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VOORWOORD  Joop RedeR 

Als het SPA-nieuws bij u op de deurmat valt, dan is het jaar 2018 al bijna geschiedenis. Sinterklaas is inmiddels 
weer terug in Spanje en zijn we hard op weg naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Terugkijkend kan ik rustig 
stellen dat wij weer een goed jaar achter de rug hebben, waarin verschillende activiteiten werden georganiseerd. 
Ik roep bij u o.a. in herinnering de druk bezochte nieuwjaarsreceptie, de lezing van Koen de Maat over de huidige stand van zaken 
met betrekking tot ons pensioen, de themaochtend, waarbij wij door Erik Noltes werden bijgepraat en voorgelicht over terreur 
en radicalisering, de dagtocht naar Sneek, onze altijd druk bezochte BBQ, de bingo- en klaverjasmiddagen etc. etc. Bestuurlijk wa-
ren er, na de laatste jaarvergadering, geen veranderingen en op die drukbezochte jaarvergadering werd het beleid van het bestuur 
gecontinueerd en verleende de vergadering het bestuur décharge. Inmiddels is er consensus bereikt over het landelijk te verdelen 
budget aan subsidiegelden voor seniorenverenigingen en maakte het bestuur met de Eenheidsleiding afspraken, die de toekomst 
behelzen. In het septembernummer van het SPA-nieuws heeft u een oproep kunnen lezen voor deelname aan ons kerstdiner/dan-
sant. Ik verwacht, net als vorig jaar, een grote opkomst.
De evenementencommissie zal in het nieuwe jaar wederom een vakantiereis organiseren. Dit maal een voorjaarsreis naar het 
Schlosshotel Sophia in het Teutoburgerwald. Ik ben inmiddels met mijn echtgenote daar op vakantie geweest en was gelijktijdig 
in de gelegenheid om het hotel te bekijken en te beoordelen. Ik zeg u, dat ik een geweldige vijf dagen heb beleefd, waarbij het 
ons aan niets ontbrak. Het eten is voortreffelijk, de bediening vriendelijk en correct en het all-inclusive concept is, zoals u dit op 
eerdere reizen van ons hebt meegemaakt. Elders in dit blad vindt u nadere informatie over deze geplande reis. Ik wens u en allen 
die u lief zijn , plezierige feestdagen, veel gezondheid en een goede jaarwisseling. Ik hoop u op onze nieuwjaarsreceptie persoonlijk 
te mogen begroeten.

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2018-2019

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT, tel. 06-82671562 
 
Dag Datum Activiteit Tijd Locatie
    
zaterdag 15/12/18 Kerstdiner/dansant 17.00 uur Corendon-hotel
dinsdag 18/12/18 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag  5-1-2019 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 14t/m18-5-2019 Voorjaarsreis 09.00 uur PTO
dinsdag 21/05/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 18/06/19 Bingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag ??-??-2019 BBQ info volgt info volgt
dinsdag 17/09/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 15/10/19 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 19/11/19 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 17/12/19 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag ??-??-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    



3

In het Spa-nieuws van juni 2018 op pagina 6 in het stuk EEN 
NAT PAK is ten onrechte als schrijver Winford van Deursen 
genoemd. Dit werd door de redactie aangenomen, omdat hij 
het stukje aanleverde.  Winford deelde echter mee, dat het stuk 
niet door hem, maar door Luck Bruggink is geschreven. Dus 

bij deze, dank aan Luck. Ook is in dit stuk door de spellings-
controle in de zin: “Moet wel zeggen dat het weer een andere 
dementie aan de stal gaf en zeker niet ten ongunste”, dimensie 
vervangen door dementie. Het moet echter zijn dimensie. 

RECTIFICATIE SPA-NIEUWS 

Cees BANK
Alhoewel Cees te maken heeft met de vervelende Alzheimer 
problemen, gaat het redelijk goed met hem. De inmiddels 74 
jarige Cees geniet zoveel mogelijk en maakt samen met zijn 
vrouw de nodige uitstapjes. Cees heeft zijn loopbaan bij de 
politie afgesloten bij de recherche, maar voor Cees blijft zijn 
Warmoesstraat periode het meest dierbaar en hij denkt nog 
vaak terug aan die mooie jaren.

Henk VRIELING
In oktober jl. is de echtgenote van Henk overleden in een 
verpleeghuis, alwaar zij al geruime tijd werd verzorgd vanwege 
dementie. Op de dag van dit overlijden kwam Henk met zijn 
fiets ten val en kneusde diverse ribben. Dat is voor ieder mens 
pijnlijk, laat staan voor een 92 jarige! Maar Henk is een vechter 
en doet er alles aan om er weer bovenop te komen, met steun 
van zijn dochter. Sterkte Henk!

Piet van OERS
Een van onze oudste leden, 95 jaar! is de heer Piet van OERS. 
Piet moet bij vele ouderen zeker bekend zijn, als chef meld-
kamer en Personeelszaken (HB). Piet is adjudant en later ook 
inspecteur geworden. Piet zegt zelf: “Ik ben een gezegend mens. 
Ik kan nog fietsen en autorijden en ga ook nog regelmatig naar 
Texel, samen met mijn vrouw.” Piet en zijn vrouw wonen al 
vanaf de jaren 50 in Amsterdam Geuzenveld, in een rustige 
buurt. Het SPA magazine wordt door Piet met veel interesse 
gelezen en het werd zeker tijd om Piet van Oers in deze ru-
briek te vermelden. Piet doet degenen, die hem nog kennen bij 
deze de hartelijke groeten.

Wolter OOSTING
Ik blijf even bij de zeer ouderen onder ons en kwam terecht 
bij Wolter Oosting, 97 jaar oud! Wolter is bij velen bekend 
als toenmalig brigadier bij de BKU en ME en dan heb ik het, 
wat mijzelf betreft, over de jaren 60 en 70. Bij mij komen de 
namen van Klijnsma en Van der Velden ook naar boven. Na zijn 

HOE IS HET MET... FRank van den BeRg

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.

VOOR UW AGENDA
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Velen van u hebben al eens aan de evenementencommissie 
gevraagd om weer eens een meerdaagse reis in het voorjaar te 
willen organiseren. Welnu, door het annuleren van de najaars-
reis (Zwarte Woud) wegens te weinig belangstelling heeft het 
bestuur de gelegenheid gekregen om in de reiswereld rond te 
kijken. En daar vonden we weer een prachtig hotel, met ruim 
voldoende kamers, een fraaie omgeving en voldoende te eten 

en te drinken. Het voorjaar is een beetje moeilijke tijd om iets 
te organiseren: veel vakanties en andere vrije dagen. Bovendien 
is het hoogseizoen. Dat maakte het inhuren van de luxe tou-
ringcar met onze bekende chauffeur Cor Labots ook ietwat 
moeilijk. Maar gelukkig zijn we er nu vroeg bij.

VIJF-DAAGSE VOORJAARSREIS NAAR 
HET TEUTOBURGERWALD   douwe BRouweR

Amsterdamse periode is Wolter overgestapt naar Nijmegen 
en heeft daar de ME etc. de nodige vorm gegeven. Nijmegen 
kampte in die tijd met krakersrellen en haalde de nodige 
expertise in huis. Na een aantal jaren stapte Wolter over naar 
Woensdrecht, een bekend ME Opleidings Centrum. Aldaar 
bereikte Wolter de 60 jarige leeftijd en ging met FLO als Hip, 
niet slecht en een mooie carrière voor de van oorsprong 
Groninger. Wolter verkeert in een prima gezondheid en woont 
zelfstandig in een dorpje in de buurt van Den Bosch. Het enige 
probleem is zijn gehoor. Een telefonisch gesprek is moeilijk, 
doch zijn dochter was aanwezig, die bemiddelde in dit prettige 
gesprek. Nog veel geluk in goede gezondheid gewenst!

Corrie VISSER
Het leven gaat niet altijd over rozen. Velen van ons kunnen daar 
over mee praten, zo ook Corrie, bij velen bekend. Na het over-
lijden van haar partner Peter ROS, een aantal jaren geleden, 
heeft Corrie te maken met dementie en verblijft enige dagen 
per week in een dagzorg centrum te Aalsmeer. Zij heeft het 
daar prima naar haar zin. Er worden leuke dingen gedaan en er 
wordt veel gelachen, belangrijk. Toen ik haar sprak, verbleef zij 
enige dagen bij Ineke HOEVE  in Purmerend. Gezellig babbelen, 
wat eten en een wijntje. Toch prachtig dat collega’s aandacht 
voor elkaar hebben en elkaar ook opvangen! 

Nico KRAMER
Het gaat goed met Nico, woonachtig in het mooie dorp De 
Rijp. Buiten wat gebruikelijke leeftijd gebonden kwaaltjes, heeft 
hij niets te klagen. Nico, inmiddels ook 70+, heeft een mooie 

carrière weten op te bouwen, van agent tot hoofdinspecteur. 
Zijn loopbaan bracht hem langs het bureau Singel, het wijkteam 
Nieuwmarkt, bureau Warmoesstraat  (chef recherche) en tot 
slot samen met Frank van der Streek naar Amstelveen, alwaar 
hij na 6 mooie jaren afscheid nam. Zijn periode aan de binnen-
stadbureaus is hem altijd zeer dierbaar gebleven. (ik heb dat 
meer gehoord)

Cor ZWAAN
Goed te vernemen van Cor dat zijn COPD aandoening nage-
noeg stabiel is gebleven en dat is met name voor Cor uiteraard 
erg belangrijk.

Paul WALGERING en Rona SPEETS
Dit echtpaar is al jaren woonachtig in Oosthuizen en zijn 
aldaar actief in het sociale leven. Paul heeft jaren gewerkt bij de 
recherche bureau Singel en is later een Recherche Screening 
Bureau begonnen. Rona heeft 25 jaar in Amsterdam gewerkt, 
ondermeer aan het Wijkteam Koninginneweg. Later is zij over-
gestapt naar de Politie Zaansteek-Waterland. Zij heeft het daar 
tot Wijkteamchef gebracht. Beiden groeten alle bekenden.

Rest mij U nog melding te maken van de laatst overleden 
leden:
Piet ENDE, 72 jaar; Berend VISSER, 88 jaar; Frits MULLER, 70 
jaar; Berend BOERSMA, 89 jaar; Hans LUSINK, 83 JAAR; 
Hr. BOMAS, 84 jaar.
RUST IN VREDE.
Ik wens U het allerbeste. 
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KERSTBINGO 2018 pieteR pistooR 

We gaan van dinsdag 14 mei tot en met zaterdag 
18 mei 2019 (na de meivakantie en voor Hemelvaart) 
naar het Schlosshotel Sophia in Bad Wünnenberg in het 
Teutoburgerwald in Duitsland.
Deze 5-daagse reis bieden wij aan u, als SPA-lid, aan voor 
slechts € 315,00, terwijl introducé’s € 340,00 dienen te storten. 
ALL INCLUSIVE.
Attentie voor alleenstaanden: geen toeslag voor een 
eenpersoonskamer.

Wat krijgt u voor dit bedrag:
• de heen- en terugreis Amsterdam-Hotel Sophia, alsmede  

dagelijks een fraaie dagtocht
• ontvangst met warme lunch of koffie met gebak  

(afhankelijk van tijdstip)
• 4x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x warme lunch of lunchpakket
• 3x driegangen keuze menu
• 1x culinair dinerbuffet
• gratis koffiecorner: de gehele dag verse koffie en thee
• gratis bar: van 17.00 tot 24.00 alle drankjes: bieren,  

wijnen, fris- en vruchtendranken, jenever en apfelkorn
• gratis boottocht over het stuwmeer

• elke avond vertier en entertainment, hierbij wordt  
regelmatig een gratis bittergarnituur geserveerd

• gratis gebruik van E-bikes en alle andere 
hotelfaciliteiteiten

• gratis diverse auto-, fiets- en wandelroutes
• gratis entreekaartjes voor binnen- en buitenzwembad
• gratis uitstapjesboekje t.w.v. € 6.95 en gebruik infotheek 

In verband met de optie dienen we vóór 1 februari 2019 het 
juiste aantal gasten aan te geven. Betalen = Inschrijven, dus zorg 
s.v.p. er voor, dat uiterlijk 29 januari 2019 het verschuldigde 
bedrag over op bankrekeningnummer NL89 INGB 0000 4510 
20 t.n.v. Senioren Politie Amsterdam gestort is. 
En let op: wie het eerst komt die het eerst maalt! De bus heeft 
58 zitplaatsen en vol = vol.

Op dinsdag 18 december 2018 zal weer de jaarlijkse kerstbingo 
plaatsvinden in het SPA-honk te Duivendrecht. Dit is een acti-
viteit, waar door vele leden naar uitgekeken wordt. Niet alleen 
door de mooie prijzen, maar ook de gezelligheid staat bij hen 
voorop. Nooit eerder meegedaan? Kom naar deze Kerstbingo. 
Inschrijven hoeft niet, gewoon komen. Heeft u geen zin in de 
bingo, er kan ook altijd een kaartje gelegd worden. 
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DIAGRAM FILIPPINE SPA NR 15

1 6 2 2 11 4 10

3 2 9 8 4 1

5 5 10 6 3 6

7 7 2 8 7 10

9 6 9 10 2 8

11 7 10 8 12 7

13 7 10 14 12 5

15 8 16 6

17 11 8 18 4 10 6

19 9 8 20 7 2

21 7 6 22 8 10

23 7 2 24 7 10

25 2 10 12 3 26 11

27 8 9 6 28 8 7

29 12 2 30 6 8

31 9 2 32 10 6

33 2 34 8 5 2

35 3 10 6 36 8 10

37 7 8 38 0

39 8 40 1 12 9

41 9 7 42 7 8

43 6 10 44 8 3

45 9 46 11 4

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
De letters in de drie gekleurde balken vormen de oplossing.

Omschrijving

1. vermeerdering. 2. druivenstok
3. vertroostende toespraak 4. evenredig aantal
5. bouwmateriaal 6. najaarsweer
7. iemand die ergens lang blijft plakken 8. afbakenen
9. gehalte-eenheid van goud. 10. afdeling in een bijenkorf
11. acceptabel 12. zeepaling
13. berisping 14. lijf
15. dik 16. beroep (mv)
17. zegevieren 18. gerei van een lasser
19. uitvinden 20. geestelijke
21. fototoestel 22. verplegingsruimte aan   
  boord
23. gesteld/akkoord 24. zuiveren
25. akkermelkdistel 26. teneergeslagen
27. beteuterd 28. soort pap
29. dikke vloeistof 30. het branden van de zon  
   in de zomer
31. wilde in een heg groeiende roos 32. griezel

33. jeugdbende 34. roos van Jericho
35. plaats in Noord-Holland 36. egaal
37. ongehuwd met elkaar leven 38. toeren per auto
39. deel van een schip 40. alomtegenwoordigheid
41. iets er bovenop 42. kleinkunstvorm
43. janken/huilen 44. innig veel
45. waterkering 46. verwelken/verminderen

Voor de doorloper in SPA Nieuws nr. 12 zijn geen oplossin-
gen binnengekomen. Waarschijnlijk te wijten aan de cijfers in 
de buitenste hokjes, die erbuiten hadden moeten staan. Geen 
inzendingen, dus geen prijswinnaar.

De oplossing van de cryptophillipine in dit blad kunt u, in  
diagramvorm dan wel in geschreven regels, sturen naar  
puzzel@spa-amsterdam.nl. 
Gelieve dit te doen voor1 februari 2019.

De puzzelredactie
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SEMI-PERMANENTE BIJSTANDSBRIGADE (SLOT) Henk HendRiks

Opleidingen
In die tijd van het dienstverband voor onbepaalde tijd van 
tenminste zes jaar bij de KMar, was het voor marechaus-
sees altijd een zeer spannende tijd rond het vierde of vijfde 
jaar. De vraag werd dan prangend of men zijn loopbaan bij de 
Koninklijke marechaussee zou kunnen voortzetten of dat men 
naar een andere baan moest omzien. Landelijk gezien kwam 
het erop neer dat één op tien geselecteerd kon worden om bij 
het Wapen te blijven. Voor een meer politioneel ingestelde ma-
rechaussee was een politieloopbaan een fraai alternatief voor 
de beperkte carrière binnen de Koninklijke Marechaussee waar 
men toen niet boven de rang van marechaussee der 1e klasse 
kon uitstijgen. Het probleem was echter dat men bij de politie 
een politiediploma-A eiste en dat de overname van dienstjaren 
voor de meeste korpsen niet bespreekbaar was. Om de ma-
rechaussees met aspiraties voor de burgerpolitie tegemoet te 
komen ontwikkelde het Leidse Opleidingscentrum (LOI) een 
speciale cursus politiediploma-A. Het ging hier om een schrifte-
lijke cursus die relatief veel doorzettingsvermogen van de kan-
didaten verlangden. Vele andere marechaussees opteerden voor 
een burgerbestaan buiten het Wapen en de Politie. Relatief veel 
van hen kwamen bij particuliere beveiligingsdiensten terecht.

Politiediploma-A
Voor de marechaussees die werkzaam waren in de bijstand is 
er op het niveau van opleidingen echter veel meer gedaan. Niet 
zelden op initiatief van de politie Amsterdam, die er alle belang 
bij had goed opgeleide marechaussees te laten instromen in de 
eigen rijen. Een goed voorbeeld van dadendrang op dit gebied 
vormt het initiatief van hoofdcommissaris P. de Jong. De Jong 
besloot in 1968, in samenwerking met de districtscommandant 
E. de Waal een cursus politiediploma A te starten. 
Er werd begonnen met twee klassen van elk twintig leerlingen, 
uitsluitend leerlingen van de brigade Amsterdam-bijstand. Deze 
cursussen werden hoofdzakelijk in de avonduren in de lesloka-
len van de brigade Amsterdam-bijstand gegeven. De docenten 
kwam van de Amsterdamse politieschool en waren onderof-
ficieren van het district KMar Noord-Holland. Op kosten van 
de gemeentepolitie zijn in het totaal acht cursussen gegeven, 
De cursist moest wel zelf het lesmateriaal aanschaffen en 
fl.100,- cursusgeld als tegemoetkoming betalen. Naar schat-
ting slaagden in de loop der jaren ongeveer 200 man voor het 
politiediploma. In percentage uitgedrukt was dat ongeveer 90% 
van de cursisten. 

Marechaussees naar de Amsterdamse 
Politieschool 
Een paar jaar later was de Amsterdamse “behoefte” aan ge-
schikte marechaussees zeker nog niet bevredigd. Vanwege de 
afbouw van de brigade Amsterdam-bijstand nam de gemeen-
tepolitie Amsterdam daarom het initiatief om vijfentwintig ou-
dere bijstandsmarechaussees in de gelegenheid te stellen een 
politieopleiding aan de Amsterdamse politieschool te volgen 
zodat zij naar het Amsterdamse korps zouden kunnen over-
gaan. Er kwamen ongeveer veertig leden van de brigade in aan-
merking. Hoofdinspecteur J. Kuiper selecteerde uiteindelijk niet 

vijfentwintig maar zevenentwintig marechaussees. Voorwaarde 
voor toelating tot de Amsterdamse politieschool was wel dat 
de marechaussees een overeenkomst moesten tekenen, waarin 
zij zich akkoord verklaarden om bij voortijdig afbreken van 
de opleiding de kosten van totaal fl. 24.000,- terug te zullen 
betalen. 

Marechaussees naar de rechercheschool in 
Zutphen
De rechercheschool was een instituut waar toen alleen amb-
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie en douane aanvullende 
opleidingen kregen.
Het was dan ook opmerkelijk dat in 1976 de eerste recher-
cheurs van de KMar (militairen!) daar een vervolgopleiding 
drugs kregen. Het ging hier om marechaussees die, in het 
kader van de bijstand, bij het Bureau Bijzondere Zaken van de 
Amsterdamse recherche werkten en bijgeschoold moesten 
worden. Bij dit feit werd, tijdens het uitreiken van de diploma’s 
door de directeur van de school uitgebreid stilgestaan. Deze 
drugscursus verschilde toen in hoge mate met de drugsoplei-
ding bij de rechercheschool van de KMar. Bij de KMar werd de 
nadruk meer gelegd op de technische zaken van de drugsbe-
strijding, zoals het herkennen en testen van stoffen.
Bij de rechercheschool in Zutphen lag meer de nadruk op 
de tactische kant van de drugsbestrijding. Het “runnen” van 
informanten en de procedures bij een gerechtelijk vooron-
derzoek, vooral belangrijk bij het afluisteren en volgen van 
verdachten. De school had veel externe docenten o.a. van de 
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), douane en 
Criminelen Inlichtingendienst. Als examen werd met mede-
werking van rechercheurs van de CID Amsterdam een casus 
gedraaid waarbij een organisatie met enkele kilo’s drugs moest 
worden opgerold. Met succes.

Recherche en observatieteams
Hoewel de honger naar personeel van de gemeentepolitie de 
aanleiding was om marechaussees verder op te leiden zat men 
binnen de Marechaussee ook niet stil als het om specialisatie 
met betrekking tot recherche ging. Aan het opleidingscentrum 
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te Apeldoorn konden marechaussees zich door middel van 
cursussen in het recherche vak bekwamen. Vooral de expertise 
op het gebied van de vuurwapens is heden ten dage bekend.
Speciaal voor de onderofficieren die bestemd waren voor de 
bijstand in Amsterdam en geen ervaring in het recherchewerk 
bezaten, werden in Apeldoorn cursussen georganiseerd om hen 
voor te bereiden op de Amsterdamse praktijk. 
Op 5 januari 1976 was het Wapen veertien rechercheurs 
rijker en tegelijkertijd armer, want ze werden direct voor 
drie jaar uitgeleend aan de Amsterdamse recherche. De 2e 
divisie leverde een opperwachtmeester en acht wachtmees-
ters. 101 Marechaussee bataljon twee wachtmeesters, het 
Opleidingscentrum ook twee wachtmeesters en één wacht-
meester kwam uit de 1e divisie. Na een korte stageperiode bij 
de afdelingen van de Centrale Recherche, de districtsrecherche 
en ondersteunende diensten, werden de rechercheurs gekop-
peld aan een vaste collega. Bij de districtsrecherche volgden 
deze rechercheurs gedurende drie maanden een stage op 
de kamer “kleine criminaliteit”. De groep kleine criminaliteit 
bestond uit een twintigtal leerling rechercheurs, onder leiding 
van een oudere hoofdagentrechercheur en een adjudant, tevens 
kamer chef. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit 
het opnemen van aangiften van zakkenrollerij, opengebroken 
van auto’s, winkeldiefstallen, het aanhouden van autokrakers 
en winkeldieven. Een wachtmeester en vijf marechaussees die 
bestemd waren voor de volgerij kregen een training “on the 
job”. Na een korte aangepaste recherchecursus in Apeldoorn 
werden zij bij de teams ingedeeld bij een ervaren politieman 
om praktijkervaring op te doen.

Rij- en schietopleiding
Tijdens de stageperiode moest ook nog een rijopleiding en 
een examen worden afgelegd bij het Bureau Werving en 
Opleidingen. Dat was één van de eisen van de verzekerings-
maatschappij waarbij het wagenpark van de politie verzekerd 
was. Om te mogen deelnemen aan deze cursus moesten 
de marechaussees reeds in het bezit zijn van een rijbewijs 
BE. Gedurende deze cursus werd geoefend in het drukke 
Amsterdamse stadverkeer en op de rondweg. Verder bekwaam-
den de marechaussees zich in het maken van een noodstop, het 
uit een slip geraken en met hoge snelheid rijden met optische 
en geluidssignalen. Aan het einde werd een examen afgenomen 
en indien dat met goed gevolg was afgelegd kreeg men het 
felbegeerde dienstrijbewijs van de politie.
Ook rechercheurs werkzaam bij de Centrale Recherche 
kwamen eenmaal per jaar in aanmerking voor een voortge-
zette opleiding. Dit was noodzakelijk om dat het wagenpark 
bij de Centrale Recherche bestond uit voertuigen waarmee 
met grote snelheid kon worden gereden. De rijoefening werd 
o.a. gehouden op het circuit van Zandvoort. De dienst huurde 
het circuit voor een dag en onder leiding van Bureau Werving 
en Opleiding werd een dag hard en veilig rijden beoefend. Na 
eerst het circuit achteruitrijdend te hebben verkend, werden 
proefrondes gereden op 50% en vervolgens 75% en 100% 
van het vermogen van de bestuurder en van het voertuig. 
Dat er schade werd gereden was gezien de omstandigheden 
begrijpelijk.

Wapen
De marechaussee-rechercheurs waren bij aanvang uitgerust 
met het pistool Browning 9 mm. Dit vuistvuurwapen stak schril 
af bij met wapen waarmee de Amsterdamse recherche was uit-
gerust. De relatief kleine FN 7.65 mm was goed in de kleding te 
verbergen, maar was beduidend minder krachtig. Blijkbaar was 
de korpsleiding niet gecharmeerd van de zwaardere Browning, 
want de marechaussee-rechercheurs werden opgeroepen om 
een opleiding FN 7,65 mm te volgen. Na enkele weken training, 
kregen zij een certificaat geoefend schutter. Nadat de CKMar 
het wapen had opgenomen als behorende tot de uitrusting van 
de marechaussees, werd het wapen met koppel en schouder-
holster, aan de marechaussees uitgereikt.

Markante incidenten en voorvallen
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de werkzaamheden 
door de marechaussees verricht in het kader van de bijstand in 
Amsterdam zeer divers waren. Een vergelijking met de dagelijk-
se praktijk van een reguliere garnizoensbrigade valt vrijwel niet 
te maken. Dat werken in de marechaussee-bijstand meer uit-
dagingen zullen de meeste marechaussees die in de hoofdstad 
hebben gediend wel beamen. Er is echter ook een keerzijde aan 
de medaille. Het verrichten van 
Politiedienst bracht ook meer gevaren met zich mee. 
Confrontaties met criminelen en drugsverslaafden liepen niet 
iedere keer met een sisser af. 
Bij verschillende voorvallen is gebruik gemaakt van vuurwapens 
door en tegen marechaussees. Ook zijn er zware ongevallen 
gebeurd die voor betrokkenen grote negatieve gevolgen heb-
ben gehad.

Marechaussee G. Serné. Fotograaf M.Pejic winnaar fototentoonstel-
ling “Jeugd van toen en nu”

In deze paragraaf zullen een aantal spraakmakende gebeurte-
nissen de revue passeren. Uiteraard pretendeert de schrijver 
niet alle gebeurtenissen bij het schrijven van de geschiedenis te 
hebben gevonden. 
Ook was het niet mogelijk van alle personen de namen 
en voorletters te traceren. Waar dat niet gelukt is, zijn ze 
weggelaten.  
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“Politieman met eigen pistool neergeschoten”. 
Dat was de kop waarmee de krant “Nieuws van de Dag” op 
3 juli 1971 opende. Op de bewuste dag om 8.50 uur reden 
wachtmeester Koos Helms en marechaussee Kees Hendriks, 
(broer van de schrijver) beiden geplaatst aan het bureau 
Lodewijk van Deijsselstraat, in een surveillanceauto op de 
Pieter Calandlaan in Amsterdam-West. Via de mobilofoon werd 
melding gemaakt van een achtervolging. Het ging hier om een 
auto waarin twee personen zaten die gezocht werden wegens 
zware mishandeling en aanranding van twee verpleegkundigen. 
Ter hoogte van perceel 327 zagen de verbalisanten, de bewuste 
auto zonder verdachten geparkeerd staan. Terwijl zij bij de afge-
sloten auto overlegden wat te doen, kwamen de beide mannen 
naar buiten. De mannen verzetten zich heftig tegen de aanhou-
ding, waarna de marechaussees hun dienstpistool trokken. Toen 
marechaussee Hendriks zag dat één van de verdachten het 
pistool van collega Helms dreigde te ontfutselen, sloeg hij met 
zijn pistool naar de verdachte. Op dat moment ging zijn pistool 
af en de kogel trof zijn collega in het hoofd. Marechaussee 
Hendriks verklaarde later dat hij niet gericht kon schieten, ge-
zien de onoverzichtelijke situatie. De beide verdachten werden 
uiteindelijk met assistentie van collega’s gearresteerd en zijn 
later voor hun daden veroordeeld. Als gevolg van dat ongeval 
liep Koos Helms zwaar lichamelijk letsel op. Hij mist sinds dit 
tragisch ongeval het licht in zijn linkeroog.

Op 29 april 1974 maakte marechaussee J. van den Berg deel uit 
van de brigade-bijstand. Samen met agent S. Landman werd hij 
naar een autoverhuurbedrijf op de Prinsengracht gestuurd om 
twee verdachte aan te houden. Het draaide uit op een ver-
schrikkelijk bloedbad. Een Franse en Italiaanse gangster grepen 
direct naar hun wapens en schoten gericht en koelbloedig op 
beide politiemensen. Een paar seconden later lag de 21 jaar 
oude Landman dood op straat. Van den Berg werd in zijn buik 
en schouder geraakt en moest een ruim acht uur durende ope-
ratie ondergaan om zijn leven te redden. De jaren daarna liep 
hij nog steeds het risico in een rolstoel te belanden aangezien 
een kogel in zijn heiligbeen was terecht gekomen en niet ope-
ratief kon worden verwijderd. Anderhalf jaar na de schietpartij 
stapte Van den Berg over naar een baan bij de geneeskundige 
troepen van de Koninklijke Landmacht.

Op 28 augustus 1976 werkte wachtmeester Chris Plandsoen 
met agent G. de Rouw in de surveillancedienst voor het 3e 
district bureau Singel. Toen zij het Koningsplein opreden, zagen 
zij tot hun grote verbazing dat twee mannen met een doek 
voor het gezicht bezig waren met grote hamers de winkelruit 
van een daar gevestigde juwelier in te slaan. De Rouw reed 
de surveillanceauto tot vlak bij het tweetal, waarna Plandsoen 
wilde uitstappen. Tot hun schrik richtte een van de overvallers 
met een zwaar kaliber pistool op de politieauto en schoot. 
Gelukkig werden beide politiemensen niet geraakt. Tijdens hun 
vlucht bleek ook een tweede man in het bezit te zijn van een 
vuurwapen. Hij schoot daarmee op de politieauto en raakte de 
voorruit. Daarbij bleef het niet. Gedurende de achtervolging, 
die te voet plaatsvond, nam een van de mannen de schiethou-
ding aan en schoot daarna viermaal gericht op Plandsoen. Een 
kogel raakte de wachtmeester in de linkerschouder waardoor 
hij niet meer in staat was de achtervolging voort te zetten. 
De overvallers konden ontsnappen, maar werden later op de 
dag aangehouden door personeel van de Afdeling Overvallen 

van het Hoofdbureau. Zij bleken zware Israëlische criminelen 
met een waslijst van misdrijven op hun conto. Wachtmeester 
Plandsoen werd met spoed geopereerd. Gedurende zijn ver-
dere loopbaan heeft Plandsoen een beschermde functie bij het 
Ministerie van Defensie vervuld.

Op 17 oktober 1977 was de marechaussee der 1e klasse Paul 
van Hove om half zes in de ochtend een van de hoofdrolspe-
lers in een “wildwest” achtervolging van een auto. Tijdens een 
routinecontrole had de bestuurder een stopteken genegerd en 
was er met hoge snelheid vandoor gegaan. De achtervolging 
werd daarop ingezet. Twee mannen schoten vanaf de achter-
bank, al rijdende in de IJtunnel, met automatische wapens dwars 
door de achterruit van hun auto op de politieauto waarin Van 
Hove en een collega zaten. Ondanks een kort onderzoek is de 
naam van die collega onbekend gebleven. Behalve kleine wond-
jes aan handen en gezicht, veroorzaakt door rondvliegende 
glassplinters, hebben de politiemannen geen verdere schade aan 
de schietpartij overgehouden. Na de ontvoeringszaak Heineken 
kwam de schietpartij weer boven water. Het bleek toen dat 
een van de mannen uit de auto daarbij betrokken was geweest. 
Hij was tijdens de achtervolging door een politiekogel in de 
rug geraakt en de kogel was nooit verwijderd. Door middel 
van een kort geding heeft de man weten te voorkomen dat de 
kogel verwijderd zou worden. Zo kon niet worden aangetoond 
dat het ging om een kogel uit het wapen van Paul van Hove of 
zijn collega.

De marechaussee D. Harskamp zal de geschiedenis in gaan als de 
marechaussee waarover in de Tweede Kamer de nodige vragen 
zijn gesteld omdat hij een vluchtende autokraker doodschoot. 
Op 6 februari 1978 om ongeveer half zes in de middag zag hij 
dat twee mannen in de Beursstraat een personenauto open-
braken. Toen Harskamp de mannen wilde aanhouden sloegen 
die op de vlucht. Een van de mannen had een tas uit de auto 
weggenomen en maakte zich op een fiets uit de voeten. Tijdens 
de achtervolging sommeerde Harskamp de man te stoppen. 
De vluchter, een man met de Duitse nationaliteit, reageerde 
niet en ook niet op een waarschuwingsschot. Daarop schoot 
marechaussee Harskamp gericht en raakte hem dodelijk in de 
rug. Een onderzoek naar de omstandigheden werd gestart en 
het militaire Openbare Ministerie meldde dat de marechaus-
see niet naar de militaire rechter zou worden doorverwezen. 
Krantenkoppen met de tekst “Autokraker ter dood veroor-
deeld” haalden de landelijke pers. De CKMar heeft daarop de 
instructies wapengebruik aangepast.

Op 28 mei 1980 raakte de marechaussee der 1e klasse Jan 
Huininga, schrijver van het boek “Geen paniek” bijna wel in 
paniek, toen hij voor een moeilijke opdracht werd gesteld. 
Jan Huininga deed op genoemde datum dienst met collega 
Erik Hinnen. Zij verleenden assistentie op het adres Jacob van 
Lennepkade, ter hoogte van perceel 224. Aldaar zou een man 
dode katten op straat gooien. Ter plaatse gekomen zagen zij 
een onbekende man geheel naakt over straat lopen, ook lag 
er een kat op straat met een afgesneden hals. De man riep 
allerlei wartaal en was kennelijk niet geheel in orde. Toen de 
verbalisanten aankwamen, vluchtte de man zijn woning binnen. 
De beide politiemannen volgden de man en troffen, behalve de 
man, ook een grote hond, een bouvier aan. Op het moment dat 
de verbalisanten een gesprek trachtten aan te knopen, greep de 
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man een tussen het afval op de grond liggend mes en stak daar-
mee in de richting van Huininga en zijn collega. Om de steek-
beweging van de man te kunnen ontwijken, liepen de collega’s 
achterwaarts, in de richting van de gang, om rustiger tij af te 
wachten. Tijdens het teruglopen viel de deur in het slot, waar-
door achteruitlopen niet meer mogelijk was. Terwijl Huininga 
verschillende malen riep: “Doe weg dat mes”, kwam de man 
al stekende bewegingen makend, dichterbij. Toen de man op 
een afstand van minder dan een meter wederom een stekende 
beweging maakte, was Huininga genoodzaakt een gericht schot 
af te vuren. De man werd daardoor dodelijk verwond.
Een soortgelijke situatie deed zich later voor in de zaak van 
Meta Hofman. In die zaak is het twijfelachtig gebleken dat er 
juist gebruik was gemaakt van het vuurwapen, omdat het niet 
in evenredigheid was met het te verwachten geweld van een 
aardappelmesje. Het geval van Huininga en Hinnen kende he-
laas geen andere oplossing.

Op 12 november 1982 waren marechaussee Dries en agenten 
Poeze en Van der Voort betrokken bij een schietincident waar-
bij een dode te betreuren viel. De politiemensen waren naar 
een woning gestuurd waar een zeer agressieve man bezig was 
met een grote ijzeren staaf de ramen in te slaan. Dries zat op 
de achterbank van de politieauto waar de zijdeuren standaard 
op het “kinderslot” stonden. Ter plaatse gekomen werd Van der 
Voort direct aangesproken door een vrouw die de politie had 
gebeld. Gelijktijdig kwam de agressieve man naar de politieauto 
gelopen. Voordat Van der Voort of Poeze de achterdeur voor 
Dries had kunnen openen, sloeg de man met zijn wapen op 
agente Poeze in die amper was uitgestapt. Terwijl zij de slagen 
probeerde te ontwijken, opende zij de achterdeur van de auto 
en kon Dries naar buiten. Toen de man zijn agressie op hem 
richtte, schoot hij gericht. Op datzelfde moment schoot Van 
der Voort ook op de man.  Dodelijk getroffen zakte de man 
daarop in elkaar. Het trieste van dit dodelijke voorval was dat 
de man die week al tweemaal eerder amok had gemaakt, maar 
niet was opgenomen in een psychiatrische inrichtingen. Er is 
niet bekend gemaakt wie het dodelijk schot gelost heeft.

Op 22 maart 1990 reed wachtmeester Nieuwhoff met een 
collega van het wijkteam Nieuwmarkt in een surveillanceauto. 
Over de mobilofoon hoorden zij dat er een gewapende overval 
had plaatsgevonden op het postkantoor gelegen aan de Albert 
Cuijpstraat. Nieuwhoff en zijn collega kregen de opdracht die 
kant uit te gaan. Ter plaatse gekomen bleek zich een hele ring 
van politieauto’s rondom de overvallers te hebben gevormd. 
De Italiaanse overvallers schoten op alles wat politie was. 
Dit vuur werd door de politie beantwoord. Sommige agen-
ten schoten hun pistool volledig leeg. Wonder boven wonder 
werd maar een voorbijganger, niet dodelijk, in de borst ge-
raakt. Ondanks de grote politiemacht wisten de overvallers 
te ontkomen door enkele auto’s te kapen. Nieuwhoff en zijn 
collega zetten de achtervolging in op een van de vluchtauto’s. 
Bij het Sarphatipark vluchtten de overvallers te voet het park 
in en splitsten zich. Ook Nieuwhoff en zijn collega besloten 
daarop uit elkaar te gaan. In het park probeerde de overval-
ler, die achterna werd gezeten door de marechaussee, een 
man te gijzelen, maar die wist zich los te rukken. Gedurende 
de verdere achtervolging zag Nieuwhoff kans om een gericht 
schot af te geven. De kogel trof de man in zijn been, waardoor 

hij zich gewonnen moest geven. Van de vijf overvallers werden 
er uiteindelijk maar twee aangehouden.

Zaterdag 23 maart 1991 is een dag, die wachtmeester R. Blok 
en hoofdagent A. Verheul wellicht nooit zullen vergeten. In de 
vroege morgen reden zij met hun surveillanceauto in het 5e 
district toen zij opdracht kregen naar de de Cuserstraat te 
gaan waar een lastige man in een bus zou zitten. Bij aankomst 
werden zij aangesproken door de buschauffeur, die vertelde 
dat een man niet uit wilde stappen en lastig was. Samen met 
de chauffeur gingen de beide politiemannen de bus in waarop 
de bewuste persoon zonder wat te zeggen het voertuig 
uitliep. Buiten probeerden zij met de duidelijk verwarde man 
een gesprek aan te knopen. Hij antwoordde hen in gebrekkig 
Engels en keek ondertussen angstig om zich heen. De chauffeur 
maakte intussen aanstalten om zijn rit te vervolgen. Op dat 
moment rende de man weer naar de bus en wilde weer instap-
pen. Blok en zijn collega liepen hem achterna en trokken hem 
uit de ingang. Tijdens de worsteling die toen ontstond hoorden 
de politiemensen de chauffeur roepen dat de man het pistool 
van een van de politiemensen had weten te pakken. Met het 
wapen schoot hij op Verheul die voor de bus dekking probeer-
de te zoeken maar desondanks in de borst werd geraakt. Blok 
deed nu een poging de schutter in bedwang te krijgen door 
hem van achteren af te klemmen en hem zo te verhinderen 
dat hij kon richten. Dit lukte niet en een schot trof Blok in de 
buik. Ondanks zijn zware verwonding wist de marechaussee, 
die nog steeds door de man beschoten werd, zich op zijn buik 
te draaien en een gericht schot af te geven. De laatste zakte 
daarop zwaargewond in elkaar en overleed ter plaatse. Beide 
politiemannen werden daarop naar het ziekenhuis vervoerd en 
geopereerd. Op 23 maart 1992 heeft Blok het Ereteken voor 
Verdienste in zilver ontvangen van de Minister van Defensie. 
Enkele maanden na de uitreiking van het Ereteken kreeg het 
schietincident met de opname van Ronald Blok in het “Gulden 
Boek”. In dagorder d.d. 26 oktober 1934, waarmee de toenma-
lige Inspecteur der Koninklijke marechaussee Generaal-majoor 
J.H.G. Kappel, de instelling van het Gulden Boek bekende 
stelde, luidt als volgt: In dit “Gulden Boek” zullen worden 
opgenomen, de namen en feiten van hen, die door daden van 
moed, zelfopoffering en toewijding de eer van het Wapen op 
bijzondere wijze hebben hooggehouden. Door dit boek zullen 
deze personen en feiten in blijvende herinnering gehouden en 
de Korpsgeest verhoogd worden.

Conclusie
Het belang van de semipermanente bijstand voor het Wapen 
der Koninklijke Marechaussee kan moeilijk worden overschat. 
Na jarenlang aan de zijlijn van het naoorlogse politiebestel te 
hebben gestaan, bleken de personele tekorten bij de gemeen-
tepolitie van Amsterdam en Den Haag een gouden kans voor 
de KMar om zich opnieuw in de reguliere politiewerk te 
profileren en de waarde van de KMar als politieorganisatie, 
te bewijzen. Door middel van de bijstand kon weer worden 
aangesloten op een ruim 130 jaar lange vooroorlogse traditie 
als rijkspolitieorgaan. Zeker de leiding van de KMar zag dit zo 
ook al kwam dit de reguliere dienst niet altijd ten goede. De 
werkzaamheden in Amsterdam en Den Haag konden immers 
een belangrijke troef zijn in het toekomstige onderhandelingen 
en politieke discussies over de nieuwe Politiewet waarin zij 
de KMar met duidelijke omschreven taken opgenomen wilden 
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zien. Misschien kon onder het motto “voor wat hoort wat” de 
bestaande status quo in het politiebestel worden doorbroken 
ten voordele van het Wapen.

Voor de meeste marechaussees lagen echter meer praktische 
motieven ten grondslag aan hun enthousiasme om deel te ne-
men aan de bijstand. Uiteraard waren de financiële tegemoet-
komingen belangrijk maar er was meer. Door middel van de 
bijstand kon men ervaring opdoen in het reguliere politiewerk 
dat veel meer uitdagingen bood dan de garnizoensdiensten, 
die zich tot de krijgsmacht beperkten en veel eentoniger van 
aard waren. Horizonten konden worden verbreed en carrières 
bij de korpsen van Amsterdam lagen binnen handbereik. Voor 
marechaussees met ambities en een politiële inslag was de 
toekomst zonder meer florissant te noemen.
Met de komst van de Politiewet 1993 kreeg de KMar de wind 
nog meer in de zeilen. Het Wapen kreeg een veel betere po-
sitie in het Nederlandse politiebestel en groeide daarna sterk. 
Dit kwam voornamelijk omdat het de gehele politiedienst op 
de luchthavens in het takenpakket kreeg. Het opheffen van de 
bijstand deed aan het succes weinig af. Terugkijkend is zonder 
meer te stellen dat de bijstand geen windeieren heeft gelegd.

OVER DE SCHRIJVER
De meeste tijd van zijn ruim 37-jarig dienstverband heeft 
Henk Hendriks buiten de organisatie van de Koninklijke 
Marechaussee (KMar) doorgebracht. Na de eerste opleiding 
heeft hij de secundaire en tertiaire vorming en de recher-
che opleiding aan het Opleidingscentrum der Koninklijke 
Marechaussee in Apeldoorn gevolgd.

Vervolgens heeft hij alle voorkomende diensten bij de KMar 
in Noord-Holland verricht. In het totaal heeft hij in dertien 
gemeenten voor kortere of langere tijd gewerkt en gewoond. 
Vanaf de z.g. bouwvakrellen heeft hij diverse detacheringen bij 
de uniformdienst van de gemeentepolitie Amsterdam ge-
had. Bij het bureau Mosplein en bij de verkeersdienst aan de 
Stadhouderskade deed hij ervaring op. In september 1975 werd 
hij als rechercheur geplaatst bij de gemeentepolitie Amsterdam. 
Gedurende het eerste jaar werkte hij aan het Districtsbureau 

Singel en later bij de Afdeling Verdovende Middelen aan 
het Hoofdbureau van Politie. In 1976, tijdens zijn plaatsing 
bij de Amsterdamse recherche, nam hij deel aan de cursus 
Verdovende Middelen, die aan de Rechercheschool te Zutphen 
werd gegeven. Van de staf van de brigade Amsterdam-bijstand 
en later vanaf de brigade Schiphol, werd hij gedetacheerd en 
later weer geplaatst bij de (zomer) detachementen aan het 
bureau Warmoesstraat. In 1988 was hij voor één jaar comman-
dant van de Afdeling Beveiliging van de Nederlandsche Bank te 
Amsterdam. Van 1989 tot 1994 was hij commandant politie-
dienst bij de brigade Den Helder en van 1994 tot april 1999 
veiligheidsofficier bij het Ministerie van Defensie. Naast zijn 
reguliere werkzaamheden was hij van eind 1974 tot begin 1976 
lid van het hoofdbestuur van de Marechaussee en vanaf 1969 
bestuurs- en later erelid van de v.v. Sint Louis in Amsterdam. 
Henk is gepensioneerd en woont nu in Alphen aan den Rijn.

Brigadecommandanten Amsterdam-bijstand
15/11/67  kapitein S. de Graaf

01/01/70  1e luitenant E. Lems

05/04/71  1e luitenant J. Boschman

01/01/72  Kapitein M. Mobach

18/06/73  adjudant R. Lunshof

01/05/78  kapitein M. Verbruggen

10/10/80  kapitein J. van Poortvliet

01/05/87  kapitein J. Jonker

01/11/87-31/08/84 kapitein J. den Haan 

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
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Het zal in de jaren zestig zijn geweest, dat ik het volgende 
avontuur meemaakte bij de Amsterdamse politie. Op een 
zaterdagmorgen hadden Henk van der Linden en ik twee 
uur op de 7-1 dienst. Rond de klok van negen uur kregen 
wij van de vermaarde kamer 14 de opdracht te gaan naar de 
Haarlemmerdijk, alwaar een man met een koe op de rijbaan 
liep. Nu gebeuren en gebeurden in Amsterdam veel rare 

dingen, maar op een zaterdagmorgen met een koe over de 
Haarlemmerdijk lopen was toch weer iets bijzonders. Zonder 
toeters of bellen reden wij naar de opgegeven plaats, om vast 
te stellen, dat er geen man met koe liep. Informatie bij voor-
bijgangers leerde ons, dat de man was doorgelopen naar de 
Haarlemmerstraat richting Hoge Sluis. Dat was het gebied 
van afdeling 2. Wij waagden ons niet om in een andere afde-
ling te gaan zoeken. De Warmoesstraat had indertijd nog geen 
surveillanceauto’s, zodat wij van kamer 14 opdracht kregen 
verder te zoeken. Op aanwijzing van burgers kwamen wij in 
de Langestraat, alwaar wij de koe en de man aantroffen. Hij 
was drukdoende de koe naar binnen te duwen in een huis, 
de trap op. De koe was daar niet van gediend en hield haar 
poot(poten) stijf. De man verklaarde desgevraagd, dat hij de 
koe op zolder wilde houden, omdat hij zich zo eenzaam voelde. 
Kennelijk was er inmiddels een oav op de telex verschenen, 
waarin melding werd gemaakt van een man, die in Uitgeest, 
uit een weiland, een koe had gestolen. Diefstal van vee uit 
de weide hadden wij op de politieschool geleerd, maar nooit 
gedacht daar ook nog eens een proces-verbaal voor op te 
moeten maken in de grote stad Amsterdam. Ja, nu hadden wij 
opeens een verdachte en de gestolen waar in handen. Henk, 
een oude ervaren rot in het vak, nam de “dief ”voor zijn reke-
ning. Hij bracht hem over naar het bureau Warmoesstraat 48. 
Tegen mij zei hij nog, dat hij kamer 14 zou informeren over het 
transport van de koe. Ik bleef als jonge diender op mijn post 
naast de koe, tenslotte een inbeslaggenomen voorwerp, dat ik 
diende te bewaken. Henk moet alweer aan de koffie hebben 

gezeten, toen ik nog steeds in de Langestraat stond te wachten 
op vervoer. Dat vervoer was er niet en kwam ook niet. In de 
zestiger jaren was de diender op straat nog niet voorzien van 
MEOS- apparatuur. Wij werkten nog met hand- en fluitsignalen. 
Enfin, het werd 11 uur en de minuten bleven volgen, zonder 
dat ik hulp kreeg. Ja, van een import Amsterdammer van het 
platteland, die ervaring had met melkvee. Hij vroeg mij of hij 
kon helpen. Ja, die burgers had je toen. Ik vertelde hem mijn 
verhaal. Ik zei, dat er niemand kwam om de koe te halen. Ik kon 
de koe niet zo achter kon laten. Goede raad was duur. Ik zei 
tegen de man, dat ik de koe naar het bureau Warmoesstraat 
wilde laten lopen. Enerzijds om mijn gramschap uit te voeren 
dat men mij van HB-zijde zo in de steek had gelaten. Anderzijds 
moest ik voor een oplossing zorgdragen. En zo liep ik met 
behulp van die aardige burger richting bureau. Zonder proble-
men staken wij de N.Z. Voorburgwal over, om via het Kolkje de 
Nieuwendijk te bereiken. Daar was inmiddels heel wat winke-
lend publiek op de been. Die allen bleven staan en begonnen te 
applaudisseren, echt waar. Nadat wij het Damrak waren over-
gestoken, bereikten wij het bureau Warmoesstraat. Inmiddels 
was de pers gewaarschuwd en stond de Hip van Leeuwen ons 
op te wachten voor nr. 48. Ja, toen moest het maar gebeuren. 
De koe over de stoep het bureau in en voor de balie gebracht. 
De wachtcommandant was op dat moment de brigadier van 
Dam, wie kent hem niet. Hij schreef in het dagrapport, dat de 
agent Immel een koe van het vrouwelijk geslacht had binnen 
gebracht. Uiteraard met het verhaal eromheen over de diefstal 
van vee uit de weide en het wachten op transport. Iedereen 
uit de wachtkamer stond er om heen, inclusief Gé Peters, die 
zich rot stond te lachen. De koe werd door een veewagen 
opgehaald. In overleg met de OvJ is de koe teruggebracht naar 
Uitgeest, naar de rechtmatige eigenaar. Ik maakte een proces-
verbaal op van diefstal van vee uit de weide. Ik maakte mij 
daarmede, althans dat denk ik, de enige Amsterdamse diender, 
die zo’n proces-verbaal had opgemaakt. Ik weet niet, wat de 
recherche van de Warmoesstraat heeft gedaan met het proces-
verbaal. Ik heb nog vaak naar Baantjer gekeken, of hij dit voor-
val misschien verwerkt had in één van zijn boeken of TV series. 
Maar helaas, moord en doodslag waren belangrijker.

KOE OP ZOLDER andRé immel
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POLITIE IN NEDERLAND DEEL 1 veRzameld dooR eeF BuuRman

De politie in Nederland (Nationale Politie) is belast 
met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren 
van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij 
de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie. 

Een en ander is geregeld in de Wet van 12 juli 2012 tot vaststel-
ling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012).

Erik Akerboom is sinds 1 maart 2016 de huidige hoofdcommissaris.

Geschiedenis

Van eind 1945 tot 1993 bestond de Nederlandse politie uit 
de gemeentepolitie en de rijkspolitie. Gemeentelijke politie-
korpsen bestonden in de gemeenten met 25.000 of meer inwo-
ners. De burgemeester was daar zowel verantwoordelijk voor 
de openbare orde als voor het beheer van de politie (onder 
toezicht van de gemeenteraad). In de kleinere gemeenten werd 
het politiewerk gedaan door de rijkspolitie, die daarnaast een 
aantal landelijke diensten omvatte.

Politieposthuisje in Leiden, 1880

1993-2013: regiokorpsen
Van 1993 tot 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 
regiokorpsen en een Korps landelijke politiediensten KLPD).

Met de Politiewet 1993, die officieel inging op 1 april 1994, 
werd de oude scheiding in grote en kleine gemeenten opgehe-
ven. De gemeentepolitiekorpsen en de regionale districten van 
de rijkspolitie werden samengevoegd tot 25 regiokorpsen.

In elk regiokorps had een korpschef in de rang van hoofdcom-
missaris de dagelijkse leiding. Hierboven stond als ‘korpsbe-
heerder’ de burgemeester van de grootste gemeente in die 
regio. Korpsbeheerder en korpschef overlegden regelmatig 
met de (hoofd)officier van justitie in de betreffende regio in 
de zogeheten ‘driehoek’ (met de korpsbeheerder als voorzit-
ter). Hierboven stond als algemeen bestuur een regionaal 
college bestaande uit alle burgemeesters uit die politieregio en 
de hoofdofficier van justitie. Daarnaast had in principe ieder 
gemeente recht op een eigen driehoeksoverleg met daarin de 

eigen burgemeester. De gemeenteraden hadden in dit nieuwe 
bestel nog maar zeer indirecte invloed op het beheer van po-
litie, iets wat in deze periode wel een ‘democratisch gat’ werd 
genoemd.

Politie-Harley voor showdoeleinden

Een regio bestaat uit een aantal districten, met elk een dis-
trictschef. Elk district bestaat uit een aantal lokale eenheden 
(basiseenheden of teams). Ook beschikte elk regiokorps over 
een criminele-inlichtingeneenheid (CIE) en een Regionale 
Inlichtingendienst (RID).

Bepalend voor het aantal politieagenten en andere politieme-
dewerkers (de “politiesterkte”) binnen een regio was het aantal 
inwoners in die regio, en de hoeveelheid criminaliteit in de 
regio. Hoewel de randvoorwaarden landelijk werden bepaald, 
konden de regiokorpsen tot op grote hoogte een eigen beleid 
voeren. Zo maakte elk korps eigen keuzen op het gebied van 
ICT, wat in de loop van de jaren een notoir probleem werd.

Een politiehelikopter van het KLPD
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Korps landelijke politiediensten

Naast de regiokorpsen was er het Korps landelijke politiedien-
sten (KLPD), bestaande uit de volgende diensten:

• Dienst Verkeerspolitie
• Dienst Waterpolitie
• Dienst Spoorwegpolitie
• Dienst Operationele Samenwerking
• Dienst Nationale Recherche
• Dienst IPOL
• Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
• Dienst Speciale Interventies
• Dienst Specialistische Recherche Toepassingen

Het KLPD hield zich onder andere bezig met handhaving van 
de verkeersveiligheid op de autosnelwegen, op het spoor, te 
water en in de lucht, met de bestrijding van zware en georga-
niseerde criminaliteit, en handhaven van de veiligheid van het 
Koninklijk Huis, diplomaten en politici.

Politievoertuigen naast elkaar in Amsterdam-Zuidoost tijdens een 
actie voor een goed doel op 20 juni 2015

Vorming van nationale politie
In april 2011 maakte het kort ervoor opgerichte Ministerie 
van Veiligheid en Justitie (met Ivo Opstelten als bewindsman) 
plannen bekend om het politiebestel geheel om te gooien. 
Uiteindelijk trad op 1 januari 2013 de Politiewet 2012 in wer-
king. Deze bepaalde dat alle 26 politiekorpsen (25 regiokorpsen 
en de KLPD) opgingen in één nationaal politiekorps, met een 
hoofdkantoor in Den Haag en verdeeld in tien regionale eenhe-
den, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum, 
onder een eenhoofdige leiding. Dit zou bureaucratie en ‘be-
stuurlijke drukte’ moeten verminderen en moeten leiden tot 
effectievere opsporing.

In de praktijk kostte de vorming van het nationale korps nog 
verscheidene jaren. Een groot aantal politieambtenaren moest 
naar een nieuwe functie solliciteren omdat de oude functie 
werd opgeheven. De verwachte einddatum voor de reorgani-
satie moest in 2015 worden verschoven naar 2018. Ook kostte 
de operatie twee keer zoveel geld als verwacht. Vakbonden 
uitten kritiek vanwege de overmatige onzekerheid waarmee 
de agenten kampten in deze periode, wat zich ook uitte in een 
hoger ziekteverzuim. De eerste korpschef van de Nationale 
Politie, Gerard Bouman, ruimde op 1 oktober 2015 het veld. 
Hij werd opgevolgd door Erik Akerboom.

Organisatie
Het landelijk politiekorps bestaat uit tien regionale eenheden, 
een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum. Het 
hoofdkantoor van de Nationale Politie is gevestigd in Den 
Haag. Erik Akerboom is korpschef van de politie.

In geval van een crisis wordt met de brandweer en ambulan-
cediensten samengewerkt in de betreffende veiligheidsregio, en 
met overige overheidsdiensten.

De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het bevoegd gezag ter 
plaatse wordt gevormd door de burgemeester van de betref-
fende gemeente (waar het gaat om de openbare orde en 
veiligheid) en de (hoofd)officier van justitie (waar het gaat om 
onderzoek en opsporing).

In totaal waren er in 2014 in Nederland 60.888 politieambtena-
ren in dienst, waarvan 51.442 ‘op straat’ werkten.

Regionale eenheden

De 10 regionale eenheden op de kaart.

De 10 regionale eenheden voeren alle operationele politieta-
ken uit, behalve taken die een bijzondere expertise vereisen en 
taken die landelijk doeltreffender of goedkoper kunnen worden 
uitgevoerd. Die taken vallen onder de Landelijke Eenheid. Alle 
regionale eenheden zijn zo eenduidig mogelijk ingericht. Een 
politiechef leidt een regionale eenheid (RE).

De volgende 10 eenheden zijn in de plaats van de voormalige 
25 regiokorpsen gekomen:

Noord-Nederland; Oost-Nederland; Midden-Nederland; 
Noord-Holland-Noord; Amsterdam; Haaglanden; Rotterdam-
Rijnmond; Zeeland-West-Brabant; Oost-Brabant en Limburg.

De werkgebieden van deze regio’s omvatten steeds het volle-
dige werkgebied van een aantal veiligheidsregio’s (met dezelfde 
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werkgebieden als de boven genoemde voormalige politiekorp-
sen), en komen overeen met de werk-gebieden van de rechter-
lijke indeling van Nederland in arrondissementen, behalve dat 
de Regionale Eenheid Oost-Nederland de werkgebieden van 
de arrondissementen Overijssel en Gelderland combineert.

Een regionale eenheid bestaat uit: 
• Districten
• Dienst Regionaal Operationeel Centrum
• Dienst Regionale Recherche
• Dienst Regionale Informatieorganisatie (incl. TCI en RID)
• Dienst Regionale en Operationele Samenwerking
• Dienst Bedrijfsvoering
• Staf

Een district op zijn beurt bestaat uit:
• Basisteams
• Districtsrecherche
• Flexteam

De taken van de basisteams zijn:

• Eerste aanspreekpunt;
• Afhandelen van noodhulp en niet-spoedeisende meldin-

gen, onder centrale aansturing van de meldkamer;
• Opsporing gericht op veelvoorkomende criminaliteit;
• Handhaving: jeugd, huiselijk geweld, evenementen, horeca, 

geestelijke gezondheidszorg, verkeer,  
vreemdelingentoezicht, milieuzaken en executietaken.

Basisteams hebben opsporingscapaciteit voor de aanpak van 
veel voorkomende criminaliteit. De districtsrecherche is echter 
verantwoordelijk voor de aanpak van delicten met een grote 
impact. Zij levert ondersteuning aan de basisteams. Voor anti-
homoseksueel geweld is er binnen elke regionale eenheid een 
netwerk van Roze in Blauw.

Korps Politie BES
Het Korps Politie Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vormt de 
politiemacht in Caribisch Nederland. Het korps werd ingesteld 
op 10 oktober 2010. De minister van Veiligheid en Justitie is de 
korpsbeheerder.

In tegenstelling tot de andere Nederlandse politiekorpsen 
die onder de Politiewet 2012 vallen, valt dit korps onder de 
“Rijkswet politie van Curaçao, van Sint-Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba”.

Landelijke Eenheid
Naast de tien regionale eenheden is de Landelijke Eenheid (LE) 
gevormd. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vormde 
daarvan de basis.

De landelijke eenheid bestaat uit een eenheidsstaf, een dienst 
Landelijk Operationeel Centrum (DLOC), een dienst Landelijke 
Recherche (DLR), een dienst Landelijke Informatieorganisatie 
(DLIO), een dienst Landelijke Operationele Samenwerking 
(DLOS), een dienst Infrastructuur (DINFRA), een dienst 
Bewaken en Beveiligen (DB&B), een dienst Speciale Interventies 
(DSI) en een dienst Bedrijfsvoering landelijke eenheid (DBV LE) 
in de vorm van Planning en Capaciteitsmanagement.

De DLIO omvat onder meer het Team Speciale Getuigen 
(TSG), het Team Nationale Inlichtingen (TNI) en de Landelijke 
Informatie Dienst WIV.

Politiedienstencentrum
Naast deze operationele eenheden heeft de Nationale Politie 
een landelijke concerndienst, het Politiedienstencentrum 
(PDC). In dit centrum wordt een belangrijk deel van de 
ondersteuning ondergebracht. Tot de bedrijfsvoering van 
de Nationale Politie behoren de aspecten personeelszaken, 
facilitair management, financiën, informatievoorziening en 
communicatie.

Het PDC wordt op 3 locaties in Nederland gevestigd, namelijk 
Rotterdam, Zwolle en Eindhoven.

Politieacademie
De Politieacademie (PA), het onderwijs-, kennis- en onder-
zoeksinstituut van de politie, valt vanaf 1 januari 2017 onder de 
Nationale Politie. De PA heeft ook zeker te maken met de ge-
volgen van de nieuwe structuur; onder meer worden er taken 
van het instituut overgedragen aan het PDC al blijft onduidelijk 
welke taken precies. In december 2012 ontaardden de gesprek-
ken hierover in een openlijke vertrouwensbreuk tussen de 
ondernemingsraad en het bestuur van de Politieacademie.

Ambtenaren van politie
Artikel 2, eerste lid onder a. betreft ambtenaren van politie die 
zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering regelt dat deze met 
de opsporing van strafbare feiten zijn belast. Ze zijn algemeen 
opsporingsambtenaar en hebben een politierang.

Artikel 2, eerste lid onder b. betreft ambtenaren van politie die 
zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administra-
tieve en andere taken ten dienste van de politie. Deze kun-
nen al of niet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa, in dit 
geval politie-boa) zijn.

Onderzoek
Wie bij de politie gaat werken wordt eerst onderworpen aan 
een Betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek (bgo). Dit 
wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid Integriteit en 
Klachten (VIK) en duurt maximaal 8 weken. Hierbij wordt met 
name gekeken naar gedragingen die strafrechtelijk vervolgbaar 
zijn, gedragingen die in strijd zijn met de normen, waarden en 
regels van de politie en naar andersoortig ongewenst gedrag 
dat door de politie is geregistreerd. De omvang van dit on-
derzoek is afhankelijk van de mate van vertrouwelijkheid van 
iemands toekomstige functie en omvat maximaal de volgende 
onderdelen: 

• Naar waarheid invullen van een zogeheten opg-formulier

• Gegevens opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)

• Persoonlijke gegevens nagaan in politionele, justitiële en 
openbare bronnen
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• Gesprekken met mensen uit de omgeving van de sollicitant 
(referenten)

• Een persoonlijk gesprek met de sollicitant
Bepaalde functies binnen de Nationale politie zijn aangewezen 
als vertrouwensfunctie, waarvoor een Verklaring van Geen 
Bezwaar vereist is, die wordt afgegeven na een veiligheidson-
derzoek. Het kan daarbij gaan om een: 

• P-onderzoek, waarbij onder mandaat van de AIVD door 
de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van een 
regionale eenheid voor de betrokkene en diens partner 
naslag verricht in enkele registers van de politie, hetgeen 
voor hen en voor een kring van personen rondom hen 
ook wordt gedaan in registers van justitie. Bovendien is 
er een gesprek met de betrokkene. Een P-onderzoek 
is onder meer vereist voor leden van de Regionale 
Informatie Organisatie (RIO), de afdelingen VIK en de 
opsporingsafdelingen.

• A-onderzoek, waarbij de businessunit 
Veiligheidsonderzoeken van de AIVD voor de betrokkene, 
diens partner, familieleden en medebewoners naslag ver-
richt in de eigen registers en in die van justitie en politie. 
Ook worden gesprekken gevoerd met de betrokkene, 
door hem opgegeven personen (referenten) en personen 
die door de AIVD zelf worden uitgekozen (informanten). 
Een A-onderzoek is onder meer vereist voor de korps-
chef, de politiechefs van de regionale eenheden, hoofden 
operatiën, leden van de RID, het TCI en het Team High 
Tech Crime. 

In 2010 waren er in totaal 16.705 vertrouwensfuncties bij de 
politie. 

Rangen
De Nederlandse politie kent de volgende rangen: Aspirant; 
Surveillant; Agent; Hoofdagent; Brigadier; Inspecteur; 
Hoofdinspecteur; Commissaris; Hoofcommissaris en Eerste 
Hoofdcommissaris. 

Epauletten voorzien van alleen het politielogo geeft aan dat de 
persoon in dienst is bij de politie als niet-executieve medewer-
ker. Executieve medewerkers zijn in het bezit van het politie-
diploma en zijn algemeen opsporingsambtenaar op basis van 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, in tegenstelling 
tot de niet-executieve politiemedewerker.

Niet-executieve politiemedewerkers zijn veelal in bezit van een 
buitengewoon opsporingsambtenaar-certificaat. Deze mede-
werkers hebben een beperkte opsporingsbevoegdheid die staat 
beschreven in hun aanstellingsakte. BOA’s kunnen afhankelijk 
van hun aanstelling bewapend zijn.

Niet-executieve politiemedewerkers hebben andere taken dan 
executieve politiemedewerkers, denk hierbij aan facilitair mede-
werker, administratieve ondersteuning, financieel-, technisch- en 
forensisch onderzoekers, enzovoorts. Het hangt van de taak 
van de medewerker af of deze een uniform draagt.

Uniform en uitrusting
Uniform en uitrusting worden geregeld in het Besluit van 13 
oktober 2012, houdende regels over de bewapening, de uitrusting 
en de kleding van de politie en de bijzondere bijstandseenheden als-
mede regels over de taakuitvoering door de politie en de eisen aan 
de bekwaamheid van de ambtenaren van politie en van de bijzon-
dere bijstandseenheden (Besluit bewapening en uitrusting politie).

Van het uniform van de politie zijn er twee versies, namelijk het 

operationele uniform en het reguliere/ceremoniële uniform. 
Het operationele uniform wordt op straat gedragen door de 
executieve agenten en wordt sinds medio 2014 uitgerold over 
Nederland. Het operationele uniform bestaat uit de volgende 
onderdelen:

Cap: Een cap gebaseerd op Spaans model, voorzien 
van:::politie::: aan weerszijden en een geel logo op het 
voorpand.

Polo: Donkerblauw poloshirt met lange of korte mouw voor-
zien van gele strepen en politielogo’s.

Operationele broek: Een donkerblauwe ‘worker’ met opzetzak-
ken op beide bovenbenen. De broekzakken zullen zijn voorzien 
van het politielogo.

Hoge operationele schoen: Dragers van het politie-
uniform kunnen kiezen uit schoenen van de merken Meindl of 
Haix.

Veiligheidsvest: De politie draagt het veiligheidsvest over 
de kleding. Dit vest is voorzien van drie verschillende hoezen; 
een fluor gele met reflecterende strepen en het politiebeeld-
merk op voor- en achterzijde. Deze hoes zal gedragen worden 
wanneer extra zichtbaarheid gewenst is. Een blauwe hoes met 
gele strepen en het politiebeeldmerk op voor- en achterzijde 
voor de reguliere politiediensten en ten slotte nog een witte 
hoes om het vest desgewenst onder de kleding te kunnen 
dragen.

Als jas is een zgn. ‘softshell’ beschikbaar om ónder het veilig-
heidsvest te dragen, en een all-weather-jacket om óver het 
veiligheidsvest te dragen.

De uitrusting van de politie wordt meestal om het middel 
gedragen aan een koppel. Deze koppels zijn van het Franse GK 
Professional. De uitrusting die aan de koppel gedragen wordt 
omvat globaal:
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• Handboeien van het merk LIPS. Vanaf februari 2017 is de 
politie overgestapt op een nieuw merk en type transport-
boeien. Elke nieuwe politie-aspirant wordt sindsdien uit-
gerust met boeien van het merk SHN (Security Handcuffs 
Netherlands) type “2010 G2 Standard”. Deze boeien zijn 
in Duitsland ontwikkeld door MK Technology, maar wor-
den in Nederland gefabriceerd. De werking van de boeien 
is identiek aan de Lips maar door de smallere beugels zijn 
deze meer geschikt voor kleinere polsen. Naast de SHN-
boeien blijven de politiemedewerkers met Lips-boeien 
deze in gebruik houden totdat deze door bijvoorbeeld 
een defect omgewisseld moeten worden. De levensduur 
van een set Lips boeien is circa 20 jaar.

• Korte wapenstok van 40 cm (deze wordt in de loop van 
2018 vervangen door de Bonowi EKA 51)

• Pepperspray (TW 1000 RSG 6)

• Dienstwapen Walther P99

• C2000-portofoon (EADS)

Koppel van de Nederlandse politie met van links naar rechts: 
Portofoon, transportboeien, patroonhouder, multitool, transportboei 

sleutels, tasje met reanimatiemasker en 2 paar handschoenen, zak-
lamp ring, holster, pepperspray, mobiele telefoon, ledzaklampje met 

daaroverheen een deurklem en sleutelhanger

Ook aspiranten en surveillanten die in opleiding zijn voor de 
rang van agent en hoger, mogen een vuurwapen dragen als zij 
hiertoe de benodigde trainingen met succes hebben afgelegd. 
Vanaf mei 2013 werd het oude pistool P5 van de Duitse fabri-
kant Walther geleidelijk vervangen door de P99. In 2015 was 
deze vervanging afgerond.

In 2018 zal de Nederlandse politie een nieuwe wapenstok in 
gebruik nemen ter vervanging van de huidige korte gummi-
knuppel. Het nieuwe model zal een telescopische wapenstok 
zijn van het merk “Bonowi” type “Camlock” die een zwaar-
dere impact heeft wanneer er een slag mee wordt gegeven. 
De nieuwe wapenstok zal in uitgeschoven stand circa 50 
centimeter bedragen en dus 10 cm langer zijn dan de huidige 
gummiknuppel.

De uitrusting kan verder bestaan uit onder andere een re-
animatiemasker, handschoenen, draagring voor een zaklamp, 
mobiele telefoon, deurklem, enzovoorts. Een politieagent kan 
zelf kiezen welke van deze extra uitrustingstukken hij of zij bij 
zich draagt.

POLITIE a.C. BaantJeR

Al bladerend in oude kranten door één van onze leden, werd 
het volgende stukje aangetroffen in een krant, de Courant/
Nieuws van de Dag, van ongeveer 50 jaar geleden. We vonden 
het zo grappig, dat wij u dit niet willen onthouden. Het is ge-
schreven door Appie Baantjer. Hieronder volgt de column. 

POLITIE
Men kan een politieman op verschillende manieren bezien. Het 
is maar, van welk standpunt uit men hem wil benaderen. Een 
inbreker op karwei heeft uiteraard een andere kijk op hem, 
dan een oud vrouwtje, dat wordt geholpen bij het oversteken. 
Hoewel; de veelal ingeblikte politieman komt aan een dergelijke 
hulpvaardigheid steeds minder toe. Jammer, want juist deze 
vorm van optreden gaf aan zijn verscheiden soms een vertede-
rend aspect.

Hoe een vrouw van een politieman over haar echtgenoot 
denkt, las ik laatst in een politieblad. Hier volgt haar ontboe-
zeming. Een politieman is een (had u nooit gedacht) menselijk 
wezen. En dat wel in de ruimste zin van het woord. Hij is ook 
van wisselende grootte. Als je de stoel, waarin hij zit, tracht te 
passeren, blijkt hij van enorme afmetingen te zijn. Maar als je 
hem wat werkjes in of rond het huis wil laten doen, waarbij 
juist zijn grootte een voordeel is, blijkt hij te klein om deze uit 
te voeren. Een politieman is overal te vinden: in je keuken, in je 
bed en in je bad. Hij is echter onvindbaar als je moeder op de 
thee komt. 
Een politieman kan zich de kleinste details van iedere misda-
diger in zijn wijk herinneren, maar hij kan niet onthouden; zijn 
afspraak met de tandarts, jouw verjaardag, hoe je meisjesnaam 
wordt gespeld en wie hij ’s avonds voor het eten heeft uitge-
nodigd. Hij weet de buit van de laatste inbraak, de ontsnapte 
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gevangene en de eigenaar van een loslopende hond te vinden, 
maar hij weet niet waar de schaar zijn schone overhemd of 
de krant van vandaag is. Hij heeft geen tijd om met zijn vrouw 
te gaan winkelen of om naar tante Sophie haar begrafenis te 
gaan, maar hij kan wel tijd vinden om te gaan vissen of naar 
een voetbalwedstrijd te kijken. Hij verschijnt zelden op tijd bij 
de maaltijd, maar hij houdt ervan en verwacht, dat zijn eten op 
het moment van zijn thuiskomst kant en klaar op tafel wordt 
gebracht. 
Het salaris van een politieman is niet toereikend om nieuwe 
gordijnen voor de slaapkamer te kopen, maar er is altijd 
voldoende voor een nieuwe hengel, een nieuw horloge of een 
nieuwe auto, die hij zich wenst. Een politieman houdt van een 
warm bed, als hij uit de nachtdienst komt, van eindeloos veel 
koppen koffie, van de voor hem gepoetste schoenen en van 
doodse stilte, as hij voor de televisie zit te dommelen. 

Hij is royaal met kritiek, vitten en vuile sokken, maar niet royaal 
met lofuitingen, sigaretten en hulp in de huishouding. Echter 
de hoogste beloning voor het verlenen van diensten aan dit 
zeldzame specimen van het mannelijke geslacht komt ’s avonds 
om 11 uur, als je na een dag van zwoegen en sloven naar je bed 
verlangt en hij binnenkomt met Piet, Fred en eventueel ook 
nog met Dirk en Koos, en zegt: “Ik heb de jongens maar voor 
een stukkie eten meegebracht. Je kunt nog wel wat voor ze 
klaar maken…., is het niet?” 
Je weet, dat het zijn manier is om te zeggen, dat hij van je 
houdt, dat hij je zorgen en sloven waardeert.
Daarom…daarom doe je wat hij vraagt. Want gek of niet, ik 
houd van hem.

ADVOCAAT MOET WINNEN Joop BonnemaiJeRs

Met de advocatuur liggen we wel eens in de clinch over de 
manier van ons werken. Al gauw wordt gezegd dat we willen 
scoren of we hebben een zogenaamde kokervisie. Het lijkt er 
wel eens op dat ze er ons van verdenken alleen maar op suc-
ces uit te zijn. In feite is de advocaat een partijdig iemand. Hij 
behandelt de zaak van zijn cliënt en hij wil winnen. Dat is zijn 
brood.
Voor een politieman is waarheidsvinding het belangrijkst. Ik zou 
het niet kunnen verkroppen dat iemand door een zogenaamde 
overdreven prestatiedrang van een diender onschuldig veroor-
deeld wordt.
Nee, wij staan niet in een winkel waar ’s-avonds de baas vraagt, 
wat je allemaal hebt verkocht om daarna je provisie op te 
strijken.
Die advocaat heeft er wel belang bij dat hij wint. Je kijkt alleen 
maar naar de televisie waar ze, al voordat het proces plaats-
vindt, allerlei theorieën van onschuld opbouwen. Vooral som-
mige zogenaamde topadvocaten hebben daar een handje van. 
Let wel, ik noem daarbij geen namen, want de opmerkzame 
kijker ziet dat zelf wel.
Voor dat medium houden ze alvast hun pleidooi. De kijker 
moet beïnvloed worden, die ook vaak een eenzijdig verhaal 
hoort van onschuld van die stakker. Het Openbaar Ministerie 
geeft geen commentaar. Dat kunnen ze niet. Zo gauw zij dit 
zouden doen is Leiden in last.

Een leuk voorbeeld is een zaak, 
waarin ik heb gewerkt en waar 
de advocaat moest en zou 
winnen.
Het waren feestelijke dagen in 
Amsterdam. Voor velen tenmin-
ste, maar er waren anderen, die 
het er niet helemaal mee eens 
waren, zoals krakers, autonomen, 
anarchisten, republikeinen… Het 
jaar was 1980 en de kroning van 

Beatrix. Mijn zoon, intussen ook bij de politie, stond met zijn 
wilgentenen schild straatstenen te koppen bij de Blauwbrug 
over de Amstel. Vroeger had men in Amsterdam het “paling-
trekken”, waarbij die beesten het slachtoffer werden en nu 
waren de politieagenten door bepaalde lieden als slachtoffer 
van “wreed volksvermaak” uitverkoren. Eigenlijk is er dus niets 
nieuws onder de zon, want nu waren die agenten de “pineut”.
Ik dacht dat het toen was, dat het koningspaar in een rond-
vaartboot een tocht door de grachten van Amsterdam maakte. 
Langs de wallenkant stonden duizenden mensen te juichen. 
Op verschillende plaatsen stond politie en ook recherche had 
zich tussen het publiek gemengd. Een collega en ik stonden op 
een van die grachten, toen daar Beatrix met Claus aan kwam 
varen. Veel gejuich en enthousiasme van de mensen aan de kant. 
Ergens aan de huizenkant werd een raam geopend en daaruit 
werd een doek gehangen met de woorden: “Leven de repu-
bliek”. Uit een ander raam kwamen twee koppen tevoorschijn 
die luidkeels de tekst die op dat doek stond gingen roepen. Dat 
deden ze in spreekkoor en bij herhaling. Nou staat zoiets, tij-
dens een dergelijke gebeurtenis, gelijk aan “vloeken in de kerk”. 
En zo kwam het ook over bij een deel van het feestvierende 
publiek. Vanaf de straat keerden mensen zich naar de vier men-
sen, die bezig waren de vreugde te verstoren. Ze waren kwaad 
en riepen dreigend: “Kom eens naar beneden”. Dit deden ze 
wijselijk niet. Wij gingen naar boven en troffen de vier aan. Ook 
vonden we de doek met de tekst. Gedwee gingen ze mee naar 
het bureau en kregen daar een proces-verbaal. De overtreding 
was een APV-artikel: “Het is verboden ter aanbeveling van ge-
schreven of gedrukte stukken, zodanig te roepen dat de open-
bare orde daardoor wordt of dreigt te worden verstoord.”
De vier verdachten gaven toe dat het een vooropgezet plan 
was en dat ze van elkaar wisten dat de doek met de tekst werd 
uitgehangen en dat er bij geroepen zou worden. Het was een 
overtreding dus het kwam bij de kantonrechter terecht, die 
oordeelde dat het feit was gepleegd en daarom alle vier een 
straf oplegde. Een geldboete van vijftig gulden. De vier werden 
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verdedigd door een bekende advocaat, die dus geen succes 
boekte. Ook in hoger beroep haalde de strafpleiter geen resul-
taat. Men zag zelfs een kans om het hoogste rechtscollege erin 
te betrekken.
Door de Hoge Raad werd het terugverwezen en bij die rechts-
zitting werden de verdachten vrijgesproken. Wat was het geval. 
De beide eerste keren werd door de advocaat niet ontkend 
dat de vier van elkaars handelingen afwisten. Hij hamerde toen 
op het recht van vrije meningsuiting, omdat dit moest kunnen. 
Bij de eindzitting, waarin ze dus vrijgesproken werden, ontken-
den hij en zijn cliënten dat de vier afwisten van elkaars acti-
viteiten. De rechters accepteerden die ommezwaai. Zo zie je 
principes, zoals vrije meningsuiting, worden tenslotte losgelaten 
als het niet lukt op deze manier een zaak te winnen.

TWEE OUDJES Joop BonnemaiJeRs

Het district Overtoom was erg groot. Lange afstanden, 
bijvoorbeeld van de Kalfjeslaan tegen Amstelveen aan, tot de 
Osdorperweg, moest je in ernstige gevallen snel overbruggen 
om op tijd ter plaatse te zijn. Soms reed er maar een surveil-
lancewagen. De personeelsbezetting was minimaal. Het was 
vooral druk op zondagen, tijdens sportevenementen in het 
Olympisch Stadion. Je reed vaak van de ene aanrijding naar de 
andere. Je werd naar veel assistentieverleningen gestuurd. Het 
ene moment, loop je midden in de nacht ergens op een dak, 
op zoek naar inbrekers en de andere keer treedt je op als een 
Florence Nightingale. Zoals die winteravond. Het was koud. 
Het vroor en er was niets gezelligs aan op straat. 
We werden naar een woning in Amsterdam zuid gestuurd. 
Daar woonde een oud echtpaar. Een vrouw die daar eten 

kwam brengen belde aan, maar er werd niet opengedaan. Ze 
vreesde het ergste, vandaar dat ze ons belde. Aan de voorkant 
konden we niet binnenkomen. We konden bij buren naar bin-
nen en via de achterkant, nadat we een schutting overgeklom-
men waren, stonden we in de tuin van het echtpaar. Achter de 
gesloten openslaande tuindeuren lag een oude vrouw op een 
tweepersoonsbed. Op de grond, naast het bed lag een oude 
man, alleen gekleed in een borstrok en lange onderbroek. Ze 
leefden.
De vrouw, die ons zag kwam heel moeizaam overeind en kon 
nog net de kruk van de spanjoletsluiting van de tuindeuren 
bereiken. Zo kon ze de deuren van het slot doen.
We gingen naar binnen. De situatie was, dat de vrouw bedlege-
rig was en door haar man, die ook al niet meer goed ter been 
was, verzorgd werd. Toen hij de avond ervoor bij zijn vrouw het 
bed in wilde gaan, viel hij en kon niet meer overeind komen. De 
man heeft bijna een etmaal daar gelegen, in een koude kamer 
en zonder enige hulp. Hij was totaal verkleumd. Gelukkig had 
hij gelukkig niets gebroken. We hebben hem naast zijn vrouw in 
bed gelegd. Ook hebben we ze wat warms te drinken gegeven 
en een warm kruik voor ze klaargemaakt. Ze konden hun dutje 
gaan doen. Tot slot waarschuwden we familie. 
Een van de taken van de politie is, zoals dat zo plechtig in de 
ambtsinstructie staat: “Hulp te geven aan hen die het behoe-
ven”. Ook ons korpsembleem bevatte een dergelijke tekst: 
“Vigilat ut quiescant”, dat zoveel betekent als “Ik waak terwijl 
u slaapt.” Ik hoop dat die oudjes een goede nachtrust genoten 
hebben. Het kruikje zal daartoe wel hebben bijgedragen.
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Begin jaren vijftig waaide er een heel andere wind door ons 
Amsterdamse korps.
Duidelijk werd in het politieoptreden “gezag” getoond. Er viel 
met ons niet te spotten.  Ondanks dat strenge optreden stond 
“dienstverlening aan hen die het behoeven” hoog in het vaan-
del van onze brigadier geschreven!
Mijn brigadier was een hele ‘dikke.’ Zo’n diender die wel eens 
afgebeeld wordt als hij hijgend, met zijn gummistok in zijn hand 
een dief achterna zit. Die loopt dan met een geruite pet, een 
zwart masker en een gevulde zak op zijn rug voor hem weg. 
Een normale uniformriem kon hij niet om zijn lijf. Ik denk dat 
ze voor het leer van de riem die hij nu droeg twee koeien 
geslacht hebben. Dat vlees zal hij wel weer opgegeten hebben, 
gezien zijn omvang! Hij was een aardige man en een goed mens 
en hij pruimde. Nu was het in die tijd zo, dat je afhankelijk van 
je rang aangepaste vloerbedekking bij je bureau kreeg. Als je 
niet opviel door bekwaamheid, die aan de rang kleefde, dan 
kon je altijd nog aan het kleed te weten komen hoe hoog hij 
opgeklommen was.
Een inspecteur kreeg weer een groter kleedje dan een adju-
dant en een brigadier kreeg een naturel kokosmat. Dat was er 
een met drie zwarte Andreaskruisen erop, van het wapen van 
Amsterdam.
Als agent had je dit voordeel niet. Je zat met je voeten op de 
kale grond. Je moest je kleedje nog verdienen. Achter de balie, 
waar de brigadier zat lag linoleum. De bewuste brigadiersmat 
lag onder zijn bureau, waar hij met zijn voeten op zat. Zoals 
ik al zei pruimde de man en af en toe moest hij zijn overtol-
lige bruine sap kwijt. Dat kon hij niet op dat gladde linoleum 
uitspugen. Dat zou teveel opvallen. Hij trok dan met een voet 

de kokosmat onder het bureau vandaan en loosde daar zijn 
sap en schoof de mat vervolgens weer onder zijn bureau. Die 
vloerbedekking was dus zijn kwispedoor. Het sap had ongeveer 
dezelfde kleur als de mat, dus het viel niet op. Rond de klok 
van één uur in de nacht zag ik hem op de fiets in de Ferdinand 
Bolstraat (of is het toch “Bols”straat?) rijden. Omstreeks die 
tijd moesten de horecagelegenheden sluiten. En dat werd dan 
gecontroleerd door de brigadier. Wij mochten dat niet doen. 
Dat was voorbehouden aan het kader. Hij ondersteunde, door 
hem bij de kraag vast te houden, een andere fietser. Ik denk dat 
hij die andere opgepikt had in een kroeg. Omdat die “hulpbe-
hoevende” man duidelijk beschonken was, heeft hij hem maar 
op deze manier naar huis gebracht. Zo zie je dat de politie 
toen ook al je beste kameraad was!

OPLETTENDHEID Joop BonnemaiJeRs

Binnen nogal korte tijd gebeurde het dat er twee vrouwen 
werden vermoord. 
Het waren oude vrouwen, die allebei in hun woning werden 
gevonden. Ze woonden allebei op zichzelf. Er waren dus geen 
andere huisgenoten.
De eerste lag in bed en was doodgestoken. Ze lag met ont-
bloot onderlijf. Het is bepaald geen pretje om dat te zien. Ook 
de andere vrouw was doodgestoken. Hetzelfde beeld als de 
vorige vrouw, Zij lag echter niet in bed, maar zat in een stoel. 
Met omhooggetrokken kleding en ontbloot onderlichaam, een 
gapende wond in haar borst. In beide gevallen waren er aan de 
toegangsdeuren geen sporen van braak te vinden. De vraag is 
dan: “Is de dader een bekende van het slachtoffer? Is hij vrijwil-
lig toegelaten of heeft hij een sleutel van het huis?” Familie, bu-
ren en kennissen worden gehoord. Dactyloscopische en andere 
technische onderzoeken vonden plaats. Er waren dus overeen-
komsten. Allebei oude vrouwen, met messteken om het leven 
gebracht en ontbloot onderlijf. De voorvallen speelden zich 

beide af in het Westelijk deel van Amsterdam. Een oplettende 
politieagent bracht de oplossing van de beide misdrijven. In de 
straat waar hij woonde was een van de moorden gepleegd. Hij 
herinnerde zich, dat bij die alleenwonende vrouw om de zoveel 
tijd een jongen kwam, om oude kranten op te halen. Die waren 
voor een ‘goed doel’ bestemd.
Bij de andere vrouw werden ook kranten opgehaald. Door 
dezelfde jongen!
Het lag voor de hand dat we die knaap wel eens aan de tand 
wilden voelen. Hij viel op oude vrouwen, een gerontofiel dus. 
Beide vrouwen had hij misbruikt, met geweld en later gedood, 
om identificatie te voorkomen. Al eens eerder heb ik gezegd 
dat in de sfeer van seksuele misdaden de dader vaak zelf laf is. 
Het kostte niet veel moeite van hem een verklaring te krijgen. 
Hij bekende de moord op beide vrouwen.

MIJN BRIGADIER Joop BonnemaiJeRs
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Prostitutie is een simpel 
bedrijf met weinig exploi-
tatiekosten en relatief hoge 
verdiensten. Het zou dus 
te verwachten zijn, dat vele 
prostituees tot de klasse der 
welvermogende behoorden. 

Niets is echter minder waar. De meesten van hen bezitten 
geen duit en leven van de ene dag in de andere. Ze geven hun 
geld weer net zo snel uit als zij het verdienen. En vaak nog snel-
ler. Bovendien zijn er vele kapers op de kust. Gewiekste hoe-
renwaardinnen, bordeelhoudsters en handige souteneurs zijn 
de profiteurs bij uitstek. Zij manoeuvreren het ‘lichte’ meisje 
meest in een positie, waarbij van een zelfstandige exploitatie 
geen sprake meer is. Zij wordt geëxploiteerd. Van de vele ver-
diensten blijft voor de feitelijke bedrijfster van de ontucht in de 
regel maar bitter weinig over.
Op de sombere avond van de 30e oktober van het jaar 1959 
sloten een paar kille moordenaarshanden zich om de fraaie 
hals van Blonde Dolly. Hij drukte stevig toe en hield haar 
vast tot ze zielloos uit zijn handen gleed. Toen verdween hij ... 
voorgoed.

Eerst twee dagen later vindt een vriend haar dode lichaam 
in het onopvallende huisje aan de Nieuwe Haven in Den 
Haag, waar Blonde Dolly, als een ordinaire publieke vrouw 
de prostitutie bedreef. Een ordinaire publieke vrouw? Als na 
enige tijd haar testament wordt geopend, blijkt dat haar keurig 
omschreven nalatenschap bestaat uit acht kapitale huizen, een 
banktegoed van zo om en nabij de, twee ton, een dure wo-
ninginrichting en een garderobe van tegen de twintig mille, een 
vermogen, door Blonde Dolly, ze was 33 jaar toen ze stierf, in 
een tijdsbestek van nog geen vijftien jaar bijeen gegaard. Blonde 
Dolly, ook wel eens Zwarte Molly genoemd, was de dochter 
van een eerzame Amsterdamse schoenmaker. Haar echte naam 
luidde: Sybille Alida Johanna Niemans. Ze was nog erg jong, 
toen haar moeder wegens geestesziekte in het Provinciaal 
Ziekenhuis in Santpoort werd opgenomen. Het gezin viel 
uiteen en Sybille werd ondergebracht in een kindertehuis in 
Zandvoort, waar zij haar verdere opvoeding genoot. In hoe-
verre deze ‘collectieve’ opvoeding iets met haar latere levens-
houding heeft te maken, is een vraag voor psychologen. Het is 
in ieder geval opmerkelijk, dat in de levensgeschiedenissen van 

vele prostituees perioden van collectieve opvoeding in tehuizen 
en inrichtingen voorkomen.
Als Sybille uit het tehuis komt, vestigt zij zich, zo jong als zij 
is, in Amsterdam als kostuumnaaister, een vak, dat ze grondig 
heeft geleerd. Maar het is oorlog en de zaken gaan slecht. 
Sybille raakt in geldnood. Spoedig valt ze in handen van een 
geraffineerde oudere vrouw, een waarzegster, die in de oude 
Amsterdamse Kerkstraat consult houdt en voor haar man-
nelijke clientèle met veel geld en interesse nog een bijzondere 
attractie heeft ... Sybille. Sybille, of Suze, leert de knepen en 
kneepjes van haar nieuwe ‘vak’ en onderkent de mogelijkheden. 
Na de bevrijding begint ze voor zichzelf. Eerst in Amsterdam, 
later in Den Haag. Met zakelijk inzicht en een scherp onder-
scheidingsvermogen selecteert ze haar klanten. De connecties 
met de ‘heren uit de betere kringen’ doen haar echter beseffen, 
dat het niveau van haar geestelijke ontwikkeling niet het peil 
heeft, dat zij begeert. In 1950 trouwt ze met een veel oudere 
man. In de rust van het huwelijk werkt ze met een haast ver-
woede ijver aan haar geestelijke inventaris. Ze leert haar talen 
en studeert cultuurgeschiedenis. Verfijnd gekleed gaat ze naar 
concerten en is een opvallende verschijning bij de premières in 
de Haagse Koninklijke Schouwburg.
Ook tijdens haar huwelijk bouwt ze als een ‘kapitalist’ aan haar 
vermogen. Ze verdient als fotomodel voor modezaken. Het 
is een bescheiden inkomen ... bescheidener dan ze gewend 
was. Haar vermogen groeit in die tijd niet snel. Maar als na 
enkele jaren haar huwelijk door echtscheiding wordt ontbon-
den, neemt ze haar oude beroep weer op. Ze is nu nog beter 
toegerust. Ze wordt een peperdure gezelschapsdame van 
allerlei vermogende lieden, die haar meenemen op hun ‘zaken’ 
reisjes naar het buitenland. Een opgewekte Sybille, Molly, Suze, 
Dolly naar wens toetst haar pas verworven talenkennis aan de 
praktijk. Ze is lief, innemend, gewillig. Ze wordt voorgesteld en 
aanbevolen. Haar relaties in de Haagse society breiden zich uit. 
Ze wordt steeds beter, steeds duurder. En Blonde Dolly no-
teert de telefoon-nummers in haar exclusief gastenboek. Dan 
komt: de 30e oktober 1959 een wurgende hand maakt een 
einde aan het leven van Blonde Dolly en een paar dagen later 

vindt de recherche het 
gastenboek. Moordzaak 
Blonde Dolly verschijnt 
in forse koppen op de 
frontpagina’s van onze 
vaderlandse kranten. 
Ook de buitenlandse 
pers is hevig geïnteres-
seerd. Van heinde en ver 
reizen journalisten naar 
de Residentie. Men ver-
wacht een schandaal. De 
Duitse affaire van ‘das 
Mädchen Rosemarie’ 
ligt nog vers in het 
geheugen. De gelijkenis 
dringt zich op. Ook ‘das 

WIE VERMOORDDE BLONDE DOLLY  
(DE RIJKE COURTISANE) peRsmuskiet
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Ik wil bij deze ook een stukje geschiedenis toe voegen, dit 
is omtrent het ontstaan van de ondersteuningseenheden van 
de Mobile Eenheid, en ook de noodzaak die ontstond, toen 
er door demonstranten barricades werden opgeworpen en 

men daar geen antwoord op had. Een goed voorbeeld was 
de Vondelstraat ontruiming (na 3 dagen) met inzet van het 
Leger en de Kmar pantservoertuigen. Dat heeft de toenmalige 
burgemeester zijn kop gekost, dus werd er nagedacht over 
een andere vorm van de straat vrijmaken. Ik ben met mijn 
toenmalige chef, de heer W. Luijks, bij zo’n vergadering geweest 
en heb toen voorgesteld om shovels bij de Stadsreiniging te 
huren en aan te passen met rasterwerk en kooi. Ik deed dat 
voorstel, omdat ik vanuit de Stadsreiniging, waar ik 10 jaar met 
shovels had gewerkt, ben overgestapt naar de gemeentepolitie 
Amsterdam. Dit werd ook opgepakt door BiZa, waar de heer 
Dokters van Leeuwen in gesprek was met de Hip Koenders. 
Hij, Koenders, heeft het een en ander uiteengezet. Er is toen 

een voorstel gedaan om 1 commandovoertuig minder aan 
Amsterdam te leveren, om voor dat geld twee tweedehands 
shovels aan te schaffen bij een dumphandelaar. Een andere col-
lega, W. Klaassen, had daar weer connecties mee, ook vanuit zijn 
vorige werk. We kregen toen 2 gereviseerde machines van het 
Amerikaanse Rijnleger. Een bijkomende verplichting van BiZa 
was wel, dat de shovels landelijk inzetbaar moesten zijn. Deze 
werden gepantserd met een kooi en lexaan van 5mm dikte, 
alsmede de rasters. Aan de Eenhoorn werden deze shovels van 
verbindingsmiddelen voorzien, te weten een mobilofoon en de 
Telecar. Wij, de machinisten, kregen de standaard ME uitrusting 
met headsets in de helm. De oude shovels hebben heel wat 
acties gehad in en buiten Amsterdam. Zo zijn we o.a. in Borsele, 
Nijmegen, Groningen, ‘s-Gravenhage en Venlo in de bijstand 
geweest en daar ging het er af en toe ook hard aan toe.
En wat mij het meeste is bij gebleven, is de bijstand in 
Groningen bij de ontruiming van de Wolters Noordhof 

Mädchen Rosemarie’ onderhield relaties met ‘betere kringen’. 
Van haar werd gezegd, dat zij was vermoord omdat ze van 
bepaalde zaken ‘te veel wist. Wat wist Blonde Dolly?
De Haagse recherche heeft ernstig geprobeerd dit te ont-
dekken. Aan de hand van het gastenhoek heeft ze tientallen 
Hagenaars, meest uit gegoede kringen, kunnen benaderen 
en ondervragen. Het grote schandaal zat er echter niet in 
Ondanks hardnekkige geruchten bleken er geen belangrijke re-
geringsfunctionarissen bij de dood van Blonde Dolly betrokken. 
De buitenlandse pers droop af. Wie vermoordde Blonde Dolly? 
Het antwoord op deze intrigerende vraag is nu, na zoveel 
jaren, nog steeds niet gegeven. De recherche in Den Haag is er 
altijd nog mee bezig. Misschien glimlacht u om deze bewering? 
Misschien heeft u omtrent een en ander zo uw eigen mening? 
Het zij zo. We leven in een vrij land en gedachten zijn tolvrij.
Men kan boze roddels slechts met klare feiten weerleggen. Dat 
weet ook ‘de Haagse recherche. Mede daarom is zij nog steeds 

op zoek naar de moordenaar van Blonde Dolly. Ze hoopt hem 
vurig eens te vinden, want zelfs een vage smet op haar integri-
teit kan zij mijns inziens terecht niet verdragen. Blonde Dolly 
een uitzonderlijke prostituee, een courtisane met een vreemde, 
niet te stillen honger naar bezit. Waarom? Voor wat? Voor wie? 
Wat bewoog deze vrouw, om zo rijk als zij al was, buiten haar 
‘dure’ relaties, tenslotte ook nog de goedkope’ straatpros-
titutie te gaan bedrijven? Het is haast onbegrijpelijk. Had zij 
een voorgevoel, dat zij jong zou sterven? In ieder geval had 
ze al lang voor haar dood beslist wat er met haar vermogen 
moest gebeuren. Zij had het bij testament verdeeld over het 
Nederlands Kankerinstituut en het Provinciaal Ziekenhuis te 
Santpoort, waar haar moeder al zoveel jaren werd verpleegd. 
Ligt hier het antwoord? Beide instellingen besloten, na ampele 
overwegingen, de ‘erfenis’ van Blonde Dolly te aanvaarden.

ONDERSTEUNINGSEENHEDEN ME RoB RuiteR
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A = Apple  B = Bluetooth  C=Chat D = Download  E=Email  

F = Facebook  G = Google  H = Harddisk I = Iphone  J = Java  

K = Keyboard L = Laptop  M = Messenger  N = Netwerk O = Offline 

P = Printer Q = Query R = Ram S = Save T = Twitter 

U = Usb stick V = Video  W = Wifi X = Xubuntu Y = You Tube

Z = Zoekmachine 

SENIOREN ABC

complexen. Ik heb daar een week vertoefd en zat in een goed 
hotel. De nacht voor de ontruiming hebben we alle toegangs-
wegen rondom het complex afgezet met eenheden, o.a. uit 
Drenthe. Ik stond bij de Oudeboterstraat samen met de water-
werper. De hele nacht gooiden die krakers met strijkers uit een 
raampje tegen over ons. Dat begon die pelotonscommandant 
kennelijk te vervelen. Hij bracht traangasschutters in stelling. Ik 
lichtte mijn bak wat omhoog, zodat ze daar op konden aanleg-
gen. Toen het raampje openging vlogen er 4 traangasgranaten 
weg. Drie naar binnen. Een ging over het gebouw heen en 
kwam bij de andere groep van ons terecht. Ik heb nog nooit zo 
horen vloeken in de porto, maar het was verder de hele nacht 
stil. Ook de jaarwisselingsmaatregelen in Den Haag waren niet 
mis. Daar werd flink met molotovcocktails gegooid en dat was 
wel even slikken.
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Onlangs was ik met een klein select gezelschap in Oosterleek 
in De Herberg om te genieten van een heerlijke maaltijd en 
een Amsterdamse zangavond. In één woord geweldig.

Als trouwe protestantse kerkganger hou ik van samenzang en 
kan ik uit volle borst de bekende melodieën zingen.

Eén van de liederen die op het programma stond was het alom 
in politie- en criminele kringen bekende lied “de boevenwa-
gen”. Bij elke rechtgeaarde Jordanees komt de tekst “hard” aan. 
Mogelijk een vaag “Robin Hood” gevoel?

Dit deed me denken aan de tijd van het “Frusty-onderzoek” 
aan het toenmalig 6e district in Amsterdam. Met een gemêleerd 
gezelschap van diverse districten en korpsen werd geprobeerd 
om een aantal beruchte en productieve overvallers in de kraag 
te vatten. Eindelijk werd er eens samengespannen door de 
politie, het Openbaar Ministerie en het bankwezen om een 
gezamenlijk probleem op te lossen. Groeps-, districts-en korps- 
belangen werden overboord gegooid om tot een goed resul-
taat te komen. Had dit maar meer gebeurd, dan was de politie 
veel (gedwongen) ellende bespaard gebleven.

In elk geval, als de tijd rijp was, werd door personeel van het 
roemruchte RP AT de zaak opgeblazen, d.w.z. deurtje eruit, 
drukgranaatje naar binnen, de boef een zakje over de kop en 
handboeien om. De boef werd dan op een veilige wijze in een 
veilige auto, onder escorte naar zijn nieuwe tijdelijke onderko-
men, kamer aan het districtsbureau, gebracht.

Het ontvangst comité, de hulpofficier van justitie en zijn kamer-
wacht, stond dan bij de voorgeleidingsbalie al in de startblok-
ken om de boef welkom te heten. Zo was er vaak ook een 
discjockey, die via de intercom van het bureau het liedje “de 
boevenwagen staat voor” van vermoedelijk Arie Passchier, 
afspeelde. De klagelijke tekst was ook voor de boef, van welke 
landsaard dan ook, begrijpelijk én frustrerend. Het team wist 
dan ook direct dat de boef gevangen was. Er was weer werk 
aan de winkel.

Een bijkomend element was dat de kleine Arie Passchier in die 
tijd onderhoudsman was aan het 6e district.

Wie van de collegae op het idee is gekomen om dit liedje ten 
gehore te brengen via de intercom is mij niet bekend.

Hier de complete tekst van het lied.

Jongens kom kijken, de wagen staat voor 
De dieven worden weggereden 
Dan zie je die stumpers 
Hun handen geboeid 
Die soms niet het ergste deden 
Dan is het een jongen, lang werkeloos 
Die het deed, daar hij niets kon verdienen 
Vaak zie je de moeders aan het station 
Die stil in een hoekje staan grienen 

refrein: 
Lach nooit als je die wagen ziet staan 
Je kunt hen gerust wel betreuren 
Denk dan alleen, wat hij heeft gedaan 
Kan morgen mij ook gebeuren 

Wat is het niet wreed als je loopt langs de straat 
En overal zie je die weelde 
Dan loop je te denken 
Hoe mooi rijk te zijn 
Want arm zijn wij toch, misdeelden 
En als soms je kinderen vragen om brood 
Je kunt hen ook dat niet eens geven 
Dan steel je het maar 
Want het is voor je kind 
Dat heeft toch het recht om te leven 

refrein

DE BOEVENWAGEN geRdus walma




