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VOORWOORD  Joop RedeR 

Op het moment dat ik dit schrijf besef ik mij dat de meeste vakanties alweer achter de rug zijn en de klein-
kinderen de klassen op school weer bevolken. Opa en oma worden in veel gevallen weer ingeschakeld, zodat 
de ouders aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Zo’n vakantie is goed om weer even bij te tanken en los 
te komen van de dagelijkse beslommeringen. Na terugkomst is  iedereen, na een paar dagen, weer in zijn normale ritme en lijkt 
het wel of de vakantie al weer lang geleden is. Normaal ben ik in de vakantieperiode met mijn “eigen hotel op wielen” op stap in 
Europa, maar door gewijzigde privéomstandigheden zal onze reikwijdte wel verder af nemen en zullen meer uitstapjes gemaakt 
worden in ons prachtige Nederland. Tijdens de vakantie bleven we natuurlijk het nieuws volgen en heel Nederland was in de ban 
van de krachttoer van Maarten v.d. Weijden. Wat een geweldige prestatie, niet voor eigen eer of glorie, maar met het doel om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Ook de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen was geweldig nieuws. 
Eindelijk is er zicht op een verdachte. Nieuwe technieken in de forensische opsporing, die vroeger bij ons nog onbekend waren, 
hebben geleid tot een match en heeft de mogelijke dader eindelijk een gezicht gekregen. In mijn ogen is het nu een kwestie van 
tijd om de verdachte aan te houden. 
Ons SPA-honk bleef de vakantieperiode geopend, maar de activiteiten van de SPA stonden op een laag pitje, hetgeen weer niet wil 
zeggen dat er helemaal niets te beleven viel. Op zaterdag 18 augustus werd de jaarlijkse BBQ gehouden en een verslag daarvan 
vindt u in dit SPA Nieuws. Helaas zag het bestuur zich genoodzaakt om de meerdaagse reis naar het Zwarte Woud te cancelen. 
Er waren onvoldoende inschrijvingen en dat had tot gevolg dat de aanbieding die gedaan werd, te duur zou worden. Jammer, maar 
volgend jaar zal het bestuur met een nieuw voorstel komen. 
In dit “SPA Nieuws” vind u weer verschillende mooie verhalen en belevenissen uit het verleden, maar ook deel twee van de semi-
permanente bijstandsbrigade, geschreven door Henk Hendriks. Tevens een oproep voor alle gepensioneerden om naar de reünie 
te komen, die dit jaar gehouden zal worden op 13 november 2018 in het “Amstel Boothouse”, gevestigd in het voormalige pand 
van het “Miranda Paviljoen” aan de Amstel. Vorig jaar bleek het “Het Rosarium” te klein voor de grote toeloop, dus nu op naar het 
“Amstel Boothouse”. Ik hoop u op die dag persoonlijk te mogen begroeten.
Omdat het “SPA Nieuws” maar vier keer per jaar verschijnt, doen wij nu al een oproep om  in te schrijven voor ons jaarlijkse 
kerstdiner/dansant. Het eerst volgende SPA-Nieuws verschijnt pas in december en dan zijn wij gewoon te laat met publiceren. 
Het kan niet anders, gezien het succes van de afgelopen twee jaar, dat de inschrijving snel zal vol lopen. Mond- op mondreclame 
noemen we dat. Wees er dus snel bij om verzekert te zijn van een plaats aan de dinertafel.
Ik wens u veel leesplezier.   

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2018-2019

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT, tel. 06-82671562 
 
Dag Datum Activiteit Tijd Locatie
    
dinsdag 18/09/18 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 16/10/18 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 13/11/18 Korpsreunie 14.30 uur zie korpsuitnodiging
dinsdag 20/11/18 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
zaterdag 15/12/18 Kerstdiner/dansant 17.00 uur Corendon-hotel
dinsdag 18/12/18 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag 05/01/19 Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur SPA-honk
dinsdag 15/01/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 19/02/19 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 19/03/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 16/04/19 Paasbingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 23/04/19 Alg. Ledenvergadering 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 21/05/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 18/06/19 Bingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag aug. 2019 BBQ info volgt



3

dinsdag 17/09/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 15/10/19 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 20/11/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 17/12/19 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag dec. 2019 Kerstdiner/dansant 17.00 uur 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    

Het spijt het bestuur en de evenementencommissie enorm om 
te moeten zeggen, dat wij hebben moeten besluiten, om vanwe-
ge te weinig belangstelling, dat de najaarsreis naar het Zwarte 
Woud helaas geen doorgang kan vinden. Om op een dergelijk 
korte termijn een vervangende reis te organiseren lukt helaas 
niet. Wij hopen volgend jaar weer een reis te organiseren. Het 
bestuur beraadt zich op een voorjaarsreis.

Op dinsdag 13 november 2018 te 14.30 uur zal in het Amstel 
Boathouse (voormalig Mirandapaviljoen) aan de Amsteldijk 
223 te Amsterdam de jaarlijkse reünie voor gepensioneerde 
politiemensen worden georganiseerd. U krijgt voor deze dag 
van de Chef van de Eenheid Amsterdam, HC P.J. Aalbersberg, 
een uitnodiging om deze reünie bij te wonen. Deze reünie geldt 
ALLEEN voor oud-medewerkers/sters van de politie en hun 
partner. Verder info ontvangt u van de Eenheid Amsterdam.
Deze dinsdag zal het SPA-honk te Duivendrecht zijn gesloten.

NAJAARSREIS 2018 GAAT NIET DOOR  douwe BRouweR

KORPSREÜNIE 

In dit SPA-Nieuws zijn een aantal door Joop 
Bonnemaijers geschreven artikelen opgeno-
men. Deze zijn in voorgaande uitgaven niet 
geplaatst wegens ruimtegebrek. Bij deze wordt 
dit goedgemaakt, onder dankzegging aan Joop.

BERICHT REDACTIE 
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ONZE HOOFDCOMMISSARIS OP BEZOEK BIJ DE SPA  Redactie

Op uitnodiging van Rob Heida, na afloop van de vier-
daagse in Nijmegen dit jaar, bezocht onze beschermheer, de 
Hoofdcommissaris van de eenheid Amsterdam Pieter Jaap 
Aalbersberg, het SPA Honk.
Hij werd met de nodige egards ontvangen door Rob Heida, bij 
afwezigheid van Joop Reder, onze voorzitter. Het was een infor-
mele bijeenkomst waarbij de HC de eenvoudige, doch voed-
zame lunch, zich goed liet smaken. Na een rondleiding door het 
gebouw toonde hij zich zeer enthousiast over de inrichting en 

de inmiddels aangelegde verzamelingen. Diverse onderwerpen 
werden met hem besproken. Ook bezocht hij de “kaarters” in 
de grote zaal en je kon duidelijk merken, dat velen het bezoek 
op waarde wisten in te schatten. Wij lieten blijken content te 
zijn met de door de eenheid geboden faciliteiten en ook, dat 
wij als tegenprestatie de ruimte ter beschikking te stellen voor 
onderdelen van de eenheid ten behoeve van instructies, diverse 
vergaderingen en bijeenkomsten.

Over een paar maanden is het alweer zover: de donkere dagen 
voor Kerst en dus ook ons SPA kerstdiner-dansant. 
De uitvoering in het Corendon Vitality Hotel is iedereen goed 
bevallen en daarom gaan we voor de 3e keer op herhaling. En 
wel op zaterdag 15 december 2018. U wordt het volgende 
geboden: 
 *  Vanaf 17.00 uur wordt u verwelkomd met een drankje.
 *  Als iedereen aanwezig is, rond 18.00 uur, wordt het 
  feestelijk (nieuw) gevarieerd 4-gangendiner geserveerd  
  in het kerstversierde restaurant. 
 *  Tussen de menugangen door is er gelegenheid tot 
  gezellig samenzijn en/of het maken van een dansje in de
  belendende zalen of in de serre, die nu verwarmd en 
  ingericht is. Ondertussen worden de tafels afgeruimd en   
  opnieuw gedekt. 
 *  Na het diner kan de avond worden voortgezet in de zalen  
  en de serre.
 *  De gehele avond kunt u onbeperkt bier, wijn en frisdrank   
  bestellen. De bediening loopt rond.
 *  Roken kan op het terras, buiten bij de serre. 
 *  De muzikale omlijsting van het geheel is in handen van   
  Henk Wolleswinkel. 
 *  Parkeren doet u op het eigen terrein en is gratis.

Dit Kerstdiner-dansant wordt u aangeboden voor € 39.50 per 
persoon (€ 55.- voor introducés).
Het Corendon Vitality Hotel is gelegen aan de Aletta 
Jacobslaan, nabij de Johan Huizingalaan, te Amsterdam. 
 U kunt uw plaats reserveren door overmaking van dit bedrag 
op bankrekening NL89 INGB 0000 4510 20, ten name van 
Senioren Politie Amsterdam o.v.v. Kerstdiner- dansant. De beta-
ling dient uiterlijk 1 december 2018 binnen te zijn.
Wilt u s.v.p. op de overschrijving vermelden of u voor vlees, vis 
of vegetarisch kiest en of u een speciaal dieet heeft.

KERSTDINER-DANSANT 2018  douwe BRouweR
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Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 5 januari 2019 
uit tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 2019 in het Spa-honk aan de 
Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Daar zullen wij gezamenlijk het glas heffen, 
om elkaar het beste te wensen, met veel geluk en voorspoed in 2019. Het zal u 
op deze dag weer aan niets ontbreken. Wij zien u dus graag op zaterdag 5 januari 
2019 verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. Noteer de datum vast in uw agenda.

Tijdens de opleiding van nieuwe ruiters werd er vroeger ge-
bruik gemaakt van een voorrijder.
De sollicitaties van adspirant ruiters bestond toen voorname-
lijk uit mannelijke agenten die meestal geen of niet voldoende 
rij ervaring hadden. Aangezien paarden toch wel kudde dieren 
zijn volgen zij meestal het eerste paard in de rij (of colonne zo-
als je wilt) en daar zat dan een ervaren ruiter op die goed kon 
sturen. In mijn klas van december 1969 zat ook Cees Rijpkema 
en die deed al aan paardensport en werd automatisch onze 
voorrijder. 
Later werd de keuze bij een sollicitatie voor dames en heren in 
hoofdzaak bepaald door de kunde die zij toonden op omgang 
en rijervaring met paarden.  Heb ik daarna toch jarenlang mee-
gemaakt dat er geen mannelijke collega’s meer door de selectie 
kwamen. Moet wel zeggen dat het weer een andere dementie 
aan de stal gaf en zeker niet ten ongunste. Dit alles even ter 
inleiding.
In de jaren eind 70 en begin 80, ik weet niet meer de exacte 
datum van deze opleiding, kreeg brigadier Gerrit Wormgoor 
de opleiding van een nieuwe klas ruiters en Willem Geitz werd 
gevraagd om voorrijder te worden. Willem had veel ervaring en 
kon later ook zelfstandig voor Gerrit waarnemen.
In de zomerperiode werd er veel geoefend op ons oe-
fenterrein, gelegen tussen het APGS-terrein en de Politie 
Opleidingsschool gelegen aan de Sloterweg. Ons terrein werd 
onderhouden door Gerard Guit. Als Willem met deze oplei-
ding op het terrein kwam oefenen, werd er ook in colonne 
een cross gereden, met aan het eind daarvan een doorwaad-
bare sloot, gelegen tussen het terrein en de Sloterweg. Er was 
in deze sloot een smalle plek waar je wel makkelijk met één 
paard droog kon oversteken. Deze baan was verstevigd door 
zand storting, anders kwamen de paarden in de modder vast 
te zitten. Willem altijd voorop, het liefst in hoog tempo en met 
een big smile en hopend dat er een jonge ruiter ging plonzen. 
Dit gebeurde regelmatig want niet ieder paard ging zomaar 

door een sloot en dan moet je ervaring hebben om dat af te 
dwingen. Willem reed op Meteoor en dat was voor hem een 
eitje.
Gerard Guit was altijd op een geintje uit en zo ook nu weer. 
Bij de Politieschool waren ze aan het bouwen en de bouwvak-
kers zaten vaak te kijken naar de verrichtingen van de ruiters. 
Gerard ging naar hen toe en kreeg het voor elkaar, dat een van 
hen met een dragline de sloot zou uitgraven en de het zand 
ergens anders uit het zicht zou verbergen. Bouwvakkers zijn 
ook altijd voor een geintje te porren, dus dat was totaal geen 
probleem. Een paar van ons waren door Gerard ingeseind en 
gingen op de dag, dat Willem weer naar het oefenterrein zou 
gaan, ook zogenaamd oefenen. Het laat zich raden en ja hoor 
op een gegeven moment riep Willem en zwaaide met zijn arm 
“VOLGEN” en hij reed naar zijn oversteek plaats en liet zijn 
paard met overmoed de sloot in rijden. Onder toezicht van 
bulderende bouwvakkers en ons verdween Willem met paard 
en al kopje onder.
De sloot was eigenlijk door de dragline machinist een beetje 
te diep gemaakt, maar dat was te verwachten toch? Willem en 
Meteoor werden door ons met de nodige moeite uit de sloot 
gehaald. Het moet wel gezegd worden, dat Willem zelf (welis-
waar een ietsje later?) het ook een geweldig goede grap vond.

EEN NAT PAK winfoRd van deuRsen
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OMSCHRIJVING

Horizontaal
1.  vrijheidstraf; vis.
2.  drank; evenzo; toespraak; beletsel.
3.  vaststellen; rampspoed; lof.
4.  inhoudsmaat; fluweel met zeer langhaar;  
 vulkaan; schraal.
5.  bouwmateriaal; streep; toetje; insluiting;  
 muz noot.
6.  oud volkslied; Chinese maat; projectie 
 plaat; plaats in Ov.; steen; gewaad.
7. vogel; rivier in Dld; netelig; uitdrukking.
8.  plaats in NBr; opening; schor; leger.
9.  uitroep; bloedvat; muurholte; bez nw;   
 tentoonstellingsgebouw; sprookjesfiguur.
10.  vogel; vooraan; voedsel; helling.
11.  prooi; levenslucht; klaarspelen; strand- 
 wal van Venetië.
12.  deugniet; vliegveld; kletskous.
13.  godin van de zee; verplaatsen; land in  
 Azië/Mesopotamië; voorzetsel; pers vnw.
14.  hardliner/andersdenkende; handvat;  
 achteraf; daar.
15.  honingdrank; bloeiwijze; bier; fam lid;  
 muziekstuk.
16. in Indonesië geboren Chinees; plus;  
 plaats in Dld; voegwoord.
17.  smeltglas; bepaalde soort sport doen;  
 vet; jongensnaam.
18.  jongensnaam; plaats in Gld; aanw vnw;  
 rustig.
19.  indruk; Japans spel; kletsen/klinken;  
 kromming.

DIAGRAM DOORLOPER SPA NR 12
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Verticaal
1.  insect; politiebureau; politiedienaar.
2.  grond bij boerderij; middel om iets uit te drukken; 
 tijdspanne; brandend; manco.
3.  nogal; vlieg; kind; godin van het onheil.
4.  eikenschorser; doek; vaartuig; vogel; voorzetsel.
5. penibel; aanvoerder; talent.
6.  vrouwelijk dier; pronkziek; vleessoort; vlug; rivier in Italië.
7.  vorderen; godin van de vrede; deel van het jaar; bengel.
8.  vogel; onwezenlijk; katoenen weefsel.
9.  grondstof voor jodium/as van wieren; schoeisel; muz noot;  
 ontkenning; trek.
10.  halfwollen weefsel; voertuig; dopen; pers vnw.
11.  roofdiertje; deel van Gld; europees land; lengtemaat.
12.  woestijnvos; moderne Hebreeuws; speelkaart; gemak/  
 welbehagen.
13.  Oud-IJslandse letterkundige werken; vermaking; deel van   
 hals; trekken van vis aan de dobber
14.  vr dier; beroemde brug in Venetië; een zekere; vaartuig.
15.  blijdschap; land in Afrika; met een rand omgeven.
16.  Europeaan; wisselgebruik; opstootje; regenmeter; domkop.
17.  politieagent; bediende; spreken; deel van een fuik.

Er zijn 4 oplossingen voor de SPA-puzzel van het juninummer 
binnengekomen. Er zat een klein foutje die allen zijn tegengeko-
men. Door loting is de winnaar bepaald. De prijs is gevallen op 
collega Ad Bismeijer. Met hem wordt een afspraak gemaakt om 
de puzzelprijs in ontvangst te nemen.

De oplossing van deze doorloper, in diagram-vorm, dan wel in 
regels horizontaal en vertikaal, kunt u sturen naar  
puzzel@spa-amsterdam.nl. 
Gelieve dit te doen voor 1 november 2018.

De puzzelredactie
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HOE IS HET MET…… fRank van den BeRg

Tini ANDERSON
Op terugreis van een uitstapje en optreden met haar zangkoor 
is Tini tijdens een stop gevallen en daarbij lelijk op haar hoofd 
terecht gekomen. Zij raakte buiten bewustzijn en werd over-
gebracht naar een ziekenhuis in Wiesbaden en later naar het 
AMC. Inmiddels is Tini weer thuis en werkt aan haar herstel, 
alhoewel dat met die warme zomermaanden zeker niet gemak-
kelijk moet zijn geweest.

Koos WIEGERTJES
Is druk met zijn revalidatie. Koos is thuis en voelt zich redelijk. 
Hopelijk zet het herstel verder door zodat wij Koos weer kun-
nen begroeten in het SPA Honk.

Gerrit van ROOTSELAAR
Een moeilijke periode voor Gerrit. De wonden aan zijn voeten 
en hiel helen slecht, waardoor het lopen hem zeer slecht 
af gaat. Gerrit blijft optimistisch en hoopt op betere tijden. 
Inmiddels (20/8) zijn de voeten gedotterd en hopen op verder 
herstel, zodat staan en lopen weer mogelijk is.

Cees NUKOOP
De 80-jarige Cees die wij kennen van de Ruiterij maakt het 
redelijk goed. Cees heeft wat problemen met het hart gehad, 
doch met hulp van wat "pilletjes" blijft hij aardig op de been en 
fietst regelmatig in Purmerend en omgeving.

Jan KOERS
De 85-jarige Jan is woonachtig in Almere en chauffeur geweest 
bij Bureau Vervoermiddelen. Ook was hij plv chauffeur van 
diverse HC's. Jan en zijn echtgenote verkeren in goede gezond-
heid en lezen het SPA-magazine met veel plezier. Jan vertelde 
nog een anekdote. Tijdens de rellen van 1980 had de Bratra 
dringend behoefte aan rookbommen. Via de achterzijde van 
de zeer gewelddadige demonstranten wist Jan de Bratra te 
bereiken. Doel bereikt doch auto total-loss. Bedankt Jan en 
veel geluk.

Piet POST
Tijdens oefenmarsen voor de Vierdaagse is Piet onwel gewor-
den. Aanvankelijk wilde Piet doorgaan met lopen, maar gelukkig 
hebben collega's hem dit weten te verhinderen.  Maar goed 
ook want ziekenhuisopname en hartoperatie bleken noodzake-
lijk. Er zijn meerdere by passes aangelegd. Piet is inmiddels thuis 
en wij hopen op een goed herstel. Sterkte.

Piet de NIET
Ik heb contact kunnen krijgen met de echtgenote van Piet, die 
momenteel verblijft in hun huisje in Wijk aan Zee. Het gaat 
uitstekend met Piet, dus dat was geweldig te horen, na een 
moeilijke en zware periode. Gefeliciteerd!

Gerard en Ina MULLER
Het is momenteel in huize Muller wat minder. Ina's lichaam 
is aan de rechterzijde niet meer stabiel, vanwege een ge-
scheurde pees. Dat maakt haar niet meer mobiel. Dit houdt 
in dat Gerard zijn vrouw de nodige zorg en begeleiding moet 
geven. Bij Gerard is onlangs een kwaadaardig puistje onder een 
oogwimper verwijderd. Hopelijk breken er betere tijden aan en 
kunnen wij Gerard en Ina weer bij een of andere activiteit van 
de SPA aantreffen. Zij staan bij mij bekend als een goedlachs en 
positief paar en dat wordt zeker gemist.

Ab KOPER
De inmiddels 83-jarige Ab maakt het goed in het mooie 
Zandvoort, alwaar hij geboren en getogen is. Als het even kan 
is Ab buiten te vinden met zijn scooter en hij wandelt ook re-
gelmatig. Zijn humor heeft hij niet verloren en hij is nog steeds 
bijzonder ad rem. Ab is jarenlang chef arrestantenzorg aan het 
HB geweest en hij kent velen en velen kennen hem. Ab groet 
alle bekenden.

Carla ABMA
Carla maakt het goed, een vrouw die positief in het leven staat 
en altijd veel belangstelling toont voor haar medemens. Carla 
heeft jaren dienstgedaan aan de Warmoesstraat en Beursstraat 
en heeft ook deel uit gemaakt van het Zelfhulpteam. Haar hart 
lag bij de Ruiterij (Beredenen), maar het is haar helaas niet 
gelukt daar terecht te komen. Daar hoeft zij verder niet om 
te treuren, want inmiddels is zij zelf in het bezit van een paard, 
dus zij kan de schade inhalen. Geniet ervan!

Ik wil bij deze een positieve opmerking maken over het stuk 
geschreven door ons lid Mr. Pieter LAMAN in het vorige maga-
zine. Persoonlijk vond ik zijn belevenissen bij politie, justitie en 
advocatuur zeer interessant. Dus, beste leden, klim in de pen 
en laat ons genieten!
Ik besluit met het melden van leden/gepensioneerden die de 
laatste maanden zijn overleden: Henny WORKUM, 89 jaar; Mw. 
LOUWERSE-AALBERSBERG, 91 JAAR; Wim GERRITSE, 94 
JAAR; Auke SCHOTANUS, 93 jaar en Joop PLANKMAN, 83 
jaar. Rust in Vrede.
Beste leden, het allerbeste en tot de volgende keer.
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SEMI-PERMANENTE BIJSTANDSBRIGADE DEEL 2 Henk HendRiks

Bevoegdheden, rechtspositie, dienstvoorschriften 
en ambtsinstructie
Hoewel de leden van de brigade Amsterdam-Bijstand in hoge 
mate integreerden in het Amsterdamse Korps, bleven de 
tijdelijke en permanente verschillen tussen marechaussees en 
politiemensen bestaan, die soms moeilijkheden opleverden. Tot 
1 februari 1987 waren de marechaussees in Amsterdam slechts 
beperkt bevoegd. 
Eerder had de gemeenteraad van Amsterdam, vanwege de 
groeiende overlast door drugsverslaafden, speciale verorde-
ningen uitgevaardigd, waardoor alleen de gemeentepolitie 
extra bevoegdheden kreeg. Op 1 februari 1987 werd door de 
minister van Justitie aan het marechausseepersoneel de status 
van onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolitie verleend. 
Hiermee kregen de marechaussees vrijwel dezelfde politiële 
armslag als hun politiecollega’s. Aangezien het bij het mare-
chausseepersoneel om militairen ging, die onder de krijgstucht 
stonden, verkeerden zij in een duidelijk andere rechtspositie 
dan ambtenaren van de Amsterdamse gemeentepolitie. Een 
voorbeeld vormt het geval van een marechaussee en een agent. 
Beiden hadden zonder toestemming de auto verlaten om bij 
een zieke collega twee uur op bezoek te gaan. Het gevolg was 
dat de agent een inhouding van twee verlofuren kreeg terwijl 
de marechaussee, als militair, feitelijk tuchtrechtelijk moest 
worden gestraft. In de praktijk werd dat opgelost, door de uren 
bij de marechaussee in mindering te brengen op zijn gemaakte 
overuren. De agent kreeg dus een aantekening en de mare-
chaussee niet. Deze rechtspositionele ongelijkheid werd in 
1987 de wereld uitgeholpen door een besluit van de minis-
ters van Defensie en Binnenlandse zaken, waarin de voor de 
gemeentepolitie Amsterdam geldende dienstvoorschriften en 
huishoudelijke orders ook van toepassing werden verklaard op 
de leden van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Op 14 december 1988 werd bij Koninklijk Besluit een nieuwe 
ambtsinstructie voor de rijks- en gemeentepolitie vastgesteld. 
Deze instructie werd ook van toepassing indien een militair 
van de Koninklijke Marechaussee optrad onder het gezag van 
een burgemeester of van een officier van justitie. De verdere 
uitwerking van deze maatregel werd vastgelegd in de para-
grafen: geweldsgebruik, veiligheidsfouillering, hulpverlening en 
medische bijstand, bijstandsverlening en legitimatie.

Bijstand in de Amsterdamse praktijk
In de bijna achtentwintig jaar dat de brigade heeft bestaan, 
hebben in totaal tien brigadecommandanten, het commando 
gevoerd. De brigadestaf bestond verder wisselend uit twee 
adjudanten/opperwachtmeesters, een of twee wachtmeesters 
en een of twee marechaussees. De sterkte van de staf fluctu-
eerde naar gelang de personele bezetting van de brigade. De 
brigadecommandant en 
zijn staf waren hoofdzakelijk op administratief terrein verant-
woordelijk. Concentratiedagen, functioneringsgesprekken, be-
oordelingen en alles rondom de medische zorg van marechaus-
sees waren de hoofdbestanddelen van hun zorg. De politie gaf 
leiding als het om de dagelijkse politiële werkzaamheden ging. 
Wat waren nu de dagelijkse taken van de marechaussees? 

ow. H.de Haan, ow. H. Hendriks, 
kap. J. van Poortvliet en adj. W. Hengeveld 

Om dit duidelijk te maken zal een reeks voorbeelden de revue 
passeren, voorbeelden, die ook duidelijk zullen maken hoezeer 
de marechaussees in de loop der jaren feitelijk in de gemeen-
tepolitie van Amsterdam zijn geïntegreerd. De taken van het 
personeel bestonden uit alle voorkomende politiediensten. In 
de praktijk kwam dat neer op:

•  het fungeren als chauffeur c.q. waarnemer in een   
  surveillanceauto;
•  de zogenaamde “5 maal 8” dienst (het toenmalige   
  alarmnummer); 
•  het bezetten van verkeersposten;
•  het betrekken van vaste posten bij consulaten;
•  het houden van verkeerscontroles;
•  het verrichten van verkeerstaken van verschillende   
  aard;
•  de ordehandhaving c.q. verkeersregeling bij grote   
  evenementen;
•  het assisteren bij uiteenlopende gevallen van politie  
  optreden, onder ander de dienst als mobiele eenheid  
  bij ernstige ordeverstoringen.

De hiervoor genoemde algemene werkzaamheden werden 
in de loop van de tijd op allerlei gebied steeds verder uitge-
breid. Marechaussees werden in Amsterdam in staat gesteld 
zich verder te specialiseren en voortgezet politieonderwijs te 
volgen, zoals daar waren verkorte recherchecursussen, cursus 
technisch rechercheur en zelfs de cursus voor politiediploma-
B. Zo integreerde men zodanig in het Amsterdamse korps, dat 
zelfs vaak voor insiders moeilijk te zeggen viel, of het om een 
ambtenaar van de gemeentepolitie of een marechaussee ging. 
Zeer opmerkelijk was, dat het in de loop van de tijd steeds va-
ker voorkwam, dat marechaussees de oudste ”dienders” in de 
groep of de afdeling waren. De oorzaak daarvan was het grote 
verloop onder de agenten van de gemeentepolitie, terwijl de 
marechaussees veel langer op hun plek bleven. De ervaren 
“oude wachtmeesters” en marechaussees werden daarom 
vaak als mentor van nieuwe agenten ingezet.

Criminaliteitsbestrijding
Een voorbeeld van specialisatie van marechaussees in het 
kader van de bijstand vormden de werkzaamheden bij de 
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Groepen Speciale Opdrachten (GSO), ook wel “burgerpot” 
genoemd. Deze groepen bestonden wel uit elf agenten en 
marechaussees. Zij werkten onder leiding van een ervaren 
brigadier-rechercheur in burgerkleding en waren zo actief 
dat zij zich na enkele weken al moesten vermommen, dit om 
herkenning bij de recidivisten te voorkomen. De GSO was 
een groot succes. Dat kwam omdat het dienstrooster aan 
het rooster van de criminelen was aangepast. De werktijden 
lagen dan ook rond de avondspits tot in de vroege uurtjes. Veel 
aanhoudingen op heterdaad ter zake de meeste artikelen uit 
het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en Wapenwetgeving 
waren het gevolg. Ook het systeem dat door de groepen werd 
gehanteerd, werkte buitengewoon efficiënt. Zij hielden aan, 
zorgden voor de voorgeleiding en maakten het aanhoudings-
proces-verbaal. De gespecialiseerde recherchediensten, zoals 
de afdeling Vuurwapens en Narcotica, namen de zaken voor 
verdere afhandeling over. In een verslag over de maand maart 
1981 – niet eens tijdens het hoogseizoen- wordt melding 
gemaakt van 66 aanhoudingen. Het succes werd enigszins ge-
temperd omdat de meeste criminelen vaak weer snel op straat 
stonden en nieuwe misdrijven konden plegen. De situatie in het 
centrum dreigde medio 1978 uit de hand te lopen. De aangifte 
met geweld en tassen- en zakkenrollerij, meestal gepleegd 
tegen voornamelijk buitenlanders, rezen de pan uit. Dit leidde 
ertoe dat zelfs een beroep werd gedaan op de Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee (BSB). 
Deze elite-eenheid werd korte tijd, als onderdeel van de 
brigade Amsterdam-Bijstand, belast met bestrijding van zakken-
rollerij en tassendiefstallen in, op en om het openbaar vervoer. 
De dienst werd verricht vanaf het hoofdbureau van politie en 
stond onder leiding van een hoofdinspecteur van de Afdeling 
Overvallen. De dagelijkse leiding was in handen van een bri-
gadier van die afdeling. Er werd in twee ploegen gewerkt. De 
ochtenddienst begon om 11.00 uur en eindigde om 19.00 uur 
en de middagdienst begon om 14.00 uur en eindigde om 22.00 
uur.
Op verzoek van de Amsterdamse korpsleiding werden aan het 
begin van de zomer van 1986 50 wachtmeesters en marechaus-
sees geplaatst bij de Amsterdamse politie. Merendeel van hen 
werd naar het bureau Warmoesstraat gedirigeerd en ingedeeld 
bij het zogenaamde zomerdetachement. 

Commissaris Dorst met de 1e lichting marechaussees
De hoofdtaak van dit detachement was het bestrijden van 
de kleine criminaliteit en drugshandel omdat wel 40 tot 50 
toeristen per dag van hun geld werden beroofd. De minister 
van Defensie F. Bolkestein bezocht kort na het begin van de 
plaatsing het bureau. Aan het einde van het bezoek werd een 

rondgang in de buurt gemaakt. De minister werd begeleid door 
een hoofdinspecteur en drie marechaussees. Zij liepen over 
de Oudezijds Kolk, toen er op afstand van ongeveer 50 meter 
voor het gezelschap geschreeuwd en gegild werd. De aanwe-
zige marechaussees renden in de richting van het hulpgeroep. 
Even later zag het gezelschap dat een toerist bloedend op de 
grond lag. De man en zijn echtgenote waren met een mes be-
dreigd en het slachtoffer was in de borst en rug gestoken. De 
daders vluchtten in de richting van de Sint Olofsteeg. Terwijl 
een van de marechaussees zich over het slachtoffer ontfermde, 
zetten de twee anderen de achtervolging in op de daders, die 
zij wisten aan te houden en naar het bureau over te brengen. 
De minister was ontdaan door het voorval en schrok even la-
ter opnieuw, toen de twee overvallers werden binnengebracht. 
Zij spuwden, schopten en probeerden de politiemensen te 
bijten. Deze beroving was niet in scene gezet!

Verkeer
Vanaf 1971 tot en met 1985 heeft menig marechaussee en 
wachtmeester zijn eerste stappen bij het Amsterdamse ver-
keersdetachement gezet. Deze eenheid had een sterkte van 50 
man en werd dagelijks geleid door een adjudant van politie in 
samenwerking met enkele kaderleden van de KMAR. Dit waren 
meestal opperwachtmeesters, maar later ook adjudanten. De 
werkzaamheden van dit detachement bestonden uit verkeers-
controles van allerlei aard. De eerste jaren was het gevestigd 
aan de Stadhouderkade en later aan de Overtoom. De ijver van 
de gedetacheerde marechaussees overtrof vaak de capaciteit 
van de mensen van de verhoorgroepen. Zij moesten de op 
kenteken opgemaakte zaken door middel van een kort telefo-
nisch verhoor afsluiten. Deze verhoorgroepen waren gevestigd 
aan het bureau Linnaeusstraat en Kattenburg. Gedurende een 
lange tijd heeft een adjudant-onderofficier van het Wapen 
de dagelijkse leiding gehad over de verhoorgroepen aan het 
bureau Linneusstraat. 

Parkeerpolitie
Gedurende een 
overgangsperiode 
van drie jaar hebben 
marechaussees en 
wachtmeesters van 
de brigade onder lei-
ding van een adjudant 
en een brigadier het 
Bureau Parkeerpolitie 
aan de Oostelijke 
Handelskade draai-

ende gehouden. De taak van het bureau was om de kosten van 
het slepen en bewaren van voertuigen van parkeerovertreders 
te innen. De wegsleepregeling was een effectief wapen tegen 
verkeerd en gevaarlijk geparkeerd staande voertuigen. In de 
meeste gevallen betrof het echter voertuigen van onwetende 
buitenlandse toeristen. Zij deden vaak eerst aangifte van 
diefstal van hun auto bij een van de bureaus in het centrum. 
Niet iedereen kwam op het idee dat het voertuig wel eens kon 
zijn weggesleept. Het gevolg daarvan was, dat de kosten van 
bewaring en slepen de dagwaarde van het “in beslag genomen 
voertuig” vaak ver overschreden. 
De toerist kon of een groot bedrag bij de bank gaan halen, 
of afstand doen van het voertuig en met de trein naar huis. 
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Gemiddeld betaalde men fl. 250. De inkomsten per dag per 
politieman bedroegen meestal rond fl.3.500 tot fl.4.000 gulden. 
Niet verwonderlijk, dat de politie en de gemeente Amsterdam 
er bij de toeristen niet populairder op werden. Het parkeer-
beheer, inclusief de afhandeling van weggesleepte voertuigen, 
werd later door een nieuw opgerichte dienst van de politie 
i.c.m. de marechaussee overgenomen. Dat marechaussees zich 
voor deze administratieve dienst opgaven, had vaak te maken 
het relatief plezierige dienstrooster en omstandigheden thuis. 
Er waren alleen dag- en avonddiensten.

Handhaving openbare orde
In 1982 schreef een hoofdinspecteur van politie een brand-
brief met betrekking tot de nijpende personeelssituatie bij de 
operationele politie-eenheden. Zijn collega, de chef uniform-
dienst, had begrip voor zijn probleem, maar was in principe 
tegen zijn voorstel aanvulling te laten plaatsvinden vanuit de 
districten. Die waren immers ook al onderbezet. Als com-
promis stelde de chef uniformdienst voor de marechaussees 

van de verkeersdienst ook in te delen in een ME-peloton. Het 
voordeel daarvan was een snelle inzet van al het aanwezige 
personeel, zonder dat de districten werden belast. Een werk-
groep van politie en marechaussee heeft de organisatorische 
problemen, zoals kleding en ME-toelage, besproken en op-
gelost. De ME-uitrusting werd door de KMAR geleverd een 
verhoging van de bijstandstoelage werd indirect als vergoeding 
voor ME-werkzaamheden gezien. De gemeentepolitie leverde 
de pelotonscommandant en zijn vervanger. De KMAR zorgde 
voor vier sectiecommandanten, twee opperwachtmeesters 
en twee wachtmeesters van het verkeersdetachement. De 
voertuigen en alles wat daarbij hoorde, werden weer door de 
politie geleverd. De formatieoefeningen met het gehele peloton 
en de secties werden voortvarend ter hand genomen. Tijdens 
deze oefeningen en later bij het direct optreden op onder 
meer het Museumplein, bleek het marechausseepeloton niet 
zo beweeglijk als de collega’s van de politie. Onder andere bij 
het snel in- en uitstappen van de voertuigen had men last van 
de nestel, het pistoolkoord en de draagriem. Het peloton is in 
1982 diverse malen ingezet waarbij meerdere marechaussees 
gewond zijn geraakt. Eén van hen, zo bleek later, bleef charges 
uitvoeren ondanks een gebroken scheenbeen. Het gezamenlijk 
in pelotonsverband optreden schiep een sterke band tussen 
de marechaussees en met de collega’s van de gemeentepolitie. 
Dit bleek temeer kort voordat het peloton werd opgeheven. 
Tijdens het afscheid van adjudant M. Walraven van de gemeen-
tepolitie kreeg hij van de marechaussees een fiets en een 
marechaussee-nestel cadeau.

Transport ploeg hoofdbureau
Nijpende personele problemen noopten een andere hoofd-
inspecteur, verbonden aan het hoofdbureau van politie, om in 
april 1982 de noodklok te luiden. Volgens de man kon zijn afde-
ling de hoeveelheid werk niet meer aan. In zijn brief aan perso-
neelszaken stelde hij dat er per direct personeel bij moest om 
de te verwachten toeloop van arrestanten tijdens de zomer 
het hoofd te kunnen bieden. De noodkreet van deze hoofdin-
specteur- later als commissaris A. Smit nog vaak in het nieuws 
vanwege zijn onorthodoxe aanpak van problemen- werd geho-
noreerd en een nieuwe uitdaging voor de marechaussees was 
een feit. Bij de brigade Amsterdam-bijstand werden vier mare-
chaussees en een wachtmeester geplaatst en gedetacheerd bij 
het bureau van de wachtcommandant aan het hoofdbureau van 
politie. Zij werden belast met het transport van arrestanten 
van en naar diverse bureaus en Paleizen van Justitie.

Werkzaamheden voor verschillende specialisti-
sche diensten

De vreemdelingendienst
In juli 1975 werd de brigade Amsterdam-bijstand uitgebreid 
met twaalf marechaussees die speciaal bestemd waren voor de 
Vreemdelingendienst (VD) van de gemeentepolitie Amsterdam. 
De bedoeling was dat deze detachering tot 1 januari 1976 zou 
duren. De taak van de marechaussees was het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van regularisatie van het verblijf 
van illegale buitenlandse werknemers. Met deze detachering 
werden feitelijk de eerste marechaussees bij de Amsterdamse 
recherche geplaatst. De 1e tot en met 3e divisie KMAR  lever-
den ieder vier man. Vele tientallen anderen hebben hen daarna 
afgelost, totdat er na ruim een jaar aan het detacheren van het 
personeel een einde kwam en men tot plaatsing overging. In 
verband met het einde van de detachering en het begin van de 
plaatsingen diende de KMAR vijftien wachtmeesters en mare-
chaussees, onder leiding van een opperwachtmeester, met in-
gang van 1 november 1976 op voorhand voor de duur van één 
jaar ter beschikking te stellen. In een speciale beschikking van 
de minister van Justitie werden die marechaussees aangewe-
zen als ambtenaren met het toezicht op vreemdelingen belast. 
Later werd de opsporingsbevoegdheid ondergebracht in een 
artikel van de Aanwijzingsbeschikking Opsporingsambtenaren 
en Hulpofficieren van Justitie. De taken van deze ambtenaren 
waren assistentie verlenen bij controle en aanhouding van 
vreemdelingen, het doen van onderzoeken en het bijhouden 
van de vreemdelingenadministratie en het verzorgen van trans-
port bij uitgeleidingen van illegalen uit ons land. Dit in samen-
werking met andere leden van het Wapen die belast waren met 
de grensbewaking. Ruim tien jaar later, aan het begin van 1987, 
werd het KMAR-detachement bij de Vreemdelingendienst 
Amsterdam met vijf man uitgebreid. Deze marechaussees 
werden steeds voor drie maanden gedetacheerd en belast met 
de afhandeling in eerste lijn van asielaanvragen. Het personeel, 
dat werkzaam was in een pand aan het Waterlooplein, had dag 
en nacht uit te maken met tussen de honderd á tweehonderd 
mensen met een aanvraag tot een bepaalde vorm van verblijf, 
visum of vergunning tot vestiging. De arbeidsomstandigheden 
in het gebouw waren verre van optimaal. De hectiek van veel 
personeel in kleine ruimten met daar doorheen vreemdelin-
gen, die van de ene naar de andere afdeling werden begeleid, 
leverde een chaotisch beeld op. Naast dit meer administratieve 
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werk gingen de marechaussees in ploegen van elk vier man 
samen met Amsterdamse rechercheurs van de VD de straat op, 
om op de daarvoor in aanmerking komende adressen de uit-
geprocedeerde vreemdelingen op te sporen en aan te houden. 
Kwam men met arrestanten aan het bureau dan moest verder 
alles zelf geregeld worden. Onderdak voor de kinderen tot het 
opslaan van huisraad en het regelen van de terugreis. Uiteraard 
kwamen de marechaussees tijdens hun werk schrijnende situa-
ties tegen die hen niet onberoerd lieten. Evenmin was het ple-
zierig om te horen dat het werk van de VD door burgers werd 
vergeleken met de razzia’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hadden plaatsgevonden. Dat het werk bij de VD niet altijd 
ongevaarlijk was ondervonden twee marechaussees, die in 
aanraking kwamen met illegalen die een vuurwapen in het bezit 
hadden. Tijdens een routinecontrole in de Van Beuningenstraat 
in Amsterdam werden zij onder bedreiging van een revolver 
gegijzeld. Een van die marechaussees kreeg het vuurwapen 
zelfs tegen het hoofd gedrukt. Nadat beiden ontwapend waren 
werden zij met een eigen handboeien vastgeketend en achter-
gelaten. Na een intensief onderzoek door personeel van de 
Warmoesstraat, de Afdeling Overvallen van het hoofdbureau 
en een aantal marechaussees zijn de illegale vreemdelingen die 
voor de gijzeling verantwoordelijk waren aangehouden. De 
detachering van KMAR-personeel bij de Vreemdelingendienst 
werd op 1 juli 1992 beëindigd. Dat kwam omdat per die datum 
de KMAR het Vreemdelingentoezicht als taak binnen het 
takenbesluit erbij had gekregen. In het totaal werden ongeveer 
200 leden van het Wapen bij Vreemdelingendiensten in het land 
geplaatst. De VD Amsterdam kreeg 45 man. Dit was het einde 
van de bijstand VD Amsterdam. In het totaal zijn ongeveer 350 
mannen en vrouwen van de KMAR werkzaam geweest bij de 
VD Amsterdam.

Recherchebijstand Vaste Kern 1975-1987
Hoe het Project Recherchebijstand aan de gemeentepolitie 
Amsterdam tot stand is gekomen, is door de schrijver niet 
in de beschikbare bronnen teruggevonden. Het verhaal gaat 

echter dat tijdens een receptie bij de Amsterdamse politie 
aan de CKMAR door Commissaris van politie G. Toorenaar 
enigszins schertsend gevraagd: “Kun jij mij nu ook nog recher-
che leveren?” Hier zou de generaal E. Spronk op ironische toon 
hebben geantwoord: “Natuurlijk, hoeveel wil je er hebben.” 
“Doe maar vijfentwintig man”, zou Toorenaar hebben gezegd. 
Het probleem was toen voor CKMAR om binnen het Wapen 
deze marechaussees met recherche opleiding en kennis te 
vinden. Hoe het ook zij, in het voorjaar van 1975 verscheen de 
vacature voor vijfentwintig onderofficierenrechercheurs, die 
voor tenminste drie jaar alle voorkomende recherchedienst bij 
de Amsterdamse Politie wilden verrichten. De ingangsdatum 
was 1 september 1975. Deze diensten konden worden verricht 
binnen het observatieteam (zes man), de afdeling Narcotica 
(vier man) en de recherche aan de districten (vijftien man). 
De animo om voor drie jaar rechercheur te worden bij de 
Amsterdamse politie was binnen het Wapen zeker niet groot 
te noemen. Dit kwam vanwege de relatief hoge eisen die aan 
het marechausseepersoneel werden gesteld. Zo moest men, 
afhankelijk van waar men ingedeeld zou worden, minimaal 
onderofficier in de rang van opperwachtmeester of wacht-
meester der 1e klasse zijn en een recherche- cursus met suc-
ces hebben doorlopen, of onderofficier in de rang van wacht-
meester der 1e klasse zijn die een verdovende middelen had 
weten af te ronden. Onderofficieren en marechaussees voor 
het Observatieteam mochten minimaal 22 en maximaal 30 jaar 
zijn. Tot slot diende het personeel te voldoen aan de volgende 
eisen: in het bezit zijn van een burgerrijbewijs BE, vitaal en 
sportief zijn, over een goed uitdrukkingsvermogen beschikken 
en bereid zijn in teamverband te werken. Aangezien de plaat-
sing maar voor drie jaar was, vond het merendeel van de re-
chercheurs van de KMAR het aanbod niet aantrekkelijk genoeg 
om van standplaats te veranderen. In eerste instantie waren er 
maar vijf vrijwilligers die direct voldeden aan de Amsterdamse 
eisen. Vier onderofficieren kwamen uit het district Noord-
Holland. Drie van hen waren tot dan werkzaam bij de Justitiële 
Dienst (recherche) van de brigade Amsterdam en één van de 
brigade Bussum. Voor de brigade Amsterdam was het vertrek 
van de drie een grote aderlating en de commandant was er 
logischerwijs niet blij mee. De vijfde man kwam rechtstreeks 
van de opperwachtmeestercursus te Apeldoorn. Het ontbre-
ken van enthousiasme werd later goed gemaakt door een 
grote groep welwillende onderofficieren die aanvang 1976 aan 
de recherchecursus aan het Opleidingscentrum Koninklijke 
Marechaussee (OCKMAR) begonnen. Op 1 september 1975 
werden de eerste vier marechausseerechercheurs welkom 
geheten door de hoofdinspecteur Steen in het bijzijn van de 
majoor der Koninklijke Marechaussee L. Sunter en de waarne-
mend brigadecommandant Amsterdam-Bijstand de adjudant H. 
Lunshof. Twee rechercheurs, een opperwachtmeester en een 
wachtmeester werden geplaatst bij de Afdeling Verdovende 
Middelen van de Centrale Recherche aan het hoofdbureau van 
politie. Een opperwachtmeester werd geplaatst bij de recher-
che Warmoesstraat en een wachtmeester der 1e klasse aan het 
derde district bij het bureau Singel. Op 10 november werd nog 
een opperwachtmeester bij de brigade geplaatst en tewerkge-
steld aan het 5e district, bureau Van Leijenberghlaan. Hij kwam 
rechtstreeks van de opperwachtmeestercursus. 
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De Narcoticabrigade, de Criminele Inlichtingendienst, 
het Bureau Falsificaten en het bureau Bijzondere zaken.
De Narcoticabrigade, voor 1976 de Afdeling verdovende 
Middelen genoemd, was onderdeel van de Amsterdamse 
Centrale Recherche. Deze Centrale Recherche bestond verder 
uit: de afdeling Criminele Inlichtingendienst, Vuurwapens en 
Overvallen en Ernstige Delicten.
De Narcoticabrigade was gevestigd in het hoofdbureau. De 
sterkte van de afdeling bedroeg medio jaren zeventig negen 
man, waaronder de reeds vermelde twee onderofficieren 
van de Koninklijke Marechaussee. Eind 1976 was de brigade 
vanwege de toenemende drugsproblematiek al meer dan 
verdubbeld en waren er vierentwintig rechercheurs werk-
zaam waarvan vier marechaussees. In de grote kamer 120, 
waar de Narcoticabrigade was gehuisvest, waren ook vier 
verhoorkamers. Deze waren als dagverblijf ingericht was als 
voordeel had dat er niet met de verdachten heen en weer 
naar het cellenblok hoefde te worden gelopen. De dagelijkse 
leiding van de brigade was in handen van één adjudant Jan 
Huisman en drie brigadiers. De chef van de afdeling was een 
hoofdinspecteur K.J.J.H. Sietsma. Er waren vijfteams van elk 
vier man. Drie specialiseerden zich op basis van nationaliteit 
en etniciteit van de drugscriminelen. (Antillianen/Surinamers, 
Turken en Chinezen) De twee andere teams stonden bekend 
als het speedteam en het team Overige Zaken. De vijf groepen 
bestonden uit hoofdagentenrechercheurs en de vier geplaatste 
marechausseerechercheurs. Per twee rechercheurs beschikte 
men over een middenklasse auto voorzien van verbindingsmid-
delen. Een groot nadeel was dat de communicatie kon worden 
afgeluisterd. Om hier een einde aan te maken werd begin 1978 
nieuwe verbindingsapparatuur met crypto aangeschaft, waarvan 
de code toch ook maandelijks vanwege geheimhouding, moest 
worden aangepast. Thuis kregen de rechercheurs een extra 
telefoontoestel ter beschikking. De bedoeling daarvan was dat 
de vele dienstgesprekken dan zonder kosten voor betrokkene 
konden worden gevoerd. In de praktijk werden deze tele-
foons ook gebruikt voor het contact met de informanten. Zij 
konden in geval van nood de betreffende rechercheur vrijwel 
altijd bereiken. De Criminele Inlichtingendienst (CID) van het 
Amsterdamse Korps werd midden jaren zeventig ook stevig 
uitgebreid. Toch had dit niet gelijke tred gehouden met de groei 
van de Narcoticabrigade en bleef de werkdruk buitengewoon 
hoog. Assistentie aan de leden van de Narcoticabrigade werd 
daarom noodzakelijk. De CID was in die tijd hoofdzakelijk 
bezig met inventarisatie en het verzamelen van inlichtingen 
over de triades van de Chinezen omdat er bijna wekelijks 
doden in die kringen vielen. Het gebrek aan menskracht bij 
de CID had nu tot gevolg dat tactische rechercheurs van de 
Narcoticabrigade informanten gingen “runnen”. Het runnen van 
dergelijke personen hield in het begin niet zoveel in. Een kleine 
informant kreeg een doorkiesnummer en van alle contacten 
werd door de rechercheur aantekeningen gemaakt. De dos-
siers werden bij de chef van de afdeling in een kluis bewaard. 
Het kon voorkomen dat een tactisch narcotica-rechercheur 
een groot aantal informanten aanstuurde. Rechercheurs van 
de Narcoticabrigade reisden in die jaren voor het afhandelen 

of starten van onderzoeken en soms als getuige in rechtszaken 
de hele wereld af. Efficiënte samenwerking met de politie in 
andere landen was daarbij een pré. Een voorbeeld van suc-
cesvolle internationale samenwerking vormt het oprollen 
van een groot amfetamine laboratorium in de bergen van het 
Spaanse Tarragona. Eind 1989 werd de Centrale Recherche aan 
het hoofdbureau van politie wederom verstrekt, nu met drie 
opperwachtmeesters. Twee werden er geplaatst bij het Bureau 
Falsificaten en de derde opperwachtmeester kwam bij het 
Bureau Bijzondere Zaken terecht. De genoemde rechercheurs 
volgenden in verband met hun functies verschillende cursus-
sen, onder andere een fraudecursus aan de Rechercheschool te 
Zutphen. In het Korpsbericht van 27 februari 1991 werd over 
de oplossing van een brute roofmoord op de eigenaar van de 
snackbar ’t Hoekje op de Middenweg te Amsterdam verhaald. 
Het bericht vermeldde dat na een intensief onderzoek, waarbij 
op hoogtijdagen door veertig rechercheurs aan de zaak was 
gewerkt, de moord werd opgelost. Bij dit onderzoek was ook 
een van de opperwachtmeesters betrokken. Hij had samen met 
een brigadier-rechercheur de leiding van het onderzoek.

De volgerij/observatieteam
De volgerij, een onderdeel van de Criminele Inlichtingendienst, 
was in hoofdzaak actief als het om zware misdrijven ging. 
Voorbeelden daarvan vormen de beruchte ontvoeringszaken 
Caransa en Heineken/Doderer en grensoverschrijdende drugs-
zaken. Marechaussees die bij de volgerij werden ingedeeld, wer-
den direct gekoppeld aan een ervaren volger van de politie. Dit 
was meestal een wat oudere rechercheur met een grote dosis 
kennis en ervaring van de Amsterdamse onderwereld. Een van 
de eerste zaken die de marechaussees leerden was zich aan te 
passen aan de omstandigheden. Om niet op te vallen moesten 
zij ware kameleons zijn. Van het ene op het andere moment 
veranderden zij van gedaante. In de binnenstad van Amsterdam 
gekleed in een leren jack en een spijkerbroek om in dezelfde 
zaak een uur later weer keurig in het pak in het Amstel hotel 
te opereren. De door de observatieteams gebruikte auto’s wa-
ren net zo onopvallend als de kleding. Dat neemt niet weg dat 
het wagenpark meer dan voortreffelijk was. De voertuigen van 
de hoogste klasse waren gemiddeld een jaar oud. Ieder koppel 
(twee rechercheurs) mocht binnen het beschikbare budget 
zelf type en kleur uitzoeken. Een autoradio was aanwezig om 
de stille uurtjes tijdens statische observatie te overbruggen. 
De politieradio voor de onderlinge communicatie met de 
recherchekamers op het hoofdbureau was voorzien van een 
vervormer. Dat was de periode van voor de ingebruikname van 
de crypto apparatuur. Maar omdat meeluisterapparatuur vrij 
te koop was bij de gespecialiseerde radiozaken, was het nodig 
om tijdens de radiocommunicatie codes te gebruiken. Zo werd 
het Centraal Station aangeduid met “de klokjes” en hadden 
de meeste belangrijke punten in Amsterdam en omgeving een 
code. De luchthaven Schiphol werd met “vogeltjes” aangeduid. 
Op deze wijze trachtte men meeluisterende criminelen op het 
verkeerde been te zetten.

Tot zover. In het volgende SPA-nieuws deel 3…



S.P.A. Nieuws September 2018


17

Zo moesten we ook eens posten op een bekende ‘zwijntjesja-
ger’, Bargoens voor fietsendief. Op de Keizersgracht stond hij 
buiten, voor een logementje wat te stoeien met een andere 
man. Hij was wat aan het ‘sparren’ en had duidelijk geen haast. 
Dat hadden wij nou ook niet bepaald, maar je wilt actie. 
Tegen elkaar zeiden we: “Nou, schiet op man. Ga aan je werk. 
Je staat in onze tijd.” Hadden we dat maar eerder gezegd. Het 
leek wel of hij het hoorde. Hij hield ermee op en ging op pad. 
Lopend ging hij over de gracht, dan over het Koningsplein, 
over de Singel, de Munt, Reguliersbreestraat en verder via de 
Amstelstraat, Nieuwe Herengracht, Weesperplein naar het 
Rhijnspoorplein. Het was een hele tocht en af en toe vroeg je 
jezelf af of hij op jacht was naar een fiets, of zo maar wat liep.  
Al die tijd zat ik hem op zijn hielen. Natuurlijk niet letterlijk, 
want dan zou hij mij in de gaten gehad hebben. Mijn collega 
volgde op afstand en via omwegen met de auto. Om niet op te 
vallen als hij eens achter om keek, had ik dan weer een jas aan 
en dan weer niet. Of de ene keer droeg ik een tas. Die spullen 
verwisselde ik even gauw, op een moment dat ik even bij mijn 
collega in de auto kon. 
Op het Rhijnspoorplein dook hij achter een keet, die daar 
stond. Na een tijdje kwam hij met een bijna nieuwe fiets van 
achter het gebouwtje tevoorschijn. Gelukt. Onze inspanning 
was niet voor niets. Hij stapte erop en reed in de richting van 
het Weesperplein. Daar lieten we hem stoppen, zeiden dat we 
van de politie waren. Het slot was opengebroken. We nodigden 
hem uit bij ons, achter in de auto te komen zitten. Gedwee 
deed hij dat. De fiets lieten we ophalen door een politiebusje 
en hij ging met ons mee naar het bureau.
Het was een aardige vent, al was hij dan fietsendief. Hij demon-
streerde ons enkele van zijn kunsten. “Heb je een stuiver”, zei 
hij. Hij stopte die in zijn mond en vouwde die tussen zijn tan-
den zowat dubbel. Ook wilde hij een telefoonboek. Moeiteloos 

scheurde hij dat doormidden. Nou dat was een sterke beer. Ik 
dankte de goede God, dat hij zo rustig bij ons achter in de auto 
had gezeten. Stel je voor dat hij zijn krachten op ons uitgepro-
beerd had. We waren nergens gebleven. Hij was ook trots op 
zichzelf. Hij was een boom van een kerel en zag er dus ook 
flink uit. Hij beweerde dat hij model had gestaan voor het beeld 
de Dokwerker op het J.D. Meijerplein. Zo zag hij er ook uit en 
hoe argwanend ik doorgaans ben: Ik geloofde hem!

DE DOKWERKER Joop BonnemaiJeRs

HAAR LAATSTE ADEM Joop BonnemaiJeRs

Moeder en zoon woonden samen. In de 
morgen ging hij naar zijn werk en moe-
der bleef thuis om de gewone dage-
lijkse beslommeringen te doen. Het was 
altijd gezellig als hij in de avond weer 
thuiskwam en moeder hem opwachtte 
met een kop soep.
Ook deze avond kwam hij weer thuis, 
maar dit ging nu anders dan de vorige 
keren.

Hij deed de deur open en rook een lucht van ‘of er iets aan 
stond aan te branden.’ Zijn moeder was erg zorgvuldig dus hij 
vond dit vreemd. Hij kreeg de schrik van zijn leven. Voor het 
gasstel lag zijn moeder op de grond. Bewegingloos. Op het 
gas stond de soeppan met een korst erin van de verdampte 
soep die nu stond aan te branden. Nadat hij de gaskraan had 
dichtgedraaid boog hij zich over zijn moeder. Hoewel hij daar 

nog nooit iets mee te maken had gehad, begreep hij het wel. 
Ze was dood. De telefoon pakken en hulpdiensten waarschu-
wen was een kwestie van een ogenblik. Ook de politie werd 
gewaarschuwd. Toen wij aankwamen gingen broeders van de 
ambulancedienst van de GG & GD net weg. “Natuurlijke dood”, 
zeiden zei. “We hebben de huisarts gewaarschuwd voor de 
vaststelling.” En weg waren ze.
In het huis stond de bedroefde zoon in de keuken bij zijn moe-
der, die daar nog steeds lag. “Ik kan mijn moeder toch zo niet 
laten liggen,” zei hij.
Ondanks dat dit geen werk voor ons was, hadden we er begrip 
voor en vroegen hem waar hij zijn moeder dan wel wilde heb-
ben. “In het kleine voorkamertje, op de divan zou ik haar graag 
willen,” was het antwoord. Ik keek eens naar de dode vrouw. 
Ze was kort en nogal dik.
Ze was nog slap en ik dacht: “Dat zal ook niet meevallen.” 
Misschien was ik wel een beetje uitgekookt, maar ik zei tegen 
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mijn collega: ”Als jij haar onder de armen neemt, dat pak ik 
haar bij de benen.” Zonder enig bezwaar deed hij dat en we 
tilden haar op. Nou, dat was een klus zeg. Niet zozeer voor mij, 
maar voor mijn collega. Om haar op te tillen was hij genood-
zaakt haar bovenlijf dicht tegen zich aan te drukken. Ik hoefde 
alleen maar de benen vast te houden. Zo gingen we door de 
huiskamer naar het kleine voorkamertje. Tot overmaat van 
ramp lag op die divan nog een matras. De plek waar we haar 
neer moesten leggen was dus extra hoog. Ik zie mijn collega 
nog worstelen met dat bovenlichaam. Om het zo hoog op te 
tillen moest hij haar nog meer tegen zich aandrukken. Tenslotte 

hadden we het voor elkaar. Ze lag gestrekt op de divan. Maar 
doordat het lichaam in die houding lag, dus gestrekt, kwam de 
lucht in haar longen vrij. Ze blies toen pas letterlijk haar laatste 
adem uit. Een gekke gewaarwording is dat. Ik wilde mijn collega 
na diensttijd een biertje aanbieden. Ik vond mijzelf wel een 
beetje gemeen, dat ik hem de moeilijkste taak had voorgesteld. 
Waar hij dus argeloos op in was gegaan. Dus, om met mijzelf 
in het reine te komen, bood ik hem een biertje aan. Een glaasje 
fris ging er wel bij hem in, maar een biertje wilde hij niet. In 
ieder geval was ik mijn schuldcomplex kwijt.

In die tijd was er maar mondjesmaat politie. Onze hoofdcom-
missaris Kaasjager, de man die ook de Amsterdamse grachten 
wilde dempen, vroeg in het politieblad vierhonderd agenten, 
maar tegen het Parool zei hij in dezelfde tijd, dat er geen 
mensen te kort waren. De vroede vaderen hadden intussen 
besloten de prostitutie een halt toe te roepen. Dat oudste 
beroep ter wereld moest met alle middelen die er waren, 
bestreden worden. De oudste grachtengordels van het ‘Venetië 
van het Noorden’, moesten niet meer een steen des aanstoots 
zijn en de prostitutie moest daar dus verdwijnen. Waarlijk een 
hoogstaand streven!

Amsterdam moest wereldwijd als een fatsoenlijke stad worden 
gezien.
Men kwam op het idee zogenaamde ‘hoerenpestposten’ neer 
te zetten.
Dan moest een agent pal voor de deur van het bordeel gaan 
staan en daar blijven. Hij mocht niet verder dan één meter van 
die deur af staan. En dat vierentwintig uur per dag, dag in en 

dag uit! Hij werd natuurlijk afgelost.
De bedoeling was dat een klant afgeschrikt zou worden om 
er naar binnen te gaan. Wie gaat er nou een agent vragen even 
opzij te gaan om te passeren en een hoertje te bezoeken? De 
prostituee zou dus geen klanten meer krijgen en brodeloos 
worden. Op die manier zou de prostitutie uitsterven of op zijn 
minst teruglopen. Dat waren de gedachten van de bedenkers 
van het plan. Maar zo werkte het natuurlijk niet.
Het resultaat was als volgt. Het hoertje zat nu niet meer op 
háár plek maar bij een collega achter het raam aan de overkant. 
Ze zat lange neuzen te trekken tegen de agent, die daar voor 
haar perceeltje voor een dichte hoerenkit stond en eigenlijk 
voor ‘paal’ stond. Zij lekker warm achter het raam en jij blauw-
bekkend voor haar verlaten stek.
Ik weet nog dat ik op een nacht in de Nieuwstraat, met twee 
rustpozen, zes uur voor zo’n leeg bordeel heb gestaan. Het 
regende pijpenstelen. Voor hoerenlopers niet bepaald een mo-
ment om eens even de stad in te gaan om je erotische gevoe-
lens kwijt te raken. Die krop je dan maar op en bewaar ze dan 
maar voor later.
Het kostte de politie veel mankracht, want er werden verschei-
dene van die posten uitgezet. Daarvoor werden ook van an-
dere bureaus agenten aan de Warmoesstraat gedetacheerd om 
dat werk te doen. Die werden dus onttrokken aan de bewaking 
van hun eigen gebied.
U vraagt me of het geholpen heeft? Gaat U zelf maar eens kij-
ken. En als ze er niet zit, omdat ik er nog steeds voor de deur 
sta, kijk dan even naar de overkant. Dáár zit ze, tikt tegen het 
raam, maakt met haar mond een kusbeweging en wenkt: ‘Come 
on in my house.’

HOERTJE PESTEN Joop BonnemaiJeRs

MOEDER GING OP STAP Joop BonnemaiJeRs

Daar klinkt dan de klop op de deur weer. Een man en vrouw 
komen de kamer op. De man doet nogal geagiteerd en de 
vrouw volgt hem gedwee. Het lijkt wel of ze er een beetje 
schuldbewust bijloopt. Ze zegt niets. Hij doet het woord. “Mijn 
vrouw is vannacht verkracht. Ik kom aangifte doen.” Ik vroeg of 
hij erbij was geweest. Het ligt namelijk niet zo voor de hand dat 

zoiets gebeurt onder de ogen van de echtgenoot. Nee, dat was 
niet zo, maar zijn vrouw had hem dat verteld, toen ze die nacht 
laat thuiskwam. Ik zeg tegen hem: “Gaat u dan even op de bank 
in de gang zitten, dan kan ik met uw vrouw praten.” Daar wilde 
hij eigenlijk niets van horen. “Ik ben toch haar man”, zei hij, 
maar ik kon hem op de duur overtuigen, zodat hij op de bank 
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Op 30 augustus 1999 werd nabij de toenmalige Bijlmer 
Sporthal een Surinaamse jongen door een Antilliaanse jongen 
doodgeschoten. Uit het onderzoek bleek later, dat het geschil 
ging over een deal van ongeveer 20 gram cocaïne. Getuigen za-
gen in de ontstane commotie een Antilliaanse jongen weglopen. 
Dit kwam niet alleen de politie ter ore, maar ook vrienden en 
familieleden van het slachtoffer. Zij namen het recht in eigen 
hand en zetten een zoektocht op touw naar de vermeende 
dader. Kwistig zwaaiend met een zak met bolletjes cocaïne, 
probeerden ze de vermeende dader te vinden, die in de Bijlmer 
te boek stond als junkie. Het resultaat van deze zoektocht had 
al snel zijn beslag en in de nachtelijke uren wist het familiecom-
mando achter de verblijfplaats van hun prooi te komen. Op 31 
augustus 1999 viel in een woning aan het Staverdenplein het 
volgende slachtoffer. Het ging om een 32-jarige Antilliaan, die 

werd geveld door meerdere gerichte schoten in het hoofd. 
Dit slachtoffer, ingelicht door bekenden, dat men naar hem op 
zoek was, zag het familiecommando aankomen en belde met 
de meldkamer aan het hoofdbureau. Hij vertelde de centra-
liste dat ze gekomen waren om hem “te wraken”. Door de 
centraliste werd doorgevraagd en duidelijk werd dat de man 
hevig in paniek was en met de grootst mogelijke moeite kon 
de centraliste een adres uit hem krijgen. Terwijl collega’s de 
opdracht kregen en aanrijdend waren, probeerde de centraliste 

de man te kalmeren, door hem te vertellen dat de politie 
onderweg was, viel plotseling de verbinding weg. Bij het ter 
plaatse komen van de collega’s, zagen zij op de parkeerplaats 
van het Staverdenplein een Surinaamse man die zich op zijn 
zachtst gezegd opmerkelijk gedroeg. De man werd aangehou-
den en overgebracht naar het bureau Flierbosdreef en daar 
hangende het onderzoek ingesloten. In de woning aan het 
Staverdenplein werd een man aangetroffen, die door meerdere 
schoten in het hoofd om het leven was gekomen. Mogelijk was 
dit de eerste vergismoord in Amsterdam, want dit slachtof-
fer had niets met de schietpartij bij de sporthal te maken. Hij 
was getuige geweest en gewoon weggelopen, zo bleek uit het 
onderzoek. Dit was kennelijk door anderen gezien en door-
gespeeld naar de familie. De door de collega’s aangehouden 
man op de parkeerplaats was een gouden greep, zo bleek later, 
want hij bleek de chauffeur van het familiecommando te zijn. In 
totaal waren drie daders voor deze liquidatie verantwoorde-
lijk. Ik was in deze zaak de tactisch coördinator en samen met 
de collega-rechercheurs van de Flierbosdreef startten wij een 
uitgebreid onderzoek naar de twee voortvluchtige daders. Die 
bleken met valse papieren Nederland ontvlucht te zijn. Het bij 
de moordpartij gebruikte vuurwapen werd op de plaats delict 
aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat één van de daders 
zich in Parijs zou ophouden. Toen eenmaal de vermeende ver-
blijfplaats bekend was, begaven de rechercheurs Jan Langeveld 
en Fred Brits zich naar Parijs, om samen met de Franse col-
lega’s nader onderzoek te doen en mogelijk tot aanhouding 
over te gaan. Uit het onderzoek bleek voorts dat één van de 
daders gelukt was om te vluchten naar Suriname. Langeveld 
en Brits hadden in Parijs succes en konden een van de voort-
vluchtigen aanhouden. Na uitlevering volgde een terechtzitting, 
waarbij aan de in Nederland vastzittende verdachten straffen 
van twaalf jaar werd opgelegd. Uiteraard, zou ik bijna zeggen, 
gingen de verdachten in hoger beroep. Het Hof verzocht om 
een uitgebreid onderzoek naar de nog steeds voortvluchtige 
schutter en de inmiddels aangehouden opdrachtgever. Dankzij 

DE ZAAK Joop RedeR

plaats nam en zij alleen haar verhaal kon doen. In volle vrijheid 
dus, zonder beïnvloed te worden door de aanwezigheid van 
haar echtgenoot. Dan nu het verhaal. Mevrouw was die avond 
gezellig met een vriendin op stap geweest. Op weg naar huis 
dook ze alleen nog even een cafeetje in. Het was er gezellig 
en ze kwam met een man in gesprek. Ze vond hem een leuke 
kerel en de alcohol vloeide rijkelijk. Wat intimiteiten werden 
er uitgewisseld en hij leek haar volkomen te begrijpen. Soms 
wil je aan een vreemde wel eens je verhaal kwijt. En hij was nu 
de uitgelezen persoon daarvoor. Het ene drankje volgde het 
andere op en het werd later en later. Bij sluitingstijd vroeg de 
man haar of ze even met hem mee ging, om bij hem thuis nog 
een afzakkertje te halen. Ze had de smaak goed te pakken, dus 
ze stemde erin toe. Hij was toch zo een leuke man en haar 
echtgenoot dacht ze, zou allang naar bed zijn. Binnen een zacht 
muziekje, een kaarsje op tafel, wat gedimd licht en een sfeer-
tje ontstaat waarin je geen ‘nee’ meer kunt of wilt zeggen. De 

gevolgen laten zich raden. “O, is het al zo laat? Ik moet nodig 
naar huis!” Maar dan. Hoe vertel ik het mijn man? Die zat zich 
al uren thuis te verbijten. Dan maar het verhaal van die ver-
krachting opgedist. Nu wilde hij dat ze daarvan aangifte deed. 
Daar had ze eigenlijk niet op gerekend. En bovendien wilde hij 
nog mee ook! Als rechercheur zoek je naar een oplossing. Je 
wilt niet dat door jouw toedoen een huwelijk op de klippen 
loopt. Je bent ook geen zedenmeester als rechercheur bij de 
zedenpolitie. Dan toch huwelijksmakelaar? Een leugentje om 
bestwil zal dan de oplossing moeten brengen. Het was dus op 
straat gebeurd door een onbekende. Om de schijn verder op 
te bouwen nam ik haar mee naar de herkenningsdienst, waar 
ze zogenaamd foto’s ging bekijken van haar ‘belager’. De zaak is 
dus nooit opgelost. Sorry, zo’n goeie rechercheur die alle zaken 
kan oplossen ben ik nou ook weer niet….
Maar ze leefden nog lang en gelukkig, denk ik….
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een digitale en analytische fil-
tering van duizenden gesprek-
ken door Henk Doornekamp, 
administratief coördinator, 
kregen we een helder beeld op 
de zaak. Wat restte, op last van 
het Hof, was nog een aantal 
onderzoeken in Suriname. De 
advocaten hadden aan het hof 
verzocht, dat als de schutter 
mocht worden aangehouden, 
hem als getuige te horen in de 

strafzaak tegen hun cliënten. Op last van het Hof werd afge-
reisd naar Suriname, uiteraard met in de bagage een uitge-
breide rogatoire commissie voor de Surinaamse autoriteiten. In 
Suriname viel ons een bijzonder hartelijke ontvangst ten deel 
en buiten ons verblijf in hotel Torarica, was de begeleiding van 
de Surinaamse collegae optimaal. Toen in Suriname eenmaal 
de verblijfplaats van de verdachte bekend was, werd hij door 
een arrestatieteam van zijn bed gelicht en overgebracht naar 
het hoofdbureau van Paramaribo. Na uitgebreid contact met 
Nederland kwam op last van het Hof de Nederlandse Rechter-
commissaris naar Suriname, met in zijn gevolg de advocaten van 
de verdachten in Nederland. In Suriname informeerden wij de 
RC volledig over de stand van zaken in het onderzoek en bena-
drukten natuurlijk ons opsporingsbelang. Het Hof in Nederland 
had op verzoek van de advocaten bepaald dat de aangehouden 
verdachte in Suriname gehoord moest worden als getuige in 
de strafzaak tegen zijn mededaders. Voor de RC een bijzon-
der moeilijke opdracht, want als getuige moet je de waarheid 
vertellen, maar als verdachte mag je gebruik maken van je 
zwijgrecht en hoef je op geen enkele wijze mee te werken 
aan je eigen veroordeling. Maar ja…. Het Hof had nu eenmaal 
bepaald, dat het verhoor door de RC er moest komen. In een 

afzonderlijke bespreking tussen 
de RC, Henk Doornekamp en 
mijzelf wisselden wij stand-
punten uit, om: A. het opspo-
ringsbelang veilig te stellen en 
B. om aan de opdracht van 
het Hof te voldoen. Het had 
bij het verhoor van de RC en 
van de advocaten tot gevolg 
dat bepaalde vragen door de 
RC belet werden. De lezer 
kan zich voorstellen, dat dit 
de nodige frustratie bij de ad-
vocaten opriep, maar het was 
nu eenmaal niet anders. Nadat 

de RC zijn werk had gedaan, kregen wij de verdachte ter 
beschikking en konden de verhoren beginnen. Het behoeft 
geen betoog dat iedere stap die wij zette, wij begeleid werden 
door een Surinaamse collega, die door de toenmalige commis-
saris van politie Santokhi als begeleider aan ons was gekop-
peld. De processen-verbaal van de verhoren werden onder 
zijn verantwoordelijkheid opgemaakt en ondertekend, maar 
duidelijk is dat wij de vragen stelden en het verhoor leidde. Na 
een aantal sessies bekende de verdachte de schutter te zijn 
geweest op het Staverdenplein. In eerste instantie verklaarde 
hij dat hij niet alleen de dodelijke schoten had gelost. Na het 

eerste schot was het pistool van hem afgepakt en had één van 
zijn mededaders het karwei vervolgens afgemaakt. Omdat dit 
verhaal wat ongeloofwaardig overkwam en wij daar de nodige 
vraagtekens bij plaatsten, bekende hij in latere verhoren dat hij 
de enige was die het vuurwapen had gehanteerd. Nederland 
en Suriname hebben geen uitleveringsovereenkomst en het 
was uiteindelijk niet mogelijk om de verdachte over te bren-
gen naar Nederland. Het openbaar ministerie in Nederland en 
Suriname maakten vervolgens de afspraak om het onderzoek 
v.w.b. de in Suriname vastzittende verdachte over te dragen aan 
het openbaar ministerie in Suriname, dat de vervolging van de 
verdachte heeft overgenomen. 
Tijdens ons verblijf in Paramaribo was er natuurlijk ook tijd 
voor ontspanning. Buiten de werktijden werden wij ont-
haald op een urenlange reis over de Commewijnerivier, een 
bezoek aan de boslandbewoners en het vissen op piranha’s. 
Belevenissen die je zelf moet ervaren. Schitterend. Ook ont-
moetten wij collega Joop Hollegie van de vreemdelingendienst, 
die de Surinaamse collega’s een cursus gaf in documenther-
kenning. Hij verbleef al langere tijd in Suriname en had al veel 
contacten gelegd, waardoor wij ons als één familie waanden 
met de Surinaamse collega’s. Ook was er genoeg tijd om een 
bezoek te brengen aan politiepost Meerzorg. De gedetineerden 
die daar verblijven vormen een schril contrast met, pakweg, de 
verdachten in cellen op het Hoofdbureau aan de Elandsgracht. 
De cellen daar zijn een soort kennel met golfplaten, waar je 
langzaam tot een bekentenis wordt “gebraden”. Ook het interi-
eur van het bureau en de middelen waarmee de collega’s daar 
werken leverden een schrijnend beeld op. Je realiseert je ineens 
dat wij in Nederland wel heel onnadenkend met A4 papier 
omgaan, terwijl men in Suriname elk velletje omdraait.

Na ons onderzoek, dat maar liefst drie weken in beslag nam, 
namen wij afscheid van de Surinaamse collega’s. Een boomstam 
van een MP omhelst ons als wij op het vliegveld afscheid ne-
men en zegt: “Wij blijven vrienden voor het leven!” Diep onder 
de indruk van de gastvrijheid en vriendelijkheid in Suriname 
keerden wij terug naar Nederland. Onderweg naar huis viel 
het collega Doornekamp op dat hij op de A1 van Schiphol naar 
Nijkerk, meer agressie ontmoette dan in drie weken Suriname! 
Zoals ik aan het begin van dit verhaal al schreef, werd bij het 
onderzoek naar de schutter bij de sporthal later een man 
aangehouden, die bekende de schutter te zijn geweest bij de 
sporthal. Een geschil over 20 gram coke had een dodelijke 
schietpartij tot gevolg.
Een moordonderzoek werd succesvol afgesloten met voor 
mijzelf en Henk Doornekamp onvergetelijke herinneringen.
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Voorbereiding
Wij, bestuur-en commissieleden doen er niet moeilijk over, 
maar het organiseren van een bbq voor zo een groot aantal 
personen vraagt toch wel enige voorbereiding. Het mak-
kelijkste onderdeel is het vaststellen van de datum, voor dit 

jaar zaterdag 18 augustus. 
Vervolgens komt onze 
penningmeester Ilona Stap 
in actie. Zij schrijft de 60 
deelnemers in, boekt de 
deelnemersprijs, afhankelijk 
van de door haar gevraagde 
offerte en regelt verdere alles 
op het financiële gebied. Rob 
Heida, onze onvervangbare 
SPA Honk beheerder legt de 
contacten met de buren, de 
Brandweer voor de nodige 
faciliteiten. Vervolgens wor-
den er de week voor aanvang 
vrijwilligers geworven om de 
grote partytent op te zetten, 

het kan immers ook nog wel eens regenen in dit landje. Dan 
wordt door de vrijwilligers met vereende krachten de pavil-
joentent opgezet. Hans Meijlink heeft indertijd het goede idee 
gehad het frame te merken door verschillende soorten tape 
te gebruiken en dat werkt uitstekend. Dan komt het meubilair, 
tafels en stoelen eraan, kussentjes voor de stoelen en tafel-
kleden voor de tafels. Ook de bartafels worden opgezet met 
een keurig rokje om de tafel heen. Vrijdag ervoor is Rob Heida 
weer in het SPA Honk omdat de bevoorrading in ontvangst te 
nemen. De koelkast is al leeggeruimd voor de fris- en andere 
dranken en dan breek de zaterdag aan.

De inleiding
Uw bestuur is weer op tijd aanwezig om alles op zijn plaats te 
zetten. In de voormiddag arriveert Annemiek Kuiper met haar 
staf om de zaak op te zetten. De benodigdheden voor de BBQ 
worden geïnstalleerd en de tafels gerangschikt. Zo rond 15.00 
uur arriveert de eerste gast en gestaag volgen de anderen en 
al spoedig wordt het gezellig druk. Er wordt gelachen, gepraat 
(veel sterke verhalen) en kennismaking hernieuwd. Behalve 
een bbq is het ook een kleine reünie geworden. Men ziet 
elkaar weer na een lange tijd en uw waarnemer zag dat het 
velen goed deed. Het bedienend personeel gaat met drankjes 
rond en geen moeite is hen te veel. Inmiddels heeft Joop van 
Heuveln de vuren behoorlijk opgestookt en liggen de eerste 
hamburgers en speklappen te braden. Ik zag dat er buiten de 
genoemde vleeswaren ook nog stokjes saté en worstjes waren. 
Voorts kon men kiezen uit diverse soorten salades en na-
tuurlijk de satésaus en brood. Kortom een welvoorziene tafel. 
Om 16.00 uur gaat de gewaardeerde muziek uit en neemt de 
voorzitter van de SPA het woord. Na een welkom aan de leden 
had hij eerst de mededeling over het niet doorgaan van de 
najaar reis vanwege de geringe belangstelling. Vervolgens richtte 
hij het woord tot Piet Post die na een ingrijpende hartopera-
tie toch in staat bleek te zijn dit evenement bij te wonen. Een 

applaus klonk op voor 
Piet. Een kanjer naar 
mijn mening en een 
gewaardeerd SPA lid. 
Joop keek vervolgens 
naar het zwerk waar 
donkere wolken langs 
dreven maar hield de 
hoop erin met ene paar 

dichtregels van Toon Hermans over de zon. Dag zon, dag 
zon heerlijk hemelding. Er is geen macht die ooit 
je kracht zal doven. Drapeer vandaag dat kleed 
van licht over ons vermoeide aangezicht en leer 
ons in het geluk te geloven. En ja hoor, na het uitspre-
ken van deze regels brak de zon door. Kwam dit nu door Joop 
of was het gewoon toeval. Zoals gebruikelijk bij Joop heette hij 
ook ons erelid André hartelijk welkom en vroeg hij Joop van 
Heuveln naar voren te komen. Deze heeft in zijn carrière bij de 
politie wel meer voor raadsels gestaan en weten op te lossen 
en deze maal had het lot hem aangewezen als winnaar van het 
cryptogram in het laatste SPA Nieuws en ontving hij van de 
penningmeester een bedrag van € 25.

De barbecue zelf
Na zijn toespraak nodigde hij de deelnemers uit om aan te 
vallen, op de bbq wel te verstaan. Er was voor elck wat wils, 
zoals men dat in de middeleeuwen zei. Snel was iedereen aan 
het eten, de borden waren goed gevuld en later ook de magen. 
Velen schoven voor de tweede maal aan, teken dat het lekker 
was. Joop en zijn partner Mark Janssen waren hard aan het 
werk en het zweet stond dan ook op hun voorhoofd. Maar het 
moet voor hen toch ook een voldoening zijn geweest dat alles 
wat zij bereid hadden gretig aftrek vond. Klasse en chapeau 
voor jullie werk. De muziek komt weer op volle kracht uit de 

luidsprekers en nodigt de deel-
nemers uit tot het lopen van de 
gebruikelijke polonaise. Er werd 
druk gebruik gemaakt van al het 
gebodene op de tafels. Wat zo ge-
zellig is bij de SPA, ons kent ons en 
de verhalen zijn dan ook niet van 
de lucht. Maar er zijn ook serieuze 
gesprekken te horen.
Verder verloop
Spoedig waren de “versnaperin-
gen” op en werd er getrakteerd 
op heerlijk ijs in een krokante 
hoorn. En toen was er koffie, 
waarna er een eind kwam aan een 

geslaagde barbecue. Namens de deelnemers wil ik het bestuur 
en de commissieleden, maar ook de vrijwilligers danken voor 
hun inzet bij de opbouw en afbraak van de partytenten en 
het meubilair. Doch ook de staf van Annemiek wil ik daarin 
meenemen voor deze heerlijke dag, met veel gelach en plezier. 
En niet te vergeten het heerlijke eten. Op naar 2019 voor de 
volgende bbq. 

DE JAARLIJKSE SPA BBQ andRé immel
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Het was na de ontvoering van de heer Caransa en later de 
heren Heineken en Doderer en mevrouw v.d. Valk. De politie 
hernam weer haar normale bezigheden. De technische recher-
che ondersteuning, broodnodig in het onderzoek, verdween in 
de bekende ronde archiefbak. Het was de CvP K.J.H.H Sietsma, 
die dat zeer ter harte ging en tijdens mijn dagelijkse gang naar 
hem met de rapporten van de vorige dag, spraken wij daarover. 
Eenieder, die Kees heeft gekend in zijn ambtelijke carrière, 

heeft enig idee hoe zo 
een gesprek verliep. Kees 
zag, dat ik het volledig 
met hem eens was en 
hij zei tegen mij: “André 
dit wordt jouw taak in 
de toekomst, om dit te 
behouden en te verster-
ken.” Ik vroeg nog of dit 

vanuit een landelijke dienst moest of lokaal uit Amsterdam.  
Zijn antwoord was duidelijk, landelijk! Geen tijd te verliezen en 
hij belde naar het Hoofd Recherche Harm de Boer, van de CRI 
Centrale Recherche Informatiedienst in den Haag. Ondanks 
een personeelsstop bij de CRI was ik, na het telefoongesprek, 
binnen 10 minuten aangenomen door HRZ. Een geluk was, dat 
ik twee jaar daarvoor geslaagd voor toelating tot de rijksre-
cherche. Vanuit de commissie werd mij te verstaan gegeven, dat 
de CRI rijks-rechercheurs zocht, ter opvulling van de bestaande 
vacatures. Wat een netwerk al niet tot stand kan brengen in 
de positieve zin van het woord. Ik diende met enig emotio-
neel gevoel mijn ontslag in bij het korps Amsterdam, waar ik 
reeds zoveel jaren met plezier had mogen vertoeven. Verzoek 
werd ingewilligd en op 1 maart 1981 werd ik tewerkgesteld bij 
mijn nieuwe werkgever de CRI. Dat was de eerste weken wel 
even een verandering. Ik kwam vanuit een doe wereld in een 
informatiewereld terecht, waarin je afhankelijk was van een 
goed intermenselijk contact met de collegae in den lande. De 
stelregel luidde: Je mag alles brengen, maar halen van informatie 
is er niet bij. Toch lukte het mij en andere collegae om informa-
tie in te winnen, te versterken en weer uit te dragen. Ik werd 
geplaatst op de BZC, de Bijzondere Zaken Centrale, welke zich 
bezighield met onderzoeken naar Onkruit, RaRa en soort-
gelijke terroristische organisaties. In deze tijd werd de LBT, 
de Landelijke Bestrijding Terreur, opgeheven en kwamen de 
voertuigen en haar volledige uitrusting in handen van de CRI/
BZC. Zodoende kreeg ik de beschikking over 16 voertuigen in 
de hogere middenklasse, alle uitgerust met cryptomobilofoons, 
verrekijkers en diverse andere uitrustingsstukken. Al gauw 
ontstond er in den lande behoefte aan een safehouse, waar 
voertuigen ten behoeve van de recherche konden worden 
ingebouwd. Denk hierbij aan onzichtbare antennes voor de 
peilapparatuur. Er werden twee plaatsen gevonden en wel bij 
een afgedekte en bewaakte plek binnen de defensielocatie(s). 
Op het laatst was de laatste plek een bijna volledige inge-
richte autowerkplaats geworden, inclusief hefbrug en werden 
er continue politievoertuigen ingebouwd met hoogwaardige 
technologie. Dit werd door het korps Amsterdam, met name 
mevrouw Curiel, Hoofd Materiële Zaken, hooglijk gewaardeerd 
en liet dat ook per brief weten. Het was dan ook vooral het 

korps Amsterdam, dat hierin het voortouw nam. Allengs leende 
ik, met toestemming van Hoofd Beheer van de CRI, diverse 
appratuur uit aan die teams, die daar behoefte aan hadden. 
Zo werden cryptoplanken (mobilofoon met cryptoappara-
tuur) uitgeleend aan diverse OT’s (observatieteams) en ook 
de STO van Amsterdam, bemand door Peter Bokhove en Piet 
Hartman, waren gretige afnemers. Tijdens de ontvoering van 
de heer Heineken en Doderer werd één van onze voertuigen, 
een Renault 25 volledig ingericht als een soort commando 
voertuig, uitgeleend. In een ander geval, tijdens een gijzeling in 
de Vrolikstraat/Wibautstraat kwam de toenmalige Commissaris 
Bernard Welten, de kamer “binnen stormen” en vroeg aan 
Piet om een Commandovoertuig. Toen Piet zei, dat wij dit in 
Amsterdam niet hadden, vroeg Welten hoe hij daaraan kon 
komen. Toen sprak Piet deze historische woorden: “Dan moet 
u bij André Immel zijn”. Eén en ander had ook tot gevolg dat 
er in den lande STO’s werden opgericht. De Secties Technische 
Ondersteuning verrichtten goed lokale werkzaamheden, be-
staande uit een zgn. lokfiets en verdekte videocamera opstel-
lingen. Daarover heeft u kunnen lezen in het artikel ALTO in 
het vorige SPA Nieuws. Maar ook de “terreurbestrijding” bleef 
aandacht vragen, o.a. de Staatsliedenbuurt in Amsterdam, een 
no go area, voor zowel de politie als de toenmalige BVD, waar 
nauw mee werd samengewerkt. Om informatie te verzamelen 
in deze buurt was moeilijk, zo niet onmogelijk. Gezocht en 
gevonden werd de oplossing, door afgeschreven voertuigen 

van KPN en aanpalende 
diensten aan te vragen.  
Ik had goede contacten 
met de Domeinen van 
KPN in Rijswijk en kon 
daar 3 voertuigen – die 
technisch goed volde-
den – in gebruik nemen. 
Ik liet deze voertuigen 

bij het Departement van kentekens voorzien en verzekerin-
gen werden afgesloten. Op deze wijze kon het team van CVP 
Martens en Herman van Hoogen worden voorzien van auto’s, 
die niet gelijk opvielen. Voor de observanten was het voldoende 
om een zitzak in de laadruimte van de bestelauto te plaatsen 
en één of twee thermosflessen koffie mee te geven Dit om met 
informatie thuis te komen. Door al deze werkzaamheden lukte 
het mij, om de wens van collega Sietsma - het bijeenbrengen 
en versterken van de technologische ondersteuning in recher-
che operaties - in het leven te roepen. Zeker na de toetreding 
van de heer A.B.L Holtslag van bureau verbindingsmiddelen 
Amsterdam tot de CRI kwam het in een sneltreinvaart tot 
stand. Ook toen de samenwerking met Driebergen tot stand 
kwam. Zo ontstond de satelliet plaatsbepaling, het afluisteren 
van de gsm-telefoon, onderzoek van vissersschepen op het ver-
voeren van drugs via de warmte camera’s, kentekenregistraties. 
Ook werd de WITS opgericht, waarover u ook heeft kunnen 
lezen. Toen kwamen 17 politieorganisaties in Amsterdam bijeen 
om hun informatie op dit gebied uit te wisselen. Tot op heden 
is dat nog steeds een succes en ja, waarom zou je het wiel gaan 
uitvinden, als het ergens anders al draait.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING andRé immel
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Al geruime tijd loop ik rond 
met de gedachte over een 
fenomeen waar je, lijkt het 
wel, dagelijks van hoort. Ik 
wil het duidelijk niet heb-
ben over het PTSS ofwel 
Post Traumatisch Stress 
Syndroom. Nee, daar heb 
ik geen verstand van en 
als je daar dan toch over 
wilt schrijven, krijg je een 
geweldige bak ellende over 
je heen gestort. Ik vraag mij 
daarom wel eens af: waren 
wij, politiemensen, vroeger 
harder dan tegenwoordig? 
Maar er is sinds de tweede 
wereldoorlog heel wat 

water door de rivieren gestroomd. Ik zelf kom uit de jaren 
30 en heb bewust als jonge jongen de oorlog meegemaakt. 
Kolen – als die er lagen – zoeken langs de spoorbaan en eten 
halen bij de gaarkeuken. Meestal aardappelschillensoep. Werden 
wij als jeugd daardoor gehard?  Het zou best kunnen. Mijn 
vrouw bijvoorbeeld werd, op initiatief van het Rode Kruis, naar 
Groningen overgebracht. Het transport ging per aak over het 
IJsselmeer en onderweg werd het schip nog beschoten. Haar 
ouders hebben 7 maanden niet geweten waar zij verbleef. Zij 
konden elkaar pas in juni 1945 in de armen sluiten.  Denk je 
eens even in. Dat je je kind 7 maanden niet ziet. Het enige dat 
telde was, dat zij niet aan de hongerdood zou sterven. Ja, de 
oorlog had de mensen harder gemaakt, zeker de bevolking 
in de grote steden, die veel te lijden hadden. Na de oorlog 
begon de bevolking van Nederlands-Indië zich te roeren. Dit 
leidde tot het zenden van dienstplichtige militairen naar een 
land in een deel van de wereld, waar zij nog nooit van hadden 
gehoord, laat staan geweest waren. De militairen maakten daar 
de meest vreselijke dingen mee. Dit uitte zich weer in geweld 
van Nederlandse zijde. Daar is men op dit moment nog niet 
over uit, hoe dit te beoordelen. Bij terugkeer van de militairen 
pleegden velen zelfmoord, of vervielen in crimineel gedrag. Wij 
wisten dat toen nog niet, maar het waren kennelijk duidelijk 
gevallen van PTSS. Hier wist men ook geen raad mee. Ikzelf 
ging 1952 naar de Koninklijke Marine – dat was mijn uitdruk-
kelijke wens - en daar leerde je, dat het woord van de kwar-
tiermeester of korporaal van de mariniers wet was, waar je 
weinig tegen in kon c.q. mocht brengen. Leverde dat frustratie 
op, nee hoor, het ging gewoon zo. Na plaatsing op de vloot 
sjouwde je met je kooi en plunjezak van schip naar schip. Op 
smaldeel V maakte je deel uit van de varende vloot. Van 13 janu-
ari tot 13 juni buitengaats en ook van 13 juli tot 13 december. 
In 1954 werd ik geplaatst op een fregat, dat naar Korea zou 
gaan om hier deel te nemen aan de oorlog tussen Noord en 
Zuid-Korea. Het zou een trip worden van 14 maanden, uit en 
thuis. Natuurlijk speelde een onbekende angst ook mee bij de 
bemanning en onderweg, voor vertrek in de trein naar Den 
Helder, sprong één van de bemanningsleden uit de trein en 

verloor hierbij zijn leven. Hij zei nog, voordat hij sprong, dat hij 
niet naar Korea wilde. Maar enfin, wij vertrokken en namen de 
wacht over van het schip dat weer huiswaarts ging. Dan volgen 
de patrouilles op - en langs - de 38e breedtegraad, met gevaar 
van drijvende mijnen en overvliegende vreemde vliegtuigen. Mij 
deed het weinig, daar ik benedendeks werkte in de machineka-
mer. Echter de maten, die dek-dienst deden, waren wel op de 
hoogte van wat er rondom ons schip gebeurde. Ook aan boord 
vonden vreemde dingen plaats, die men nu hoogstwaarschijnlijk 

onder het hoofdstuk 
PTSS zou plaatsen. Na 
mijn marine tijd sol-
liciteerde ik bij de po-
litie Amsterdam, waar 
ik in april 1959 met 
de opleiding tot agent 
begon.  Gedurende de 
opleiding werd ook 
een bepaalde disci-

pline verwacht en hoorde exercitie tot het wekelijks vertoon. 
Maar alles kabbelde in de eerste helft van 1960 rustig door, 
tot aan het bouwvakkersoproer, 14 juni 1966. De politie was 
daarop totaal niet voorbereid en bij de eerste charge van de 
motordienst o.l.v. de Hip Steenbergen waren er twaalf ernstig 
gewonden te betreuren. Ik heb toen collegae, waarvan ik het in 
totaal niet verwachtte, zien huilen. Dat was een rare gewaar-
wording dat te constateren. Gelukkig hadden wij toen nog het 
8 groepen roostersysteem, waarin je duidelijk aangewezen was 

op je maat, die door 
dik en dun achter 
je stond. Ik heb 
de ervaring gehad, 
vraag het maar aan 
de oude motor-
muizen binnen de 
SPA, we hebben dit 
gezamenlijk opgelost. 
Nimmer is er een 

minderwaardige of spottende houding aangenomen tegenover 
die collegae, die het even niet meer zagen zitten. Dat is nog 
steeds het grote voordeel van de 8 groepen dienst. Het door 
dik en dun op elkaar kunnen vertrouwen. Heden ten dage dient 
men in te tekenen voor het rooster en dan is het maar af-
wachten wie je als maat mee krijgt. Ja, ik durf wel te stellen dat 
wij – de oudere generatie - harder waren. Dat dit wellicht een 
schijnvertoning was, laat zich raden. Je wilde niet onderdoen 
voor je veel oudere collegae en deed mee met soms harde en 
rauwe humor in de wachtkamer. Maar als je nu terugkijkt naar 
die jaren zullen er ongetwijfeld gevallen van PTSS zijn geweest. 
Alleen wij herkenden het niet. Het begon allemaal met de 
zelfhulp in de jaren 80 opgezet, naar ik mij herinner, door Jan 
Dullemond, destijds hoofdagent. Het ging in de eerste plaats 
om collegae, betrokken bij een schietincident, behulpzaam te 
zijn bij de verwerking ervan. Dat bleek een goed initiatief te 
zijn, want meerdere malen werd er gebruik van gemaakt. 

VERSCHILLEN TUSSEN VROEGER EN NU andRé immel
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Frans Hartjes schreef onderstaand stuk, dat ik u niet wil 
onthouden.

Het prille begin van het Zelfhulpteam. 

 Eind jaren 70 waren er in Amsterdam een aantal ernstige schie-
tincidenten, waarbij politiemensen betrokken waren. Er werd in die 
jaren vooral heel praktisch naar dit soort incidenten gekeken. Voor 
de emotionele impact die dit soort incidenten op de betrokken poli-
tiemensen kon hebben was eigenlijk nauwelijks aandacht. Daar was 
toen ook nog maar weinig over bekend. Voor een aantal collega’s, 
waaronder Peter Mellenberg en Frans Hartjes, was het duidelijk 
dat dit anders zou moeten, maar hoe was op dat moment nog niet 
duidelijk. Zo kwam het dat begin jaren tachtig een groepje collega’s 
bij elkaar kwam. Allen waren we op een of ander manier betrokken 
geweest bij een schietincident en met elkaar waren ze het er over 
eens dat  zo’n gebeurtenis zo ingrijpend was dat er een vorm van 
opvang noodzakelijk was.
Samen met dr. B.P.R. Gersons, een psychiater van de Amsterdamse 
GG&GD, werden de problemen geïnventariseerd en werd al snel 
het idee van een collegiale eerste opvang geboren. Een idee dat ook 
van meet af aan werd gesteund door de korpsleiding. Aanvankelijk 
kreeg deze collegiale eerste opvang gestalte als Zelfhulpteam 
Schietincidenten, met  dr. B.P.R. Gersons als voorzitter en supervisor 
van het team. Hierbij werd de eerste opvang verzorgd door collega’s 
die ervaringsdeskundige waren voor wat betreft schietincidenten. 
Daarnaast waren de bedrijfsartsen en de afdeling bedrijfsmaat-
schappelijk werk bij het Zelfhulpteam betrokken. Later werd, mede 
naar aanleiding van de opvang na de Bijlmerramp, de taak uitge-
breid en ontstond het Zelfhulpteam Ingrijpende Gebeurtenissen.  

De hedendaagse media hebben een grote invloed op het 
politiewerk van vandaag de dag. Overal word je gevolgd door 
camera’s en vechtpartijen tussen politie en publiek worden 
uitgebreid uitgemeten in de media. Heel anders dan de vorige 
generatie dienders, voelt de nieuwe generatie zich duidelijk 
belast. Elke dag je weer bewijzen dat je het goed doet, legt een 
enorme druk op je schouders. Tijdens onze opleiding voor 
het politiediploma werden wij echt klaargestoomd voor het 
politiewerk op straat. Hij die en alles wat volgt tot maakt zich 
schuldig aan, was parate kennis en gaf ons zekerheid op straat. 
In 2002 veranderde de gehele politieopleiding in een competi-
tieve opleiding. Weten, dat het strafbaar is en waar je het kunt 
vinden in het Wetboek van Strafrecht of andere wetten.  Door 
de grote verandering binnen het politiebestel – reorganisatie 
en instellen van een Nationaal Politiekorps – heeft bij velen 
frustraties te weeg gebracht. Solliciteren op je eigen functie, 

die je al jaren uitoefende of voldoen aan het plaatsingsbesluit, 
leverde veel zieke collegae op. Het moet een grote zorg voor 
de Korpsleiding zijn om hieraan een halt toe te roepen. Wij 
werkten vroeger in de zekerheid in het politiebestaan. Als ik nu 
met collegae spreek en vraag, hoe zij het vandaag de dag bele-
ven, dan is het grote antwoord: onzekerheid. Als rechercheur 
neem je een aangifte op, waar wij van zeiden: daar zit brood in. 
Je werkt dan de aangifte uit, wat vaak uitliep op de aanhouding 
van de dader. Tegenwoordig bepaalt je Chef of het “prio” is of 

niet. En verdwijnt je aangifte in het ronde archief. Daar ben 
je toch geen politieambtenaar voor geworden????Het artikel 
teruglezend en gesprekken met leden van de SPA, ben ik tot 
de conclusie gekomen dat in de eerste plaats de maatschap-
pij danig is veranderd. Lazen wij vroeger slechts een dagblad 
en soms een weekblad, tegenwoordig bestaat het fenomeen 
multi-media.  We weten op hetzelfde moment, dat er een ramp 
gebeurt en lezen dat op facebook, instagram of Whatsapp. Dat 
maakt de maatschappij ook mondig en u weet, de maatschappij 
verdient de politie, die zij heeft. De politie volgt dus de maat-
schappij. Waren er in de vijftiger jaren meer handwerkslieden, 
vandaag de dag zijn er veel universitair geschoolden. Dat alles 
brengt een duidelijke verandering, ook bij de politie. De politie 
van heden wordt meer competent opgeleid dan vroeger en is 
naar mijn mening ook meer ontwikkeld in opleiding en training. 
De kop boven dit artikel dekt dan ook niet de lading, de heden-

daagse politiemens is niet minder hard dan de vroegere, maar 
vervult wel zijn/haar taak zoals het behoort. 
Nogmaals dit artikel gaat niet over PTSS als fenomeen maar 
over de diender van vroeger en nu en daar zit een duidelijk 
verschil in. Graag nodig ik de lezers van het SPA Magazine uit te 
reageren op dit artikel en hoe zij dit beleven en hebben meege-
maakt. Kom aan lezers, het SPA Magazine is van en voor ons. 




