamer betaalt u € 80,00 extra. Er is een be-
perkte deelname van introducés mogelijk maar u begrijpt dat 
SPA-leden en hun partners voor gaan. Wij verblijven in hotel 
“Eckwaldblick, Rehalde 1, postcode D-77736. De plaats waar 
wij verblijven is Zell-Unterhamrmersbach, een leuk uitvalspunt 
voor excursies. Tijdens deze reis maken wij o.a. een grensover-
schrijdend uitstapje naar de Franse plaats Colmar, gelegen in 
de wijnstreek Elzas en komen daar terecht in klein Venetië, met 
zijn kleurige vakwerkhuizen, bruggetjes, bonte bloembakken en 
Weinstuben. Wij bezoeken ook de plaatsen Freiburg, Wolfach, 
Gengenbach en Triberg, met de hoogste waterval van Duitsland. 
Maar ook Furtwangen met de beroemde koekoeksklokken, het 
klokkenmuseum. Wij bezoeken de Titisee, een van de grootste 
meren van het Zwarte Woud. Er wordt u ook een workshop 
aangeboden voor het maken van Schwarzwalder Kirschtorte. 
Kortom een uitgebreid excursie-programma. De kamers in het 
hotel zijn voorzien van douche, toilet, wifi in het hele hotel en 
uiteraard TV. In het hotel zijn enige zeer ruime kamers, spe-
ciaal voor mindervaliden.Wilt u mee …. Schrijf dan snel 
in en wel vóór 24 juli 2018, door overmaking van 
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
NL89 INGB 0000 451020, t.n.v Senioren Politie 
Amsterdam. Denk bij het inschrijven om uw annulerings- en 
reisverzekering. Uw betaling geldt als inschrijving
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Voordat ik (Hans) met pensioen ging, inmiddels 2 jaar geleden, 
was ik projectleider terreur/radicalisering in district Centrum-
Noord. Tijdens de samensmelting van district Centrum en 
Noord leerde ik Erik Noltes kennen. Hij was in Centrum 
projectleider terreur/radicalisering. Wij zijn toen, vanuit onze 
taakaccent terreur/radicalisering, gaan samenwerken. Dat gaf 
een goede klik. We hebben toen samen voor Centrum/Noord 
een aantal dingen op de kaart gezet. Vanuit mijn werkperiode 
heb ik Ed Vredeling leren kennen. Ik ben er inmiddels al 35 jaar 
mee bevriend en we hebben sinds onze pensionering veel vrij-
willigerswerk gedaan. (noot red. zie uitgave SPA-nieuws maart 
2018.) Ed was bij Justitie werkzaam en had vanuit zijn functie 
Hoofd Bedrijfsvoering ook verbintenis met Terreur/ radica-
lisering binnen het justitieapparaat. Denk aan voorgeleiding 
verdachten en rechtszittingen.
Bij onze voorzitter van de SPA, Joop Reder, hebben we een 
voorstel neergelegd om terreur in een themadag voor onze 
SPA-leden te organiseren. Joop was enthousiast en na benade-
ring van Erik Noltes, die zelf ook enthousiast was, hebben Joop, 
Erik, Ed en ik de themadag Terreur/radicalisering voorbereid. 
Het is woensdag 7 maart, rond de klok van 09.45 uur, toen de 
zaal op het PTO al langzaam vol begon te lopen met SPA leden. 
Rond 10.30 uur verwelkomde Joop de ongeveer 55 leden en 

introduceerde bij hen Erik Noltes. (Operationeel manager) 

Radicaliseringsproces.
Het proces hiervan begint bij een cognitieve opening met de 
vraag:
“Wie ben ik, waar hoor ik bij en wat kan ik betekenen.” Hier 
hebben m.n. pubers veel “last” van. Zij zijn dan ook een beïn-
vloedbare groep. Een andere groep is de groep, welke denkt 
ongelimiteerd zijn of haar gang te kunnen gaan. Ongestraft 
moorden, verkrachten en beroven. Een derde groep gaat voor 

VERSLAG THEMADAG  
TERREUR/RADICALISERING
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het avontuur. Er werd een 
pyramide model getoond 
met 6 verschillende niveaus. 
Het begint bij mensen, die 
zich niet thuis voelen in de 
maatschappij en op zoek gaan 
naar aansluiting, daar niet in 
slagen en daardoor gefrus-
treerd raken. Een grote groep 
blijft op dit niveau hangen. Een 
klein deel gaat op zoek naar 
groeperingen, waar ze zich bij 
aansluiten. Het doel van deze 
groepen is, om daadwerkelijk 
invloed op de maatschappij uit 
te kunnen oefenen. Eénmaal 

lid van zo’n groep, word je ingelijfd en kom je er niet meer uit. 
De val is dichtgeslagen en je krijgt van uit de groep bepaalde 
vereisten opgelegd, waar je verplicht aan mee moet werken. 
Veranderingen in kleding, gedrag, houding etc. Men krijgt een 
nieuwe naam. Dit om zich te laten vervreemden van zichzelf en 
hun omgeving. Familiebanden worden stuk gemaakt en uitein-
delijk raken de terroristen in spé in een isolement. Qua religie 
krijgen ze een bepaalde vorm aangeboden. Velen zijn niet religi-
eus onderlegd en worden dus eenzijdig geschoold. Ook wordt 
de tegenpartij ontmenselijkt. Op die manier kan een terrorist 
in opleiding psychologisch afstand nemen van zichzelf en de 
tegenpartij en wordt het eenvoudiger om geweld toe te passen. 
Vanuit de religie speelt mee dat de Koran bepaalt dat als je er 
op de laatste dag niet bij bent, je niet in de hemel komt. Het 
gaat erom, dat de collega-cursisten de 3 I’s en de 6 V’s probe-
ren te onderkennen en toe weten te passen. 
De 3 I’s zijn:

• ideologie
• identiteit
• indicaties omtrent gedrag

De 6 V’s zijn:
• vervoer
• valuta
• voorwerpen
• verblijf
• valse documenten 
• voorbereiding

Er werden een aantal praktijkvoorbeelden getoond, om de col-
lega’s te leren wat de signalen zijn van een persoon die in een 
radicaliseringsproces zit, en wat zij er vervolgens mee kunnen. 
Ook werd er ingegaan op de vraag wie een terrorist is en wie 
er een vrijheidsstrijder. Het gaat er in deze discussie om van 
uit welk oogpunt je de persoon bekijkt. Om de casus hele-
maal compleet te maken, werd de “criminele planningscyclus” 
getoond. Een aanval kent verschillende fasen, die vrijwel gelijk 
is aan die van een reguliere criminele. Het vertrek punt is het 
markeren van het doel, gevolgd door informatie verzamelen, 
surveillance, planning, goederen verzamelen, oefenen, tot de 
uitvoering. Het grote verschil is dat een criminele dader en met 
de buit vandoor wil, maar dat een jihadistische dader een con-
frontatie aan wil gaan zodat hij/zij het hoogst haalbare kan be-
reiken: sterven in het gevecht door toedoen van de tegensan-
der zodat de martelaren status kan worden bereikt. Het grote 
voordeel daarvan is dat zijn of haar zonden worden vergeven 
en dat er op hun voorspraak 41 personen in het hiernamaals 

kunnen worden opgenomen Dat geldt alleen weer niet, als je 
door een vrouwelijke tegenstander om het leven wordt ge-
bracht. Ook werd de rol van de media aangestipt en werden er 
2 films over propaganda en tegenpropaganda getoond. 

De Handelingsperspectieven: 
Na een korte pauze werd er verder gegaan met het 
Handelskader bij terroristische incidenten:
Hoe als politie te handelen etc.
Hierin werden de uitgangspunten van het optreden bij een 
aanslag aangegeven: Het belangrijkste uitgangspunt is: NIETS 
DOEN IS GEEN OPTIE!
Gevolgd door de uitgangspunten:
Eigen veiligheid, veiligheid van de burger en die van de collega’s
Optreden met verstand en naar omstandigheden
Wat kun je wel?
Verder werd het ringenmodel behandeld en wie daar bepaalde 
rollen in spelen.
Het stoppen van de daders kan onder meer worden gereali-
seerd door:
Afleiding (bijv. door in de lucht te schieten)
Verstoren (bijv. een voertuig bij een grote deur naar binnen 
rijden zodat de dader (s) worden ingesloten in het gebouw
Beëindigen: De dader(s) daadwerkelijk uitschakelen.
Uitgangspunten bij vlucht van de dader(s) zij:
Geen achtervolging
Geen aanhouding 
Geen interventie tenzij noodweer!
Voor Amsterdamse collega’s veelal lastig te hanteren, maar het 
wordt duidelijk als je je realiseert dat de collega’s die inter-
ventie doen, daar de leiding in hebben. De uniform collega’s 
moeten daar niet tussen gaan lopen, zij vormen dan een gevaar 
voor zichzelf.
Er werden twee films getoond. Eén van een ongeluk, waarbij 
een automobilist een aantal voetgangers omverrijdt. De pre-
sentatie werd afgesloten met een (grappige) film over hoe de 
communicatie tussen voormalig president Bush van de USA  en 
zijn minister van Buitenlandse Zaken, mevr. Rice, verloopt. 
Wat ons opviel was, dat het tijdens de lezing stil was en ieder-
een aandachtig zat te luisteren. Je kon spreekwoordelijk een 
speld horen vallen.
Tijdens de lunch hoorden we alleen maar positieve berichten 
en kon gesteld worden dat de lezing een succes was geweest. 
De voorzitter Joop Reder bedankte de inleider voor zijn per-
fecte uitleg over wat er gebeurt op het gebied van de radicali-
sering en liet zijn dank vergezeld gaan van een fles spiritualiën. 
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SPA GAAT NAAR FRIESLAND AndRé Immel 

Nadat het enkele dagen prachtig weer was geweest in 
Nederland, met temperaturen oplopende tot wel 28 graden, 
viel het op donderdag 17 mei erg tegen. Het was somber weer 
en dat juist nu, op de jaarlijkse busreis van de SPA. Maar een 
bekend feit is, dat de SPA leden zich niet in een hoek laten 
drukken en niet gelijk pessimistisch worden, als het een dag 
niet zo erg mooi weer is. De voorzitter had uitdrukkelijk laten 
weten aan een strak reisschema vast te houden. We zouden 
om 09.00 uur vertrekken van het PTO. Maar geen zorg, alle 
deelnemers waren keurig op tijd en Ilona kon ze allemaal 
afstrepen op haar lijst. Het bleken er 75 te zijn. Dit was nog 
nooit vertoond bij de SPA en Douwe Brouwer, die de reis ver-
zorgde en in de hand had, moest daarvoor 3 maal de afspraak 
bij de busonderneming Bakker veranderen. Van een kleine bus, 
tot een middelgrote naar uiteindelijk een dubbeldekker. Toen 

we van het koffiedrinken bij het PTO dan ook buiten kwamen 
stond er een “knoert” van een dubbeldekker op ons te wach-
ten. Een ieder vond al gauw zijn plek in de bus, na door Harry 
Stappers geholpen te zijn bij het instappen. Dit werd, althans 
door mij, zeer gewaardeerd. Harry, bij deze bedankt. In de bus 
stelde de keurig geklede chauffeur zich voor en heette ons 
welkom en luisterde naar de naam Peter. Ook Douwe Brouwer 
heette ons welkom op deze dag en was verheugd om zoveel 
deelnemers te mogen ontmoeten. Vervolgens reed Peter via de 
bekende route naar Den Oever, alwaar de koffie en gebak klaar 
stond. Maar eerst plassen en dat betekende file bij het toilet, 

om vervolgens aan de koffie en het lekkere stuk appeltaart te 
beginnen. Onbegrijpelijk dat het allemaal zo snel wordt ver-
orberd, het was dan ook heerlijk. Op weg naar Sneek deelde 
Douwe mede, dat wij wat te vroeg waren voor de rondvaart. 
Hij stelde voor, dat er gelegenheid werd geboden om bij het 
monument op de Afsluitdijk voor een fotoshoot even te stop-
pen.  Na een kwartier weer verder op weg naar Sneek. Via 
kronkelige straatjes waarbij Peter zijn stuurmanskunst bewees, 
kwamen wij aan bij de rondvaartboot “de Waterpoort”. Een 
knappe rondvaartboot, waar wij welkom werden geheten door 
een aantal Friese deernen, die wij toch goed konden verstaan. 
Zij luisterden naar de namen Bonnie, waarvan enkele dach-
ten dat zij een dochter van Bonifatius was en anderen zeiden 
nee, dat is de andere helft van Bonnie en Clyde. U begrijpt de 
stemming zat er gelijk goed in. De gezagvoerder kwam aan 
boord met 4 gouden strepen op zijn schouders. Daaruit bleek 
dat hij de gezagvoerder was. Hij liet al gauw de voor-en achter 
touwen losgooien en binnen no time gleden wij door de Friese 

wateren. Friesland is mooi. Er is veel water en groen. Laat het 
niet gebeuren dat de politiek besluit om daar te gaan bouwen, 
omdat de steden vol raken. De kapitein liet onderweg, via de 
scheepsomroep, weten, waar wij ons bevonden en gaf uitleg 
over wat wij zagen. Inmiddels hadden de dames al koffie c.q. 
thee geserveerd en kon even later eenieder, tafel voor tafel 
naar het buffet gaan. Daar stonden een aantal heerlijke schalen 
met zoute haring, diverse soorten beleg, salades (heerlijk) en 
scrambled eggs. Uiteraard waren ook broodjes aanwezig. Velen 
probeerden ook het bekende Friese suikerbrood. Al gauw 
zagen wij de bodem van de schalen. Maar er was genoeg voor 
een ieder. Dat er velen waren, die voor de 2e maal naar het 
buffet gingen, gaf aan dat het gewoon lekker en goed verzorgd 
was. Hansje Dekkers was weer druk in de weer met haar 
camera en maakte leuke foto’s, waarbij de lach niet ontbrak. 
Hierna werd er rustig doorgevaren en namen sommigen een 
kijkje in de stuurhut. Rond de klok van 16.00 uur arriveerden 
wij weer in Sneek. Voldaan zaten wij weer in de bus en gingen 
op weg naar de volgende gelegenheid. Dit was een restaurant 
in Wognum. Hier zou het diner gebruikt worden. Onze voorzit-
ter had met zijn eega daar reeds eerder gegeten en volgens 
hem was het voortreffelijk. Ik moet zeggen, dat het voor 
een groep van dik 70 man niet eenvoudig is om een maaltijd 
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voor te zetten, die aan de culinaire voorwaarden kan voldoen. 
Maar men deed zijn best en het ging er allemaal goed in. Wat 
ik persoonlijk leuk vond, was dat de voorzitter geregeld had, 
dat de chauffeur bij ons aan tafel aanschoof. Normaal is dat de 
chauffeur apart dineert. Afgesproken was, dat wij om 19.00 uur 
naar Amsterdam terug zouden gaan en dat lukte ook prima, Dit 
tot voldoening van Arie Broekhoff. Zijn taxi bij het PTO stond 
te wachten. Fijn voor Arie en Diny, dat zij op deze wijze toch 
nog mee kunnen doen met de SPA-evenementen. Onderweg 

naar Mokum bedankte de voorzitter Joop Reder de organisator 
van de busreis, Douwe Brouwer, voor deze goed verzorgde reis. 
Hij stelde, dat wij genoten hebben van deze reis en hoopte op 
onze deelname voor de najaar reis. Al met al was een leuke dag, 
waarin veel werd gelachen en oude herinneringen werden op-
gehaald. Er is weer veel werk verzet door het bestuur en com-
missieleden. Het wordt allemaal zo voor gewoon aan genomen, 
maar ik wil hen hier dan ook bedanken voor de verzorging, de 
hulp en het plezier dat wij op deze dag hebben ervaren.

HOE IS HET MET…… FRAnk VAn den BeRg

Koos WIEGERTJES
Koos heeft een herseninfarct gehad en is opgenomen geweest 
in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Een halsslagader 
van Koos bleek zodanig verkalkt dat operatief ingrijpen niet 
mogelijk was. De andere slagader moet het over gaan nemen 
en dit blijkt goed te functioneren. Na revalidatie te Vinkeveen is 
Koos weer thuis en het verdere herstel verloopt voorspoedig. 
Tot ziens Koos en sterkte.

Henk SCHAAP
Henk last heeft van de ziekte van Parkinson, doch kan 
daar goed mee omgaan en geniet van elke dag. De 82-ja-
rige Henk is bekend van zijn jarenlange diensttijd bij de 
Vreemdelingenpolitie. Het was goed Henk aan te treffen op de 
jaarlijkse Reünie en ik zou zeggen tot de volgende reünie.

Theo STUURMAN
Na het overlijden van zijn vrouw heeft Theo een moeilijke pe-
riode doorgemaakt, begrijpelijk. Langzaam probeert Theo weer 
de draad op te pakken en het lijkt hem te lukken. Bij diverse 
gelegenheden heeft Theo zijn gezicht laten zien. Theo sterkte 
en tot ziens.

Cor BOLIJN
Ons enige SPA lid, die woonachtig is in Zeeland. De 88-jarige 
Cor is woonachtig in het Zeeuwse Ouwerkerk, in de buurt van 
zijn naaste familie. Twintig jaar geleden is zijn echtgenote helaas 
overleden. Cor zegt hierover: De wond heelt maar het lit-
teken blijft. Cor is wachtcommandant geweest aan het bureau 
Leidseplein en heeft ook gewerkt als leraar Opleidingen. Cor 
laat alle bekenden groeten.

Jan MOLENAAR
Met Jan zelf gaat het prima. De klaverjasexpert heeft onlangs 
weer een grote wedstrijd gewonnen. Zijn echtgenote Jannig is 
na een zware periode weer redelijk goed hersteld. Na nierbek-
kenontsteking kreeg zij te maken met bloedvergiftiging en het 
is zelfs kantje boord geweest, maar de ijzersterke Volendamse 
is er weer. Gefeliciteerd.

Jan ZILLEN
Behoudens knie en heupklachten gaat het goed met de familie 
Zillen. De Limburgers zijn neergestreken in Schagen en daar 
bevalt het ze prima. Terug naar Limburg was geen optie, temeer 
daar de kinderen in de buurt wonen. Jan is jarenlang schietin-
structeur geweest en bij velen bekend, ook als atleet bij het 
speerwerpen, discus en kogel.

Joep de GROOT 
Met Joep, de overbekende wijkagent van de Wallen, gaat het 
goed. Joep is ook zo’n sociaal mens, met gevoel voor de mede-
mens. Hij zingt in een chantikoor en doet het nodige vrijwil-
ligerswerk. Joep geeft op speciaal verzoek nog rondleidingen 
over de voor hem zo bekende “Wallen”.

Piet HARTMAN
Met Piet gaat het goed. De inmiddels 81-jarige oud volger 
(observant) is onlangs verhuisd naar een kleinere woning in 
zijn woonplaats De Goorn. Een kabouterhuisje noemt hij het 
zelf, makkelijker in onderhoud en voorzien van alle gemakken. 
Geniet ervan.

Siep FENNEMA
De behandeling bij Siep slaat goed aan. De PSA-waarden zijn 
van 7.5 gedaald naar 1.9 en dat is een goede zaak en geeft 
uitzicht op een goed herstel. Controle blijft voorlopig uiteraard 
noodzakelijk. Voorlopig zeker een felicitatie waard.

Klaas RUMP
Op 24 april jl vond de Algemene Vergadering plaats in ons 
Honk te Duivendrecht en aldaar verscheen ook Klaas, per trein 
gekomen uit Hoogeveen. Het was goed deze bekende collega 
van de Motordienst weer eens te ontmoeten. Na zijn periode 
bij de Motordienst heeft Klaas ook jaren dienstgedaan aan de 
Flierbosdreef in Zuid Oost. Het gaat goed met Klaas, inmiddels 
82 jaar oud.
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Dirk KUHLMAN
Op diezelfde vergadering verscheen ook Dirk. Hij kwam per 
trein uit Eindhoven en plakt er een dagje Amsterdam aan vast. 
Na jaren dienst te hebben gedaan aan de Warmoesstraat, 
kwam hij terecht in Hilversum en later in Eindhoven bij een 
speciaal team, ter bestrijding van de synthetische drugs. Dirk 
blijft een Amsterdamse volksjongen en vergeet zijn stad zeker 
niet.

Jan de JONG
Jan (83 jaar oud) is flink ziek geweest en heeft een moeilijke 
periode achter de rug, maar gaat nu langzaam weer vooruit. 
Problemen met de alvleesklier en wel zodanig, dat ziekenhuis-
opname noodzakelijk was. Nog wel snel erg moe, maar gelukkig 
wel weer thuis. Jan moet rustig weer leren lopen en fietsen, 
maar hij is positief en dat zijn wij wel gewend van de adjudant 

Ruiterij en leraar aan de Opleidingsschool. Sterkte Jan.

Ik sluit af met het vermelden van de bij het Bestuur bekende 
leden en gepensioneerden, die tot heden in 2018 zijn overle-
den. Speciaal bedoeld voor onze leden die geen gebruik maken 
van Internet en dus ook onze website niet (kunnen) bezoeken. 
Henk ELFRING 88 jr. Chris HECKERT 94 jr.  Mart van 
SCHEIJEN 67 jr. Peter van HARTINGSVELDT 68 jr. Piet ZOET 
88 jr. Piet van DULMEN 65 JR. Jaap de NIJS   93 jr.  Willem 
RAMAKERS 73 jr. Ger DEJEVIJ 77 jr. en Ben JANSSEN 71 jr. 
Rust in Vrede. Beste leden, dit was het voor deze keer. Ik wens 
U het allerbeste en een mooie zomer toe. 

SEMI-PERMANENTE BIJSTANDSBRIGADE DEEL 1 Henk HendRIks

Een beknopte geschiedenis over het ontstaan 
en de ontwikkeling van de semi-permanente 
bijstand Amsterdam.

De foto’s in dit verslag zijn mede gemaakt door 
N. Koster, winnaar van de zilveren camera, M. 
Pejic, J. Rump en Jaap Zwart van de Kmar. 

Afkortingen:
AOO:  Adjudant-onderofficier
BSB:  Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
BVO:  Brigade Verkeersongevallen
CID:  Criminele Inlichtingendienst
CKMar:  Commandant Koninklijke Marechaussee
FIOD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
GSO: Groep Speciale Opdrachten
KB:  Koninklijk Besluit
KMar: Koninklijke Marechaussee
LOI: Leidsche Opleiding Instituut
ME: Mobiele Eenheid
OOO: Onderdeeloverlegorgaan
RP:  Rijkspolitie
VD:  Vreemdelingendienst

Inleiding 
In 1994 werd, na achtentwintig jaar, de brigade Koninklijke 
Marechaussee Amsterdam-Bijstand opgeheven. Feitelijk 
eindigde hiermee de semipermanente bijstand zoals die door 
de Koninklijke Marechaussee gedurende meer dan een kwart 
eeuw aan de gemeentepolitie Amsterdam was gegeven. Voor 
een beter begrip voor het ontstaan van de brigade is het 
nodig om een kort overzicht te geven over de plaats en de rol 
van de KMar in het Nederlandse politiebestel na de Tweede 
Wereldoorlog.
Na de bevrijding werd de politiezorg in Nederland geregeld in 
wat bekend werd als het Politiebesluit 1945. In dit Koninklijke 
Besluit (KB) werd vastgelegd dat de rijkspolitiedienst voortaan 

zou worden uitgeoefend door een nieuw op te richten Korps 
Rijkspolitie (RP) ressorterende onder het Ministerie van 
Justitie. De KMar, een integraal onderdeel van de vooroorlogse 
rijkspolitieapparaat, werd in het KB van 1945 als zodanig niet 
meer als (rijks)politie genoemd. Het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee viel daarmee dus buiten het bestek van deze re-
gelingen voor de politie. Voor wat betreft het verlenen van de 
bijstand werd de RP als eerste bijstand verlenend politiekorps 
aangewezen. Dit ten koste van het Wapen dat op de tweede 
plaats kwam en dus letterlijk de tweede viool speelde. Het 
Politiebesluit 1945 werd door de KMar logischerwijs direct als 
oneerlijk ervaren en er werd met een zekere nostalgie naar 
de jaren voor de oorlog omgezien. Door de leiding van het 
Wapen werd dan ook geen gelegenheid onbenut gelaten om te 
pleiten voor meer Politietaken. Dit resulteerde bijna automa-
tisch in wrijvingen met de RP, dat geen bemoeienis van en door 
de KMar wenste.
De heersende ontevredenheid binnen het Wapen werd niet 
weggenomen, maar eerder versterkt door het Takenbesluit 
KMar 1954. In dit besluit werd wederom de beperkte (burger)
politietaak van de KMar bevestigd. Te weten: bijstandverlening 
aan de politie en de grensbewaking. Ook de Politiewet 1957, 
die het Politiebesluit van 1945 verving, bracht daar geen veran-
dering in. De KMar leek voor lengte van jaren veroordeeld te 
zijn tot de marge van het Nederlandse Politiebestel. 
De beperkte rol van Het Wapen werd wederom bevestigd 
tijdens het Boerenoproer van 1963. De RP bleek zonder as-
sistentie in staat te zijn om de orde te herstellen. 
De KMar stond er letterlijk bij en keek er noodgedwongen 
naar. De werkzaamheden bleven beperkt tot het verwijderen 
van een of andere tractor, om het verkeer weer op gang te 
brengen. Een weinig bevredigende situatie voor een naar actie 
snakkend gendarmeriekorps, dat stond te trappelen om zijn 
waarde te bewijzen.
De ordeproblemen in Amsterdam in het midden van de jaren 
zestig, waaronder het “bouwvakoproer” en de toenemende 
dreiging, aan het begin van de jaren zeventig van de vorige 





eeuw, van het aan het Midden-Oosten-conflict gerelateerd ter-
rorisme, kwamen voor de KMar als geroepen. Het Wapen kon 
nu aantonen dat het in politieland niet gemist kon worden. 

Vooral de gemeentepolitie van Amsterdam kampte met grote 
personele capaciteitsproblemen en was maar al te graag bereid 
de bijstand van de marechaussees in te roepen. Het werd snel 
duidelijk dat er voor de KMar een uitgelezen kans lag om 
zich op het terrein van de reguliere politietaak opnieuw te 
manifesteren en, vanwege de dreiging van terreuraanslagen, 
bewakingstaken in de Hofstad op zich te nemen, waar het 

ging om de bescherming van ambassades en de woningen van 
ambassadeurs. De brigades Amsterdam- en Den Haag-bijstand 
werden zodoende opgericht en wat bekend zou worden als de 
semipermanente bijstand, was een feit.
De bijstand bleek de horizon van veel marechaussees te ver-
breden. Voor het personeel werd het als een bevrijding ervaren 
om zonder beperkingen als algemeen opsporingsambtenaar te 
kunnen werken. Alle voorkomende politietaken en later ook 
specialistische werkzaamheden zoals recherche werkzaam-
heden werden toegankelijk voor de bijstandsmarechaussees. 
Avond- en dagopleidingen voor het politiediploma A werden in 
samenwerking met de Politieschool Noord-Holland mogelijk 
gemaakt. De jarenlange inzet van het personeel bij de bijstands-
brigade heeft het Wapen geen windeieren gelegd. In het kader 
van de acties van de kraakbeweging, eind jaren zeventig begin 
tachtig, kwam daar ook nog de inzet van de KMar bij, als het 
ging om het optreden van mobiele eenheden. In die jaren werd 
er ook weer volop gediscussieerd over een nieuwe Politiewet. 
Het was duidelijk dat het gendarmeriekorps zijn inzet beloond 
wilde zien en wel door opname in de nieuwe Politiewet. Deze 
wens was niet aan dovemans oren gericht en de KMar werd 
uiteindelijk opgenomen in de nieuwe Politiewet 1993. Het be-
lang van de bijstandsverlening in de vorm van semipermanente 
bijstand kan dus voor de KMar moeilijk worden overschat.
Toch heeft de KMar ook een prijs moete betalen voor de 
werkzaamheden. Het personeel werd slachtoffer van geweld 
en ongevallen met zwaar lichamelijk letsel. Daarnaast waren er 
marechaussees, die het met normen en waarden niet zo nauw 
namen. Men zou kunnen stellen dat dit de prijs was die het 
Wapen onvermijdelijk moest betalen om weer onderdeel te 
vormen van het politiebestel.

Ontstaan en ontwikkeling van de semipermanente 
bijstand
Zoals reeds in de inleiding kort is vermeld, vormden de onge-
regeldheden in Amsterdam en dan met name het zogenaamde 
“Bouwvakoproer” van midden juni 1966, de feitelijke reden 
voor het ontstaan van de brigade Amsterdam-bijstand.
De aanleiding voor de gewelddadigheden vormde een staking 

uitgeroepen door de vakbond 
van bouwvakkers. Die was in 
een conflict met de werkgevers 
gewikkeld over vakantiebonnen. 
Tijdens een demonstratie over-
leed een bouwvakker aan een 
hartaanval. Al snel deed het ge-
rucht de ronde dat de man door 
een politiekogel was gedood. De 
vlam sloeg daarop in de pan en 
stakers probeerden het gebouw 
van het dagblad “De Telegraaf” te 
bestormen en in brand te steken. 
Volgens de stakers had deze 

krant valse informatie verstrekt door te melden dat de dood 
van hun collega een natuurlijke oorzaak had. De gemeentepo-
litie van Amsterdam, al versterkt met enkele honderden leden 
van de RP, kon het oproer niet beteugelen. Er werd zelfs door 
de karabijnbrigade van de gemeentepolitie over de hoofden 
van de demonstranten geschoten. Omdat de situatie dreigde 
te escaleren, werd aan de Commandant van de KMar (CKMar) 
om bijstand op grond van artikel 47 lid 2 van de Politiewet 
1957 gevraagd. Dankzij het toen nog grotendeels gekazerneerd 
personeel kon snel en op grote schaal aan deze vraag worden 
voldaan. In de namiddag van 16 juni bedroeg de sterkte van het 
aanwezige personeel rond 800 marechaussees. Een aanvulling 
op het personeel van rijks-en gemeentepolitie, waarmee de 
openbare orde tijdelijk effectief kon worden gehandhaafd. De 
vraag rees, hoe het in Amsterdam verder zou moeten nadat 
de rust zou zijn wedergekeerd. De Amsterdamse gemeen-
tepolitie kampte met zodanige personeelstekorten dat men 
met name met moeite de reguliere politiedienst kon uitoefe-
nen, laat staan een eventueel nieuw grootschalig oproer het 

Een verdachte wordt door een agent en een agent en een 
marechaussee aan een hulpofficier van justitie voorgeleid.
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hoofd zou bieden. Dat er vermoedelijk meer onregelmatighe-
den zouden gaan plaatsvinden werd in de roerige jaren zestig 
door gemeentelijke bestuurders volop beseft. Hoe eventuele 
toekomstige problemen te pareren? Dat de bijstandsmare-
chaussees daar een doorslaggevende rol in zouden kunnen 
spelen was zonneklaar. 
Ook de regering was op de hoogte van de chronische per-
soneelsperikelen van de gemeentepolitie Amsterdam. In 1967 
besloot zij dat er op een meer permanente voet bijstand zou 
moeten worden verleend aan de hoofdstad. De bedoeling 
was dat de bijstand tot 1 januari 1971 zou gaan duren. De 
assistentie zou moeten worden verleend door leden van de 
gemeentepolitie elders uit het land, leden van de RP en leden 
van het Wapen der KMar. Het aandeel van de KMar werd op 
120 man gesteld en op 15 november 1967 werd een brigade 
Amsterdam-bijstand in het leven geroepen waaronder deze 
marechaussees zouden gaan vallen. In eerste instantie werden 
de rangen gevuld door detachering, maar al snel bleek dat het 
voor de continuïteit beter zou zijn, indien er gebruik zou wor-
den gemaakt van vrijwilligers. Door middel van een wervings-
premie en andere voordelen voor het personeel bestond de 
brigade op 1 januari 1968 geheel uit bedoelde vrijwilligers. De 
marechaussees werden verdeeld over de verschillende afdelin-
gen van de Amsterdamse gemeentepolitie en werkten in vrijwel 
alle voorkomende politiediensten.
De leden van het Wapen pasten zich op soepele wijze 
aan en werden goed opgevangen door de collega’s van de 
Amsterdamse politie. Al snel was de marechaussee een gewoon 
verschijnsel in de straten van de hoofdstad. 
Drie jaar later, op 1 januari 1971 werd besloten deze vorm van 

bijstandsverlening met drie jaar te verlengen. Dit was het ge-
volg van het vertrek van andere gemeentepolitiekorpsen en het 
Korps Rijkspolitie, welke ook bijstand hadden geleverd. Het be-
tekende dat het aantal marechaussees, dat in Amsterdam dienst 
deed, moest worden verhoogd naar 211. Omdat dit grote getal 
niet meer alleen met vrijwilligers kon worden gehaald, werd tot 
detachering bij de brigade overgegaan. In de jaren 1971-1974 
wist de gemeentepolitie van Amsterdam een deel van zijn 
personeelstekort weg te werken en kon het aantal marechaus-
sees worden teruggebracht tot de oorspronkelijke 120. De 
brigadestaf van Amsterdam-bijstand en het personeel waren 
ondergebracht in de Oranje Nassaukazerne in Amsterdam.

Oranje Nassaukazerne te Amsterdam

Tot zover. In het volgende SPA-nieuws het vervolg…

TROSSEN LOS VOOR EN ACHTER AndRé Immel

Deze maal een bijdrage over een oud-collega onder ons, het 
SPA lid Ron Haarbrink. Hij is was mede schipper van de 
Korpssloep, nu Eenheidssloep, de “Vigilat”, waar hij samen met 
Rob Lokhoff dienstdeed voor de korpsleiding. Ron was lid van 
de Rijkspolitie te Water met als standplaats Westerdoksdijk. Hij 
kende vanuit die tijd de Amsterdamse waterwegen op zijn 
duimpje, maar niet alleen Amsterdam maar ook ruim om de 
hoofdstad heen. Hij was voor de Rijkspolitie te water 

werkzaam in Amsterdam, de binnenwateren, rivieren en op zee. 
Doch ook recherchetaken in binnen- en buitenland behoorde 
tot zijn takenpakket. Thans is Ron medeschipper op de sleep-
boot MS Albatros.  Door zijn werkzaamheden als bootcom-
mandant en als HOvJ van het Kustwachtvaartuig de RP 21 is 
Ron is in het bezit van al de papieren die nodig zijn om zich 
schipper te mogen noemen op dit soort schepen. In het 
verleden was de Kustwacht bij de oprichting in 1959 gefor-
meerd door de vaartuigen van de Politie te Water, de Douane 
en de Koninklijke Marechaussee. De bemanning van de RP 21 
bestond doorgaans uit een bootcommandant en drie beman-
ningsleden. Naast de reguliere politiediploma’s waren de 
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bemanningsleden speciaal geschoold voor het politiewerk op 
zee. De Kustwachtschepen varen nu onder commando van de 
Koninklijke Marine. De RP 21 was een behoorlijk schip met 
een scheepslengte van ruim 20 meter. De romp was van staal 
en de opbouw van aluminium. De boot was zodanig ingericht 
dat de opvarenden een paar dagen aan boord konden verblij-
ven en werken. Een compleet varende politiepost dus. Alle 
noodzakelijke nautische apparatuur was aan boord te vinden 
en het schip werd voortgedreven door een drietal dieselmoto-
ren van ca. 300 pk elk en kon soms in plané varen, zie foto. (in 
plané varen betekent dat de boot zich uit het water verheft en 
niet door het water maar over het water vaart, het schip vaart 
dan a.h.w. in zijn eigen boeggolf)  De kustvaartuigen  hadden als 
surveillance gebied de territoriale zee, 12 mijl vanuit de 

laaglaagwaterlijn, gerekend vanuit de kust. Het surveillanceblok 
van de RP 21 was van Scheveningen tot aan Callantsoog. De 
uitvalshaven was IJmuiden. Tijdens de surveillance kon te allen 
tijde worden gerekend op de steun van één van Zr.Ms schepen 
van de Koninklijke Marine. Ook kon assistentie worden 
ingeroepen van de Kustwacht luchtsurveillant. Ook was er 
continue radiocontact met de KLPD in Driebergen en radio 
Scheveningen. De Albatros is van stapel gelopen in 1959 en 
heeft gevaren voor de voormalige Duitse reden “Bugsier”.  Dat 
werd ook de eerste naam van de sleepboot, de “Bugsier” 24.  
De Albatros kwam via een aantal andere eigenaren in Engeland 
terecht. In 2013 werd het schip door de nieuwe eigenaar van 
het bunkerbedrijf Oliehandel Anton van Megen BV in Zaandam 
van de sloop gered. Na de volledige restauratie is de boot door 
hem onder Engelse vlag geregistreerd als varend monument. 
Een bunkerbedrijf levert brandstof en smeermiddelen aan 
binnen en zeeschepen, maar ook aan politievaartuigen, Douane 
en Koninklijke Marechaussee. Ron was 6 jaar mede schipper op 
de korpssloep, maar gaf in 2016 bij de HC Pieter Jaap 
Aalbersberg aan, te willen stoppen met de werkzaamheden 
voor de eenheid Amsterdam. Rob Lokhoff zette de werkzaam-
heden met de “Vigilat” voort. Voor de “Vigilat” de winterstalling 
inging, meerde de “Vigilat” af bij het bunkerstation van Van 
Megen en Ron zei, dat hij met de werkzaamheden voor 
Amsterdam stopte. De Anton van Megen vroeg hem of hij er 
niets voor voelde om schipper te worden op de Albatros die 
bij hem in eigendom was. Hij wist dat Ron al de papieren bezat 
om dit te kunnen uitoefenen Ron zei na enige bedenktijd, ja 

tegen dit wereld aanbod en zo werd hij mede schipper op de 
sleepboot de Albatros. Dit schip was vaarklaar en volledig 
uitgerust en gecertificeerd om onder Engelse vlag elk moment 
uit te kunnen varen. De grote verdienste van Anton van Megen 
was, dat hij veel tijd en vooral middelen had gestopt om alles 
weer te krijgen zoals het er nu bij ligt. Voor de kenners is dit nu 
weer een sleepboot uit de hoogtij dagen van de Nederlandse 
sleepvaart. Zoals reeds beschreven voer de Albatros eerder 
onder de naam “Bugsier” van een Duitse onderneming en werd 
in 1959 te water gelaten. Toen het van de werf liep was het een 
rank schip dat later echter aan stuur-en bakboordzijde werd 
verbreed en wel met 80 cm, hetgeen de stabiliteit van het schip 
ten goede kwam. Dit is duidelijk te merken als het schip vaart 
in woelig water. De voortstuwing wordt geleverd door een 8 
cilinder Deutz turbodiesel scheepsmotor, die de boot 1320 hp 
(pk) geeft met 380 RPM ofwel rotation per minut. Er is een 
vaste machinist- heeft een eigen bedrijf- aan boord die echt 
een duizendpoot is en verantwoordelijk is voor het technische 
vaargedeelte. Hij is daarin werkzaam met vrachtwagen- en 

scheepsmotoren. Hij is als vrijwilliger verbonden aan het leger 
museum in Soesterberg. Als zodanig werkzaam met gerestau-
reerde legervoertuigen. Voorts is hij bekend met elektrische 
installaties en is hij en goed timmerman. Onlangs werd de 
algehele staat van de sleeplier getest. Dit vond plaats in de 
Afrikahaven in Amsterdam. Met toestemming van het gemeen-
telijk Havenbedrijf mag je twaalf keer in een periode van twee 
jaar gebruik maken van deze testlocatie. Deze locatie bestaat 
uit een meerstoel (zware meerpaal) die daartoe speciaal 
geprepareerd is. Hier wordt de sleeplier van de Albatros aan 
diverse tests onderworpen zoals: de trekkracht van de lier, de 
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bijhorende trommel, de rem en de fundatie. Dit is een ingrij-
pende test waarbij de veiligheid voorop staat. De lier was in 50 
jaar niet zo zwaarbelast en onder handen genomen. Maar ook 
hier geldt voor Ron en de bemanning safety first. Het is niet te 
overzien wat er gebeurt als de stalen kabel breekt en als een 
zweep om zich heen slaat. Auteur en Ron hebben dit eenmaal 
meegemaakt en het is onvoorstelbaar wat er dan aan kracht 
vrijkomt. Ron had er voor zorg gedragen dat er videocamera’s 
op de testinstallatie waren gericht, om bij een eventualiteit 
onmiddellijk te kunnen stoppen. Tijdens de test stond de 
scheepsmotor op vol vermogen te brullen en de turbo te 

fluiten. Het schip stond onder al dit geweld te trillen maar 
kwam na het straktrekken van de kabel en de vast aangedraai-
de trommelrem geen centimeter van haar plaats, ook de 
meerstoel heeft het overleefd, maar daar was deze per slot van 
zake voor gemaakt. Overigens slaagde de Albatros volledig voor 
deze zware test.  De Albatros gaat met haar tijd mee en is te 
vinden op facebook, dankzij de machinist, die een film heeft 
geplaatst over deze trekproef. (Zie face book: sleepboot 
Albatros). Volgende stap is dat er onder toezicht van de 
certificaat verlener nogmaals getest zal worden. De eigenaar 
van de Albatros krijgt regelmatig uitnodigingen om deel te 
nemen aan buitenlandse haven evenementen. Zo wordt er om 
de twee jaar de Hafengeburtstag in Hamburg gevierd. De 
uitnodiging deel te nemen aan dit vierdaagse evenement is 
aanvaard en daar heeft de Albatros in 2017 aan deelgenomen.  

(Zie ook facebook) Maar ook was de Albatros aanwezig in de 
afgelopen jaren bij de Havendagen in IJmuiden, Sail in Den 
Helder, de Wereldhavendagen in Rotterdam en de Sail in 
Amsterdam. Op de agenda voor de komende tijd staan 
wederom diverse evenementen. In het bestek is tevens 
opgenomen een mogelijk bezoek aan de Franse Havenstad 
Brest. Ook “Dort in stoom” in Dordrecht, waarbij Dordrecht 
in het teken staat van oude stoommachines. Op weg naar deze 
evenementen wordt zoveel mogelijk buitenom gevaren, dus het 
zeegat uit. Voordat de Albatros echter het zeegat uit mag, dient 
het schip volledig te zijn uitgerust. Het gaat dan o.a. om de 
medische uitrusting welke bij een ongeval of ziekte kan worden 
gebruikt. Via de marifoon of tegenwoordig de telefoon kan dan 
met een arts aan de wal worden overlegd welk medicijn dient 
te worden toegediend. Menig apotheker aan de wal zal jaloers 
zijn, als hij of zij de apotheek kon bezichtigen. Maar ook de 
overige uitrusting dient up to date zijn. Dit betreft onder 
andere de zwemvesten en redding materiaal. Aan boord zijn 
vlotten voor 28 mensen. Twee 10 mans vlotten en 1 achtmans 

vlot. Alles inclusief de vuurpijlen, lichtkogels en voeding etc. 
dienen te worden gecontroleerd op o.a. houdbaarheidsdatum. 
De scheepvaartinspectie maar ook de overige nautische 
handhavers hebben de bevoegdheid aan boord te komen en 
controles uit te voeren. Dan moet alles voor 100% in orde zijn. 
Dit dient te worden vastgelegd in het logboek. Een serieuze 
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aangelegenheid waar strak de hand aan wordt gehouden. Door 
Ron wordt, op verzoek van de eigenaar, onderzoek gedaan naar 
nautische evenementen aan de Engelse Zuid -en Oostkust, 
alsmede de westkust van België en Frankrijk. Daarnaast is het 
wachten op de aanbesteding en gunnen van sleepopdrachten, 
waarop door de eigenaar wordt ingeschreven. In november jl. is 
er een mooie sleepklus afgerond. Het betrof de baggerwerk-
zaamheden bij het nieuw te bouwen sluizencomplex in 

IJmuiden. Er werden in de buitenhaven van IJmuiden van een 
havensleepboot zgn. splitbakken overgenomen, welke geladen 
waren met 1000 ton bagger. Die bakken werden door de 
Albatros buitengaats gebracht en op een aangewezen locatie 
via het onderlos- systeem van de bak gestort op de zeebodem. 
Gemiddeld werden er drie bakken per dag weg- en terugge-
bracht naar IJmuiden. Het sluizencomplex in IJmuiden zal straks 
het grootste in de wereld zijn.

Tijdens het schrijven van het artikel over het ms Albatros, 
vroeg ik aan Ron wat nu een schip is en wat een boot is. De 
Koninklijke Marine heeft het over Zr,Ms. Schepen, maar het ms 
Albatros is weer een sleepboot. Dan heb je stoomschepen (SS), 
motorschepen (ms). Verwarrend is het als de Marine spreekt 
over bovenwater schepen, bijvoorbeeld een Vliegkampschip, 
maar een onderwaterschip is dan weer een onderzeeboot. 
Voorts zijn er dan de roeiboot, de raceboot, de zeilboot en nog 

veel meer. De stelling van Ron is dat 
bij grotere vaartuigen en/of veelal 
zeegaande vaartuigen gesproken 
kan worden over schip en/of sche-
pen. De meeste scheepsuitdruk-
kingen zijn dan ook gerelateerd aan 
de zeevaart en/of grotere schepen.  
André houdt het eenvoudig, alle 
vaartuigen die je achter je auto 

aan de trekhaak kunt koppelen zijn boten, de rest zijn schepen. 
Denk hierbij aan een roeiboot, een speedboot, een rubberboot 
en er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden te vinden. Maar 
ja, een sleepboot koppel je ook niet vast aan je auto. Lezer, 
u ziet het schrijven van een artikel over het motorschip “de 
Albatros”, leverde ons de nodige vragen op. Weet één van de 
SPA lezers hier een antwoord op?

BOOT OF SCHIP Ron en AndRé

AANGIFTE, WAAROM? HOEZO?    ton VAn deR eRVe.
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Een onbekende had mijn auto aangereden. Ik bemerkte dit pas 
toen ik thuiskwam. 
Geen punt, ik ben allrisk verzekerd en “Even Apeldoorn 
bellen”en alles wordt geregeld. Tenminste, dacht ik. Nou dat 
ging anders. Ik moest eerst uitgebreid een formulier invullen 
voor het waarborgfonds, welke ik moest halen op een politie-
bureau. Dat leek mij geen bezwaar, want ik woon vrij dichtbij 
een politiebureau, waar ik tweeëntwintig jaar geleden voor het 
laatst dienst had gedaan. Achter een zeer hoge balie, waar ik 
met mijn 1.75 meter (ja, ik ben drie centimeter geslonken, dat 
schijnt te gebeuren als je een “oude” van dagen bent) net met 
mijn hoofd bovenuit kwam, werd ik keurig welkom geheten 
door een geüniformeerde mevrouw. Ik stelde mij voor als een 
gepensioneerde collega en deelde haar mede, dat ik voor de 
verzekering aangifte moest doen bij de politie i.v.m. het feit, dat 
mijn auto door een onbekende was aangereden en mijn voer-
tuig schade had opgelopen. Waarom en hoezo moet dat hier 
gebeuren, was het antwoord van die geüniformeerde mevrouw. 
Nou mevrouw, ik heb dat te horen gekregen van mijn verzeke-
ring, antwoordde ik haar. Nou, dat zal ik eerst even moeten in-
formeren bij mijn collega, antwoordde zij. Enfin, om een LANG 
VERHAAL kort te houden, na lang aandringen mijnerzijds, 
kreeg ik uiteindelijk een z.g. aanrijdingsformulier toegeschoven, 
die ik zelf moest invullen en werd daarna van een stempel en 

handtekening van een voor mij onbekende politieman voorzien. 
Dit formulier heb ik later aan mijn verzekering toegestuurd 
en ik hoop, dat men daarmee genoegen neemt. Waarom vertel 
ik dit verhaal; omdat ik vind, dat wij als “oud”politiemensen 
vroeger een veel betere service verleenden, als iemand met 
een dergelijk verhaal voor de balie kwam en zeker als het een 
oud-collega betrof.
Ach, in de jaren, dat ik dienstdeed bij de politie (juli 1959 t/m 
januari 1996) was een andere tijd dan tegenwoordig. Ik erger 
mij “groen en geel” als ik weleens het politieoptreden op de TV 
zie. Neem nou laatst: De ruiten van een Israëlisch restaurant 
worden door een vandaal ingeslagen. Twee politiemensen staan 
erbij te kijken en pas op het laatst wordt erin gegrepen. Ik 
ben ervan overtuigd, dat zo’n vandaal al veel eerder door ons, 
“oud-politiemensen”, in de boeien was geslagen en afgevoerd. 

Tja, de tijden zijn 
veranderd en mijns 
inziens niet in ons 
voordeel.
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Horizontaal

  1.  dwergchimpansee; type molen; jong.
  2.  rivier in Polen; wild rund uit de ijstijd; sleepnet; schortje.
  3.  slopen; priem; bloeiwijze; zangstem
  4.  ontvangstzaal; kudde herten; afstapje; beroep.
  5.  Aziatisch land; armoedzaaiers; nimmer; voormalig eiland.
  6.  paard; bouwland; vaartuig; plaats in Drenthe.
  7.  eens/vroeg of laat; hemellichaam; flop/mislukking.
  8.  eiland in Indonesië; ritme; vrij; voor.
  9.  radicaal; visgerei; vervelend wezen; in druppels neervallen.
10.  gevangenis; ingang; loopvogel; vulkaan.
11.  weiland; lekkernij; rammen; gewoonte.
12.  regelmaat; gooien; figuur in het kunstrijden; vordering.
13.  hiaat; pook; deel v/e schip; prijsverlies.
14.  later; beluchten; streep; de oude naam van het EU.
15.  muurholte; wegkwijning/verlies van kracht; bier; voeg  
 woord; zonnegod.
16.  zinnebeeld v/d overmoedige onbezonnenheid der jeugd;   
 lof; muzieknoot; plaats in Gld; papegaaiensoort.
17.  drinkgerei; schoonmaakmiddel; kraan; schoon; eenkleurig/  
 effen.

Verticaal

  1.  eiland in de Caribische Zee; type molen; modern.
  2.  geur; uitroep; kunstprooi/botterik; dopheide.
  3.  deel van hals; verbinding; vochtig; motief; vruchtennat.
  4.  waterzoogdier; voorzetsel; zeepaling/moeraal; maand.
  5.  deugniet; plant; standbeeld.
  6.  sufferd; storm; geurig kruid; oorspronkelijk.
  7.  molentrechter; ergens anders; dun; deel van schip.
  8.  zeilboot; zodanig; bluf/pralerij; deel van mast.
  9.  plaats in Drenthe; specerij; rivier in Friesland; oevergewas.
10.  dierenverblijf; medemens; zuil; tijdperk.
11.  vorstenverblijf; gebruikelijk; indruk.
12.  smaad/laster; mexicaans veedrijver; oplosmiddel voor o.a.   
 lak.
13.  ceremonie; hij; elke; schicht; lidwoord
14.  met een laagje edelmetaal bedekt; vent; varen; trek.
15.  plaats in Gld; machteloze bezwaren of grieven uiten;   
 achterste.
16.  kostbaar stof; juwelenkistje; kleermakersterm.
17.  zeilbootje; strik; werpspies.
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OPLOSSING CRYPTOGRAM SPA NR 9

Slechts 4 oplossingen ontvangen waarvan er 3 juist. Crypto’s 
zijn gewoonlijk wat ingewikkelder. 
Bij de loting viel de prijs op de inzending van Joop van Heuveln. 
We maken een afspraak om de prijs te overhandigen. 

Op deze foto werd door Ilona Stap aan de winnaar van de 
decemberpuzzel, Dirk Erhardt, in het SPA-honk zijn prijs uitge-
reikt. Hij was daar zeer verguld mee.
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Op 28 april jl. werd aan ons SPA 
lid Henk Mulder een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt uit handen 
van interim-burgemeester Jozias van 
Aartsen. Henk heeft deze onderschei-
ding verdiend door zijn niet aflatende 
inzet voor de muziek; aanvankelijk 
als muzikant, later als instructeur en 
dirigent.
Henk is op 9-jarige leeftijd begonnen 
met muziek maken bij Drumband 

Batavia in Amsterdam Oost, Hier heeft hij bij gezeten tot 
hij op 18-jarige leeftijd in militaire dienst moest, alwaar hij 
18 maanden bij het Trompettercorps van de Koninklijke 
Marechaussee diende. Na zijn diensttijd heeft Henk gesol-
liciteerd bij de Amsterdamse politie met als doel bij de toen-
malige Amsterdamse Politiekapel te komen. Na de politie 
basisopleiding en het bemannen van diverse politiebureaus 
lukte het Henk om zijn doel te bereiken. Tijdens deze periode 
heeft Henk diverse muziekdiploma’s behaald en als instruc-
teur lesgegeven bij diverse drumbands in Amsterdam (o.a. de 
Amsterdamse Tramharmonie en Drumfanfare Gibraltar.

In 1992, tijdens het toenmalige Korpsfeest, maakte hij als 
slagwerker deel uit van de tijdelijke politie bigband “One Night 
Affair”. 
Samen met zijn dochter Diana was Henk onderwerp van een 
artikel in het decembernummer 2008 van de TAP (Tijdschrift 
Amsterdamse Politie). 
Momenteel is Henk Mulder dirigent van accordeonorkest AVES 
(Accordeon Vereniging Eigen Stijl) dat regelmatig optreedt in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen en een keer per jaar in the-
ater De Meervaart. De SPA feliciteert Henk met deze welver-
diende onderscheiding.

SPA-LID HENK MULDER GERIDDERD RedActIe
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Inleiding
In het SPA Nieuws van maart 2018 trof ik het artikel aan van 
de hand van André Immel, waarin hij een mooie schets gaf van 
de internationale technische samenwerking tussen opsporings-
diensten. Toen ik in zijn artikel mijn naam tegenkwam, plaatste 
dat mij in mijn gedachten weer helemaal terug in de tijd. 
Geprikkeld door nostalgische gedachten, besloot ik te reage-
ren. Op suggestie van André zelf, heb ik in onderstaand artikel 
de vrijheid genomen een schets te geven van mijn 32-jarige 
loopbaan (1973 tot en met 2005) bij politie en Justitie , alsmede 
over de samenwerking op technisch gebied tussen (H)ALTO 
van de CRI (later het KLPD) en het Ministerie van Justitie.

In 1973 ben ik op 26-jarige leeftijd, via een nogal lange omweg, 
politieman in Amsterdam geworden. 

“Ik, Pieter Robert Laman, agent van gemeen-
tepolitie te Amsterdam, stamnummer 10241, 
dienstdoende aan het 2e district, bureau 
Warmoesstraat, verklaar het volgende:”

Deze zin zal ieder van u nog helder voor de geest staan. Het 
was het begin van ons proces-verbaal, op te maken in vier-
voud met de schrijfmachine, dus drie vellen carbonpapier 
tussen de vier blanco A4-tjes. Eén woordje fout getypt was 
geen probleem. Even een velletje type-ex gebruiken en klaar. 
Een hele zin vergeten was echter een ramp. Alles overtikken! 
Het typekamertje in bureau Warmoesstraat noemden we niet 
voor niets het “zweetkamertje”. Wat een zegen voor de latere 
collega’s dat zij vanaf de start aan de slag konden met tekstver-
werkers en printers.

Diender worden in Amsterdam
Na 4 jaar geëmigreerd te zijn geweest naar Canada, kwam ik 
in 1973 met vrouw en een dochtertje terug naar Nederland. 
Vanuit Canada had ik reeds gesolliciteerd bij de gemeentepoli-
tie Amsterdam. Ik kreeg van een mevrouw op het hoofdbureau 
(de hoofdinspecteur De Jong), die ik later net als iedereen 
(natuurlijk alleen buiten haar aanwezigheid) “Tedje” zou gaan 
noemen, een brief terug dat ik maar beter in Canada kon 
blijven. In Nederland zouden de banen niet voor het opschep-
pen liggen en bovendien werd destijds bij de gemeentepolitie 
Amsterdam maar ongeveer 10% van de sollicitanten goedge-
keurd en aangenomen. Ik sloeg de ongetwijfeld goede raad 
van Tedje in de wind en kwam toch terug naar Nederland. 
Na goedgekeurd te zijn, werd ik als adspirant geplaatst op de 
Politie-Opleidingsschool Noord-Holland in Amsterdam-Sloten. 
Klasdocent was de adjudant Kovacsec. Prima kerel! Wat mij 
nog helder voor de geest staat is de uitreiking op de eerste 
schooldag van de 7 dikke, losbladige boeken van Vermande (of 
was het Stapel en De Koning?  Mijn herinnering laat me hier 
een beetje in de steek) met de voor de praktijk relevante po-
litiewetgeving. Ik schrok me een hoedje. Moest ik echt al 
die wetgeving in één jaar ongeveer uit het hoofd leren? Wat 
een klus! Na enkele maanden op school kreeg iedereen zijn 

dienstfiets van het merk Simplex. Die fiets was nodig op school 
om te leren hoe je als diender met de fiets aan de hand moest 
surveilleren en, ook niet onbelangrijk, om naar het zwembad in 
Slotervaart te kunnen fietsen. Later kreeg je die fiets mee naar 
het bureau waar je was geplaatst.

Na het behalen van het politie-diploma A kreeg ik te horen, 
dat ik dienst zou gaan doen aan het bureau Warmoesstraat 
(groep 3). In die tijd kon je daar alleen geplaatst worden als je 
man was en bovendien getrouwd!! Mijn groepsbrigadiers waren 
toen Meindert Post, Ton van de Erve en Frans van de Looy. Een 
prachtig stel ervaren mensen die stevig in het leven stonden en 
waarvan ik in enkele jaren ontzettend veel heb geleerd!

We hadden ook nog een leerling-brigadier op de groep met 
de naam Cees Rameau. Die is later naar Voorlichting gegaan 
bij de club van Klaas Wilting. Ik kwam Cees jaren later weer 
tegen, toen wij beiden lid waren van de commissie Opsporing 
Verzocht. We selecteerden in die commissie de zaken die gevi-
sualiseerd konden worden voor uitzending in het gelijknamige 
tv- programma.

Vóór je daadwerkelijk dienst mocht gaan doen aan de 
Warmoesstraat, diende je eerst drie maanden aan de 
praktijk te ruiken op het toenmalige posthuis aan het Van 
Beuningenplein. In die drie maanden moest je tevens de 
APV van Amsterdam leren. Ook kregen we daar het vak 
Plaatselijke Gesteldheid. Je leerde hoe je desgevraagd men-
sen (meestal toeristen) de weg kon wijzen naar bijvoorbeeld 
het Rijksmuseum en welke tramlijn ze dan konden nemen. 
Aansluitend aan de posthuisperiode werd je gedurende drie 
maanden als lid van het “parate peloton” van de ME aan de 
3e Oosterparkstraat gestationeerd. Oefenen samen met de 
motoren met zijspan en de paarden in het Olympisch Stadion! 
Later het geleerde volop in de praktijk moeten brengen tijdens 
onder meer de Nieuwmarktrellen. Dat was in 1975 als ik 
me goed herinner. Daarna eindelijk echt dienstdoen aan de 
Warmoesstraat! De plezierige samenwerking daar met de col-
lega’s van de uniformdienst en in voorkomende gevallen met 
de“Burgerpot” en de recherche staat mij nog  helder voor de 
geest. Het was de tijd van Arie Damsteeg, Rinus Waterloo en 
Appie Baantjer. Om maar enige namen te noemen. Mijn vaste 
maat op groep 3 was Paul Bos. Als twee hoogst onervaren 
jonge en vooral fanatieke dienders, hebben we veel “leuke” 
zakengedaan. We wisten het vaak zo te plooien dat we toe-
stemming van één van de groepsbrigadiers kregen om ons 
uniform uit te trekken. We mochten in burger de wallen op 
om daar de misdaad te lijf te gaan. Fantastisch! Het was een 
soort “burgerpotje” spelen. Met een plastic tasje van Albert 
Hein in je hand met daarin je dienstpistool, een stel handboeien 
en een portofoon, die vanzelfsprekend uit stond, gingen we, 
uitgemonsterd als een soort toerist, met een zonnebril op en 
een beetje Engels pratend op de Dam tussen de echte toe-
risten zitten. Je hoorde dan in alle talen junks hun volgende 
beroving of een winkeldiefstal bespreken. Stonden ze op, dan 

VAN DIENDER TOT JURIST 
BIJ HET MVJ

mR. pIeteR R. lAmAn
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gingen we er eenvoudig achteraan. Kat in ‘t bakkie! Prachtig! 
Terugdenkend aan die begintijd voel ik weer een vleugje “jonge 
diender-romantiek” opkomen. Zoals gezegd kwamen Paul en ik 
regelmatig met leuke zaken en bijbehorende verdachten terug 
op het bureau. Daarmee verzekerden wij ons steeds weer van 
toestemming (vooral van Ton van der Erve) om het uniform uit 
te mogen trekken. Dat was zeer motiverend!

Al wegdwalend met mijn gedachten naar de tijd van toen, 
komen ook beelden terug van de B-cursus en de dienst-
sport op de bovenste verdieping van het hoofdbureau aan de 
Elandsgracht. De toenmalige hoofdcommissaris Sanders deed 
graag mee als we een potje zaalvoetbal speelden. Die boven-
ste verdieping kon worden bereikt met de uiterst vreemde 
paternosterlift. Een soort voorloper van de roltrap, maar dan 
verticaal. Als je niet tijdig uit de lift stapte dan kon je, om onge-
lukken te voorkomen, maar beter blijven staan. Je kwam dan via 
de donkere zolder aan de andere kant weer naar beneden. 

Een minder leuke herinnering is dat ik 9 maanden lang uitslui-
tend bijrijder mocht zijn op de dienstauto, de VW-kever. Dit, 
terwijl ik privé óók een VW-kever reed en daar dus ruime 
ervaring mee had. Er bestond echter de strikte korpseis, dat je 
eerst 14 dagen moest lessen bij de Verkeersdienst, om daar het 
zgn. korpsrijbewijs te halen. Had met de verzekering te maken. 
Later kreeg ik daar wel begrip voor. Als politieman in een sur-
veillanceauto rijd je toch vaak net iets anders dan als gewone 
burger! Een verkeersdiender die ik me uit die tijd nog goed 
herinner is IJsbrand (“IJssie”) de Weert, de bokser. Een markant 
figuur met zijn grote “Amerikaan”, een 8-cilinder Chevrolet. 
Ik heb een geweldig fijne en leerzame tijd bij de Amsterdamse 
politie gehad en denk daar nog vaak in dankbaarheid aan 
terug!  En oh ja, ik heb er tijdens de bureau-uurtjes ook nog 
goed “hartenjagen” geleerd! Werd het spel verstoord door 
een spoedoproep voor “assistentie-collega’s”, dan gaf je daar 
natuurlijk onmiddellijk gevolg aan. Had je een goede kaart, dan 
stak je je kaarten in je zak en nam je ze mee de straat op. Dit 
deed je om je mooie kaart veilig te stellen voor het eventuele 
vervolg van het potje!

Weg bij de Amsterdamse politie
Na een aantal jaren besloot ik (voor het mooie huis, de lage 
huur en een paar extra periodieken) over te stappen naar de 
gemeentepolitie Krimpen aan den IJssel. 

Aangestoken door mijn verhalen over de vele voordelen 
(?) daar, besloten ook de collega’s Henk van Keeken, Hans 
van de Vrande en Harry Bless de overstap te maken. Enkele 
jaren later zijn Henk en Hans weer in dienst getreden bij de 
politie Amsterdam. Ook ik kwam er al snel achter, dat ik in 
Amsterdam had moeten blijven. In een korps van in totaal 42 
man, in een dorp met 25.000 inwoners waarvan bijna de helft ‘s 
morgens de gemeente verliet om in Rotterdam te gaan werken 
en bijna niemand na een uur of 9 ‘s avonds nog op straat kwam, 
had ook ik als ex-Amsterdamse diender weinig te zoeken. Toch, 
om verschillende redenen, heb ik het daar 14 jaar volgehou-
den. Eén van die redenen was dat ik na een aantal jaren bij 
de recherche werd geplaatst en lid werd van het recherche-
bijstandsteam Zuid-Holland- Zeeland. In dat team heb ik een 
jaar of vijf aan het ophelderen van een aantal interessante 

moordzaken mogen meewerken. In 1979 werd ik voor ander-
half jaar uitgeleend aan de recherche van de Rijkspolitie (RP) te 
Water in Dordrecht voor een groot milieuonderzoek (Uniser/
Moerdijk). Een bijzondere ervaring om zo lang met de collega’s 
van de Rijkspolitie te mogen samenwerken. Ik vroeg me toen 
af in hoeverre er iets van de bestaande mythe over de RP waar 
zou zijn.  De RP zou, zoals wij van de gemeentepolitie altijd 
gekscherend beweerden, slechts “boerenpolitie” (bopo’s!) zijn. 
In hun dagrapporten zou als ernstigste feit vermeld staan dat 
boer Jansen was gevallen, waarbij drie eieren kapot waren ge-
gaan. In werkelijkheid deden de collega’s daar natuurlijk precies 
dezelfde dingen zoals wij bij de gemeentepolitie alleen hier en 
daar op een wat andere wijze. Ook daar een fijne tijd gehad.

Rechtenstudie in Rotterdam
Een heel andere maar niet minder belangrijke reden om in 
Krimpen aan den IJssel te blijven hangen, was de nabijheid van 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik was inmiddels 38 jaar 
en wilde eindelijk serieus uitvoering gaan geven aan mijn jaren-
lange voornemen om rechten te gaan studeren. Er was echter 
een VWO- diploma nodig om toelating tot een universitaire 
studie te kunnen krijgen en dat diploma had ik niet. Ik was in 
Nederland na de 3de klas van een 5-jarig lyceum zonder di-
ploma van school gegaan en na de militaire dienst naar Canada 
geëmigreerd. 

In Canada had ik weliswaar ‘s avonds de “senior highschool” 
gedaan, maar dat gaf wèl in Canada, doch niet in Nederland, 
toegang tot de universiteit. Er bestond echter nog een andere 
mogelijkheid om toegelaten te worden tot een Nederlandse 
universitaire studie. Die mogelijkheid bood de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs. Je kon na een met goed gevolg 
afgelegd zgn. colloquium doctum óók zonder VWO-diploma tot 
de universiteit worden toegelaten. Het colloquium hield in dat 
je een driedaags-kennisonderzoek op een Nederlandse univer-
siteit naar keuze kon ondergaan. In mijn geval was dat de VU in 
Amsterdam. Men toetste het niveau van je kennis van de talen 
Frans, Duits en Engels, alsmede van de wereldgeschiedenis. Voor 
de talen betekende dit het naar goed Nederlands vertalen van 
politiek-opiniërende artikelen in vooraanstaande dagbladen 
uit de betreffende landen, zonder daarbij een woordenboek te 
mogen raadplegen. Voor het vak wereldgeschiedenis werd je 
drie uur lang ondervraagd door twee hoogleraren geschiede-
nis. Lastig, maar ik slaagde. Dat betekende dat ik niet eerst het 
VWO hoefde af te maken en dan ook nog eens het eindexa-
men moest zien te halen!

Ik ging studeren aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Na 
mijn propedeuse moest ik een keuze maken tussen mijn twee 
favoriete afstudeerrichtingen, te weten de strafrechtelijke en de 
privaatrechtelijke richting. Omdat ik door het behalen van de 
politiediploma’s A en B en de recherchepraktijk al een redelijke 
kennis van het strafrecht had, koos ik voor de privaatrechtelijke 
richting. Dat zou een lekkere brede basis opleveren om mij als 
advocaat zelfstandig te kunnen vestigen. 

Ik moest mijn colleges lopen tussen de onregelmatige poli-
tiediensten door. Dat betekende na een nachtdienst, zo duf 
als een konijn, het dagcollege volgen, of na een dagdienst het 
avondcollege. Soms moest ik schriftelijke tentamens missen 
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tijdens lopende onderzoeken bij het recherchebijstandsteam. 
Mijn teamleider, het latere hoofd CRI Nico Mastenbroek, belde 
dan met de betreffende professor en regelde dat ik op een 
later moment mondeling tentamen mocht doen. Kortom, een 
zeer hectische tijd. Na 5 1/2 jaar studeerde ik in 1989 af. Nu 
alleen nog een leuke baan zien te krijgen. Ik was inmiddels 43 
jaar!

Overstap naar het Ministerie van Justitie
In 1990, ik was inmiddels brigadier geworden bij de uniform-
dienst, heb ik op verzoek van een mij uit opsporingsonderzoe-
ken bekende officier van Justitie, gesolliciteerd bij het Ministerie 
van Justitie. Deze officier was voor een jaar gedetacheerd als 
hoofd Opsporing bij de directie Politie van het Ministerie van 
Justitie. Men zocht daar naar iemand die ruime recherche-erva-
ring had en bovendien jurist was. Na mijn aanstelling bij Justitie 
in de functie van uitvoerder van de adviezen van de Recherche 
Advies Commissie (RAC), mocht ik zonder opzegtermijn 
en met medeneming van mijn resterende vakantiedagen direct 
overstappen van de politie naar het Ministerie.

Mijn eerste grote opdracht daar was het herschrijven van de 
sterk verouderde bundel “Richtlijnen doelmatige opsporing”. 
Nagenoeg de gehele opsporingspraktijk werd in die tijd nog 
geregeld in circulaires van de minister van Justitie.  Het was 
een omvangrijke opdracht, die mij alle theoretische en uitvoe-
rende hoeken van de opsporing liet zien. Ik herinner mij nog 
goed hoe ik bijvoorbeeld intensief met Arie Zeelenberg van de 
CRI  overlegde om in de nieuwe richtlijn over vingerafdrukken 
enkele van zijn dringende wensen op dat terrein te kunnen 
opnemen. Bij dit soort werkzaamheden heb ik het altijd als 
zegenrijk ervaren om naast het zijn van jurist, ook politieman/
rechercheur te zijn geweest. Het stelde mij in staat om de 
noden van de opsporingspraktijk goed te kunnen begrijpen 
en daarop adequaat te kunnen inspelen. Toen mijn bundel, na 
noeste arbeid, eindelijk af was, kon deze echter rechtstreeks de 
vuilnisbak in! Ik was ingehaald door de tijd. Na vele maanden 
van overleg met het Openbaar Ministerie en de politie was 
een bundel concept-uitvoeringsvoorschriften ontstaan, die 
in het opsporingsveld op een breed draagvlak kon rekenen. 
De blijdschap over dit bereikte resultaat was van zeer korte 
duur. Gelijktijdig namelijk met het concipiëren van de richtlij-
nen, kwamen de voorbereidingen voor een nieuwe politiewet 
(1993) en de vorming van de 26 regionale politiekorpsen en 
het KLPD flink op stoom. De onverwachte, nieuwe uitgangs-
punten van de politiek voor de uitvoering van de opsporings-
praktijk waren “decentraal tenzij ...” en “niet te gedetailleerd...!” 
Als de concept-richtlijnen aan één ding niet voldeden dan 
waren dat bovengenoemde nieuwe uitgangspunten wel!

Wat later kreeg ik er, naar aanleiding van de uitkomsten van de 
onderzoekscommissie Van Traa, een interessante, adviserende 
taak bij. Op grond van nieuwe, formeel wettelijke voorschriften, 
diende het college van Procureurs-generaal de minister van 
Justitie om toestemming te vragen voor het mogen inzetten 
van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het werd 
mijn taak om de minister daarover te adviseren. Ook de aanbe-
velingen van de Commissie van Traa om onder andere de CID-
praktijk strakker te begeleiden en te controleren, alsmede om 
te bewerkstelligen dat er landelijk meer eenduidigheid kwam 

in die CID-praktijk, bezorgde mij een aantal nieuwe taken. Ik 
mocht de beschikkingen slaan voor de instelling en taakstelling 
van het Landelijk Platform CID-officieren (LPC) en de CID-
commissie, waarvan wijlen Gerard Bouman later voorzitter 
werd. Tot aan mijn pensioen had ik namens de minister van 
Justitie als lid zitting in beide gremia. Ook dat was een ontzet-
tend interessante en leerzame periode door de behandeling 
van feitelijk spelende of gespeeld hebbende opsporingsonder-
zoeken en overige onderwerpen, die verder in die gremia aan 
de orde kwamen!

Opgemerkt zij nog, dat de naam criminele inlichtingendienst 
later werd gewijzigd in criminele inlichtingeneenheid, CID werd 
CIE. 

Na mijn aanstelling als plv.hoofd bij het bureau Operationele 
Zaken (BOZ), dat rechtstreeks viel onder de directeur-generaal  
Rechtshandhaving  (DGRH), werd ik onder meer belast met 
het schrijven van een nieuwe regeling “Tip-, toon- en voor-
koopgelden”, alsmede met de uitvoering daarvan. De uitvoe-
ring van deze regeling bracht bovendien met zich mee, dat 
ik jarenlang gastdocent heb mogen zijn voor (aankomende) 
CID- rechercheurs op de Rechercheschool in Zutphen en 
voor rechters en officieren van Justitie op de SSR, eveneens in 
Zutphen.

Samenwerking met (H)ALTO
Naast mijn werkzaamheden inzake beleidsmatige en tactische 
aspecten van het recherchewerk, raakte ik door mijn ambte-
lijke contacten met André Immel van de toenmalige CRI ook 
steeds nadrukkelijker betrokken bij de ontwikkeling van de 
recherche- ondersteunende techniek.

Het Ministerie werd door André, namens het toenmalige hoofd 
CRI, Jan Wilzing, gevraagd om juridische en financiële steun bij 
de door hem als hoofd van de afdeling Landelijke Technische 
Ondersteuning (ALTO) in gang gezette ontwikkelingen met 
betrekking tot de nationale en internationale technische 
samenwerking. Het Ministerie zag het belang van die ontwik-
kelingen in en heeft de gevraagde steun graag verleend. Die 
steun bestond met name uit medefinanciering van en deel-
neming aan de Engelse ontwikkeling door de Police Scientific 
and Development Branch (PSDB) van een zeer hoogwaardig 
peil- en volgsysteem dat, zover mij bekend, nog steeds bij de 
Nederlandse recherche in gebruik is. Ik werd voor de formele 
regeling van de samenwerking met de Engelsen gevraagd om 
het voortouw te nemen bij het schrijven van een ontwerp 
voor een Memorandom of Understanding (MoU). Gedurende 
dit proces slaagden André en ik erin, na enkele besprekingen 
bij het Bundes Kriminal Amt (BKA) in Wiesbaden en bij de 
Engelsen om ook de Duitse collega’s bij het MoU te betrekken. 
Dit vanuit ons credo dat, hoe meer technisch vooraanstaande 
landen zouden meedoen, over des te meer denkkracht en 
financiën we zouden kunnen beschikken!

André Immel heeft, als ik mij goed herinner, samen met zijn 
veel te jong overleden collega Ton Holtslag, ook aan de wieg 
gestaan van de intensivering van de nationale en internatio-
nale uitlening van recherche-ondersteunende apparatuur.  Dit 
uitlenen vond plaats tussen Nederlandse opsporingsdiensten, 
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alsmede met bevriende en gekend betrouwbare buitenlandse 
opsporingsdiensten, die bij de Working group International 
Technical Support (WITS) waren aangesloten.
Met André en Ton heb ik jarenlang deel uit mogen maken van 
het begeleidingsteam voor de ontwikkeling van recherche-
ondersteunende apparatuur bij de PSDB in Engeland. 
Ik denk met waardering en voldoening terug aan de hechte 
samenwerking die ik met André en Ton heb gehad!
Gedurende onze samenwerking heb ik André leren kennen als 
een echte verbinder. Hij was, als aimabele en bescheiden man, 
opvallend goed in het (wereldwijd) bijeenbrengen van men-
sen en organisaties waarvan zijn inschatting was dat ook de 

Nederlandse recherche daar baat bij zou kunnen hebben.
Resumerend voelde ik mij als oud-politieman bij het Ministerie 
van Justitie als een vis in het water. Tot aan mijn pensioen heb 
ik daar, 15 jaar lang, vele interessante werkzaamheden mogen 
verrichten en met interessante mensen mogen samenwerken.
Voor een diender, die uit eigen ervaring een redelijke kennis 
van de recherche-praktijk had en die tevens jurist was, was het 
werken bij het Ministerie van Justitie meestentijds een boei-
ende ervaring! 
Aldus opgemaakt naar beste herinnering (het is alweer een 
poosje geleden!)
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Begin 1969, net na het behalen van het politiediploma, begon 
aansluitend de ME-opleiding. De theorie werd gegeven in het 
voormalig politieposthuis aan de Stadionweg en de praktijkoe-
feningen vonden voornamelijk plaats aan de buitenzijde van het 
Olympisch Stadion. Het vervoer van de ME vond plaats met 
personenbusjes van het merk Renault.  In deze busjes, voor-
zien van stuurversnelling en het reservewiel nog op het dak, 
zaten 10 man achterin, tegenover elkaar. Een hele verandering 

t.o.v. de karabijnbrigade. Opvallend was de voorzijde van de 
Renaultbus. Deze was schuin gericht. Als bestuurder van deze 
busjes zaten je voeten naar rechts. Dit was wel even wen-
nen. Bij een koude ochtend met vriezend weer, moesten, met 
toevoeging van ether, de bussen gestart worden. Dit lukte niet 
altijd. 
De theorielessen bestonden uit: hoe, wat en waarom ME-
optreden. Maar ook het zoeken naar vermiste personen en/of 
voorwerpen maakten deel uit van de leerstof. En niet te ver-
geten de Wettelijke bepalingen en de Geweldsinstructie. Deze 
werden gegeven door de HIP Kok. Dit was echt geen kwaaie 
kerel. Maar als je de theorie onvoldoende geleerd had, kon hij 
je goed op je nummer zetten. Kenmerkend aan zijn manier van 
les geven was, dat hij midden in de klas stond. Rond draaiend, 
plotseling zijn arm uitstekend, om met priemende wijsvinger 
een leerling aan te wijzen. Daarbij de woorden: “Ja, jij. Zeg 
jij de geweldsbepalingen een luid en duidelijk op”. Als je niet 
goed geleerd had, had je een probleem. Dat wilde je niet mee 

maken. De theorie kwam wel goed binnen, maar moest toch 
buiten geoefend worden. Daarbij waren de linies en het in- en 
uitstappen van de ME voertuigen belangrijk. Van de diverse ME 
groepen werden er 1 of 2 groepen als tegenstanders aangewe-
zen. Ook werd geoefend op het openen en sluiten van de linies. 
Het was de bedoeling dat de linies de doorgang vrij maakten 
voor de motorrijders met zijspan. Zij joegen de tegenstanders 
nog verder weg. Datzelfde werd ook gedaan met de groepen 
ruiters. In de praktijk bleek het toch wel anders te gaan als bij 
het oefenen. Het ME-tenue bestond uit een blauwe overall, een 
stalen helm met een binnen helm. Verder was er geen bescher-
mende kleding. Wel een lange wapenstok en een rieten schild. 
Het sporten met de ME bestond uit zwemmen en hardlopen. 
Zwemmen in het Sportfondsenbad Oost en hardlopen op het 
sportterrein van de politie aan de Sloterweg. Ook werd er mee 
gedaan aan wedstrijden. Met name in Bussum, Haarlem en de 
duinen bij Overveen. Herd werd echter proberen, want na de 
start werd er regelmatig gefloten en geroepen dat we terug 
moesten komen en onmiddellijk ons moesten omkleden voor 
inzet in het centrum van Amsterdam. Dit gebeurde regelmatig. 
De praktijk was dat wij dan vaak op de Dam tegenover rel-
schoppers kwamen te staan. Zij bekogelden ons dan met ste-
nen. Wij moesten dan op linie staan en de straat rond de Dam 
afsluiten. Via megafoons werden de relschoppers gesommeerd 
weg te gaan. Via de dak-megafoons van de ME-auto’s werd dan 
geroepen: “ME voorwaarts, looppas, charge”. We kregen veel 
relschoppers voor ons. Na rake klappen met de lange wapen-
stok rende de relschoppers weg. Er was veel geschreeuw om 
ons heen. Hierdoor hoorden wij het commando: “Openen!” 
niet. Plotseling liepen wij met de paarden van de ruiterij achter 
en naast ons. Hierop hebben wij alsnog de linie geopend en 
konden de ruiters erlangs. Een paar relschoppers sprongen uit 
nood het water van het Damrak in. Willem Tiepel van de ruite-
rij zei later tegen ons, dat hij wel moest inhouden, maar dat we 
wel hard met wapenstok en schild konden rennen. Tijdens de 
terugtocht zagen wij overal verloren losse schoenen op straat 
liggen. Een paar weekenden later was er weer hetzelfde liedje. 
Weer veel relschoppers en inzet ME. Nabij het Monument 
op de Dam stond een meisje. Later bleek ze 8 jaar te zijn. Zij 
stond daar huilend om haar moeder te roepen. Ik ben naar 
haar toegegaan en heb haar achter mijn schild laten staan. Haar 
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moeder was nergens te be-
kennen. Nadat ik het meisje 
iets te drinken had gegeven, 
heb ik, in overleg met pelo-
tonscommandant Peetsma, 
het meisje naar bureau 
Warmoesstraat gedragen. 
De volgende dag stond ik 
met het kind in mijn armen 
op de voorpagina van de 
krant. Ik had onderweg naar 
het bureau geen fotograaf 
gezien. Het bleef in die 
tijd zeer onrustig rondom 
de Dam. We stonden 

over het algemeen altijd op uitgangsstelling. Op een gegeven 
moment was het weer zeer onrustig op de Dam. De relschop-
pers begonnen stenen naar het publiek te gooien. Dus wij er 
weer op af. Er werden met stenen, verkeersborden en fietsen 
gegooid. Aan de achterzijde van het Monument op de Dam lag 
een vrouw op straat te huilen. Ze was helemaal van streek. Wij 
konden haar echter niet verstaan. Zij sprak geen Nederlands. 
Wel wees zij naar het Krasnapolsky hotel. Wij brachten haar 
naar binnen. Ze bleeklichtgewond te zijn en is door de portier 
van het hotel van de nodige pleisters voorzien. Later bleek dat 
zij uit Peru kwam. Zij vroeg ons wat de onkosten waren voor 
de hulp. Niets zeiden wij. Maar zij wilde ons toch iets geven en 
wij kregen van haar een Peruaanse munt. Geen goud of zilver, 
maar een gewone munt als aandenken. De vrouw was heel 
tevreden en gerustgesteld. 
Tijdens de zomer van 1970 kwamen honderden hippies en 
rugzaktoeristen van over de hele wereld naar de ‘gedoogstad’ 
Amsterdam om elkaar te ontmoeten. Wekenlang lagen ze op 
de Dam te blowen, in het openbaar te vrijen, te drinken, muziek 
te maken en te slapen. Maar ook hun behoefte deden ze op of 
rond het Nationaal Monument. Dit schoot bij een groot deel 
van de Nederlanders in het verkeerde keelgat en men vond dat 
“ons” monument werd ontheiligd. 
De hippies op de Dam werden gezien als een “concentratie van 
opstandige lieden (langharig werkschuw tuig) die allerlei ver-
nieuwingen willen”, en die alleen maar voor overlast zorgden. 
Doordat het gros van de Amsterdammers en Nederlanders 
helemaal klaar waren met de “Dam-slaper ” werd de sfeer 
steeds grimmiger. De beelden van de ”Dam-slapers” gingen de 
hele wereld over en niemand kon begrijpen waarom er niet 
werd ingegrepen. De mariniers en de matrozen waren de hip-
pies, krakers en ander werkeloos tuig zat. Als de mariniers na 
hun vrije weekend teruggingen naar hun kazernes en marine-
schepen, namen zij afscheid van hun vrouwen en geliefden op 
het CS Het was al verschillende malen voorgekomen, dat als de 
mannen in de treinen zaten en de vrouwen het station verlie-
ten, zij ernstig lastiggevallen werden. Dat lastigvallen bestond 
uit vernederende opmerkingen maar soms werden zij ook 
handtastelijk belaagd. Na een aantal van dit soort weekenden 
waren de Mariniers en de matrozen het zat. Op 25 augustus 
is het nog niet rustig in de stad en 70 á 80 man van het Korps 
Mariniers en van de Koninklijke Marine uit Doorn en Den 
Helder trekken zonder toestemming naar Amsterdam om het 
recht in eigen hand te nemen. Zij stapten niet in de treinen, 
maar overlegden wat zij gingen doen. Zij deden hun koppels af 
en met de koppels in de hand renden zij het station uit. Daar 

joegen zij de 
hippies, krakers 
en anderen op 
in de richting 
van de Dam, De 
“Jannen” deelden 
hier en daar wat 
rake klappen uit 
en in slechts 5 á 
6 minuten was 
de Dam leeg. De 

actie was spontaan ontstaan uit onvrede dat de vrouwen en 
meisjes van de mariniers en matrozen werden lastiggevallen. Er 
werden vragen gesteld aan de Burgemeester en wethouders. 
Ook waren er vragen uit Den Haag. De linkse partijen wilden 
vervolging van de mariniers en matrozen. Zij eisten een nader 
onderzoek. Het publiek was vol lof over het optreden van de 
mariniers en matrozen. Er was tijdens de actie niet opgetreden 
door de politie en marechaussee. Doordat de actie spontaan 
was ontstaan waren deze niet op de hoogte gesteld. Het werd 
de weekenden daarna wel wat rustiger rondom de Dam. 
In 1971 werd de ME voorzien van beschermende kleding. Dit 
bestond uit: een helm met (een te smal) beweegbaar vizier, 
borst- en rugstukken, beenkappen met kniebeschermers, als-
mede een tok. Het was afgekeken van de ijshockeykleding. Ook 
kwam er een speciaal ME-pak bestaande uit een jas met broek 
en hoge schoenen. Het was in ieder geval beter dan we gehad 
hadden. Wel bleek later dat het vizier van de helm te smal was 
en dat er nog steeds veel gezicht- en kaak-letsel voor kwam. 
Behalve de orde herstellen door de ME werden ook de 
diverse ontruimingen door de ME uitgevoerd. Zo ontstonden 
er de BRAnd en TRAangas groepen. Als er met molotovcock-
tails werd gegooid, kwam de BRATRA en sloeg een deken 

om je heen om je te beschermen tegen brandwonden. In de 
Ferdinand Bolstraat werd een winkel ontruimd. De krakers 
waren echter al vertrokken. Wel hadden ze een enorme chaos 
achtergelaten. Op de 1e verdieping waren er hier en daar natte 
plekken op de vloer en in de vloerbedekking te zien. Als je er 
op stond leek het net of er iets prikte. Het was heel vreemd. 
Nu had ik altijd een kleine schroevendraaier met spannings-
zoeker bij mij en ik drukte daarmee in de vloer. Ik zag dat de 
spanningszoeker aangaf, dat er stroom op de vloer stond. Bij 
onderzoek bleek, dat de bedrading van een oude koelkast zo-
danig waren bewerkt, dat er draden onder de vloerbedekking 
waren geplaatst. En wel zodanig, dat contact met de stroom 
wel eens iemand letsel zou kunnen oplopen. Dit was de eerste 
maal dat we zoiets mee maakten. Eerder hadden we al valstrik-
ken meegemaakt, zoals emmers met fecaliën, geplaatst boven 
een deur. 
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