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EEN WOORD VOORAF  Joop RedeR 

Als het SPA-nieuws op de mat valt, dan is uw vakantie waarschijnlijk alweer 
voorbij. Ik besef dat naarmate wij ouder worden, de jaren sneller voorbij lij-
ken te gaan. Onzin natuurlijk, maar het gevoel leeft wel. Op 7 mei van dit jaar 
brachten enkele bestuursleden van de Vereniging Gepensioneerden Politie  Eenheid De Haag een 
bezoek aan ons SPA-honk. De uitnodiging daarvoor was al gemaakt bij het 40-jarig jubileum van 
de VHGP. Het bezoek was niet alleen gezellig, maar ook waardevol. Diverse onderwerpen kwamen 
ter sprake, waaronder de stand van zaken m.b.t. de landelijke ontwikkelingen, de (financiële) onder-
steuning binnen beide eenheden, werving van nieuwe leden, activiteiten en digitale ontwikkelingen. 
Afgesproken is dat wij aan de VGHP nog dit jaar een tegenbezoek brengen. Op 6 juni j.l. bracht ik, 
op uitnodiging, een bezoek aan de herdenking in de ‘Tuin van Bezinning”. Een bijeenkomst die veel 
indruk op mij gemaakt heeft. In dit blad schrijf ik daar iets over en maak u daar deelgenoot van. 

Op 9 oktober organiseren wij een dagtocht naar het Marine-museum in Den Helder. In dit blad vindt u de bijzonderheden hierover. 
Ook in dit blad de aankondigingen van het kerstdiner, de kerstbingo en het kerstklaverjassen. Uw speciale aandacht vraag ik voor 
onze themaochtend op 25 oktober 2019 voor een lezing in de zaak Anne Faber. Een zeer actueel onderwerp, dat nog steeds de 
gemoederen in Nederland bezig houdt. Deze lezing zal plaats vinden op het PTO en er zal u een kleine lunch worden aangeboden. 
Ik denk dat de belangstelling voor dit onderwerp groot zal zijn. Tot slot, maar natuurlijk niet minder belangrijk. Op 12 november zal 
net als vorig jaar de jaarlijkse grote reünie van gepensioneerden collega’s plaatsvinden in het “Amstel Boathouse” aan de Amsteldijk 
te Amsterdam. Op uw komst wordt zeker gerekend. 

Zoals u weliswaar weet, zijn op de afgelopen jaar-
vergadering mededelingen gedaan betreffende het 
verhogen van prijzen. Deze verhoging is ingegaan 
op 1 september 2019. Hieronder nog even een 
samenvatting betreffende de prijzen.

• 1e: de muntjes, nu 10 voor € 10 , wordt gewijzigd in 9 voor 
€ 10,  of 4 voor € 5. Losse munten zullen niet meer worden 
verkocht, tenzij en dan kosten deze € 1,25 per stuk. (Denk 
hierbij aan het paas- en/of Kerstklaverjassen/bingo)

• 2e: de Bingo wordt € 3 euro per bingokaart.
• 3e: Klaverjas wordt € 5 euro per middag.

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2019 - 2020

REMINDER BestuuR

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT, Let op. Nieuw telefoonnummer tel. 06-18622402  
 
Dag Datum Activiteit Tijd Locatie 
dinsdag 17/09/2019 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk 
woensdag 09/10/2019 Dagtocht Den Helder 09.00 uur PTO 
dinsdag 15/10/2019 Bingo 13.00 uur SPA-honk 
vrijdag 25/10/2019 Lezing Anne Faber inloop 09.30 uur PTO 
dinsdag 12/11/2019 Reünie 14.30-16.30 uur Amstelboathouse 
dinsdag 19/11/2019 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk 
zaterdag 14/12/2019 Kerstklaverjassen 13.00 uur SPA-honk 
dinsdag 17/12/2019 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk 
zaterdag 21/12/2019 Kerstdiner/dansant 17.00 uur Amstelboathouse 
zaterdag 04/01/2020 Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur SPA-honk 
dinsdag 21/01/2020 klaverjassen 13.00 uur SPA-honk 
dinsdag 18/02/2020 Bingo 13.00 uur SPA-honk 
dinsdag 17/03/2020 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk 
 
NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. / Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de even maanden  
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk)PTO is gelegen Ouderkerkerdijk 150 te Amsterdam
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LET OP INSCHRIJFDATUM!!!

Hierbij het eerste bericht van uw nieuwe SPA-
uitjesplanner FRED HOEDEMAN. Als eerste wil 
ik zeggen, dat ik mijn uiterste best zal doen om 
tenminste in de voetsporen van Douwe Brouwer 
te treden. Ik besef, dat dit een hele opgaaf zal zijn. 
Nadat ik door de ballotage commissie (bestuur) 
werd gewogen en niet echt te licht werd bevonden, 
kreeg ik direct te horen dat er voor oktober nog 
een uitje bedacht moest worden. Hier bleef het 
niet bij. Er waren nog wel wat meer dingen die ook 
op zijn minst de aandacht vragen en ook geregeld 
moeten worden, zoals o.a. het kerstdiner. Maar 
daarover later.

Voor 9 oktober 2019 heb ik het volgende bedacht, 09.15 
uur vertrek van het PTO, richting Den Helder, alwaar wij dan 
rond 10.30 uur arriveren. Hier zullen wij op Zr. Ms. ramschip 
Schorpioen de Sergeantenkoffie met gebak geserveerd krijgen. 
Na de koffie zullen wij een rondleiding krijgen in het Marine 

Museum, onderdeel hiervan is de onderzeeboot Zr.Ms. Tonijn, 
waar je deelgenoot wordt van de zeer beperkte ruimte, waarin 
ruim 70 mensen moesten leven. Wat ook zeer de moeite waard 

is, is de Radar toren van het geleidewapenfregat  De Ruyter. Deze 
is ook onderdeel van de bezichtiging. Hierop aansluitend is om 
13.00 uur lunch ”de Kolonel” op het eerder genoemde ramschip. 
Hierna gaan wij om 14.00 uur naar het Reddingmuseum, waar wij 
vanaf 14.15 uur een rondleiding zullen krijgen. Aan het einde van 
deze rondleiding vertrekken wij richting Bovenkarspel naar hotel 
restaurant Het Roode Hert. Hier zullen wij een 3-gangen diner 
geserveerd krijgen. Dit diner bestaat uit vlees of vis. 

U dient gelijktijdig bij de betaling door te geven of u vis, dan wel 
vlees wilt bestellen. Of indien er speciale wensen zijn, zoals vegeta-
risch, veganistisch of een allergie, dit ook gelijktijdig door te geven. 

Jammer, maar waar, dan 
komt er een einde aan 
deze dag uit en gaan wij 
weer terug naar het PTO. 
Deze gehele dag is onze 
chauffeur de bij de mees-
te van ons bekende Cor 
Labots. Wij hebben een 
verzoek. Als er deelne-
mers zijn, die in het bezit 
zijn van de Museum jaar-
kaart, een veteranenpas 

of een pas aan defensie gerelateerd, dan dit graag te vermelden 
bij de aanmelding. Deze kaarten willen wij dan graag bij aankomst 
van u in ontvangst nemen en krijgt u direct na het scannen weer 
terug  i.v.m. de korting, die daaraan verbonden is. 

De kosten van dit uitje zijn € 65,00 (introducees € 80,00) 
en te voldoen bij onze penningmeester op rekeningnummer 
NL 89 INGB 0000451020 ten name van Senioren Politie 
Amsterdam, onder vermelding Busreis. 

UITERLIJKE INSCHRIJFDATUM 23 SEPTEMBER 2019. 

En zoals te doen gebruikelijk, betalen is deelnemen. Vergeet niet 
uw annuleringsverzekering af te sluiten. Wij hopen na deze uitleg 
u op 9 oktober te mogen begroeten.

KORPSREÜNIE BestuuR

JAARLIJKSE BUSTOCHT FRed Hoedeman

Op dinsdag 12 november 2019 te 15.00 uur zal in het 
Amstel Boathouse (voormalig Mirandapaviljoen) aan de Amsteldijk 
223 te Amsterdam de jaarlijkse reünie voor oud-politiemensen 
van de politie Amsterdam worden georganiseerd. U krijgt voor 
deze dag van de Chef van de Eenheid Amsterdam, HC F. Paauw, 
een uitnodiging om deze reünie bij te wonen. Deze reünie geldt 
ALLEEN voor oud-medewerkers/sters van de politie en hun 
partner. Verder info ontvangt u van de Eenheid Amsterdam.

Deze dinsdag zal het SPA-honk te Duivendrecht gesloten zijn.
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THEMAOCHTEND BestuuR

Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseert het bestuur van de 
SPA een themaochtend op het Politie Trainingscentrum Over-Amstel 
aan de Ouderkerkerdijk te Amsterdam.

Onderwerp zal zijn de “zaak Anne Faber.”

Op 29 september 2017 fietst Anne Faber van haar huis weg om 
daar nooit meer terug te keren. De familie neemt het heft in 
eigen handen en organiseert een grote zoekactie. Via facebook 
en social media worden mensen opgeroepen en op sommige 
dagen hielpen meer dan 300 mensen met speuren. Uiteraard 
werd er ook onderzoek gedaan naar sporen en binnenkomende 
tips, maar dat is een vanzelfsprekendheid. Hoe werd de dader 
opgespoord en aangehouden. Ad Sanders, algemeen commandant 
van dit grootschalige onderzoek, die de opsporing en zoektocht 
leidde, praat u op deze ochtend helemaal bij. Er zullen waarschijn-
lijk vele vragen aan hem zijn, want de zaak ligt bij een ieder van 
ons nog vers in het geheugen. 

Om aan deze ochtend deel te nemen, dient u zich UITERLIJK 
11 oktober 2019 op te geven via: penningmeester@spa-amster-
dam.nl.

Op deze dag is de inloop vanaf 09.45 uur (koffie) en de aanvang 
van de lezing is gesteld op 10.30 uur. Aan deze lezing zijn geen 
kosten verbonden en na afloop zal een eenvoudige lunch worden 
geserveerd. Er zijn bij deze lezing GEEN introducés toegestaan.

KERSTKLAVERJASSEN  FRits mölleR

In de planning van onze 
activiteiten is vorig jaar 
een kerstklaverjasmiddag 
opgenomen. Dit was een 
groot succes. Dus voor 
dit jaar wederom een 
kerstklaverjasdrive. 

Deze zal zijn op zaterdagmiddag 14 december 2019. 
Deze klaverjasdrive is toegankelijk voor leden en introducées en 

vindt plaats in het SPA-honk. In verband met de beperkte capaci-
teit vragen wij aan diegenen, die willen deelnemen en zeker willen 
zijn van een plek, zich van tevoren per e-mail op te geven voor 15 
november 2019. Aanmelden kan via secretaris@spa-amsterdam.
nl. Inloop is vanaf 12.30 uur, de klaverjasdrive begint op 13.00 uur. 
De kosten van deelname bedragen € 5,-per persoon (exclusief 
consumpties), te voldoen bij binnenkomst.  

De prijzen zijn Kerst-gerelateerd. 

KERSTBINGO 2019 FRits mölleR 

Op dinsdag 17 december 2019 zal weer de jaarlijkse ker-
stbingo plaatsvinden in het SPA-honk te Duivendrecht. Dit is een 
activiteit, 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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CRYPTOGRAM SPA NR 19

Horizontaal

 1. Wedstrijd in de nor (5)

 4. Sober op de weg (9)

 9. Op de tijdmeter is ’t later (9)

10. Het over ‘n kaping praten (5)

11. Zo teel je ongemak aan de voet (4)

12. De nerts is waardeloos (5)

13. In dit deel van de potkachel groente vinden (4)

16. Locatie van een soort geestelijke (7)

18. D`r genie is onderworpen (7)

20. Helemaal bedorven vogel (7)

22. Napret met d`r levensgezel (7)

23. De slak is langzaam (4)

24. Daar ermee communicatie hebben (5)

25. Andere plaats voor stad. (4)

29. `K bij Tiel overmand worden door de hevige koude (5)

30. In `t voorjaar sier hebben (9)

31. Over het net in de uithollingen slaan (9)

32. Door `n gever beloond worden (5)

Verticaal

 1. Speelgoed voor het konijntje (9)

 2. Net El voor jeukgevende plant (5)

 3. Gast teert `t niet (4)

 4. Men at niets dan stof (7)

 5. Een wiel loven (7)

 6. Daar z`n inborst hebben (4)

 7. Met deernis va raad geven (9)

 8. Wat `n naam voor hemelsbrood (5)

14. Aal in een klimplant (5)

15. Woonplaats vol bronnen en oorsprongen (5)

17. Hijsen op een kanteel(9)

19. De tuinder is ook grenadier (9)

21. Onderricht over het paardenhok in de schouwburg (7)

22. Ideeën uitdenken (7)

23. Ze lokt het luikje te openen (5)

26. In ongenade bij de troon (5)

27. De meid draagt een jas (4)

28. Vreemde Deen in de bijt. (4).

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30

31 32

Oplossingen voor 1 no-
vember 2019 zenden naar  
puzzel@spa-amsterdam.nl.
Voor de puzzel van het juninum-
mer kwamen 4 oplossingen bin-
nen, waarvan er 3 juist waren. 
Na loting gaat de puzzelprijs naar 
Anke Kooiman. Er wordt een af-
spraak met haar gemaakt om de 
prijs te overhandigen. In de puz-
zel in het maartnummer was een 
foutje geslopen in de net-versie 
van de oplossing door de samen-
steller ervan. Derhalve waren er 
geen goede oplossingen. Zijn ex-
cuses daarvoor.
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KERSTDINER-DANSANT 2019 FRed Hoedeman

Na een heerlijke zomer, die nog niet voorbij is, 
kijken we alweer verder. Over een paar maan-
den is het alweer zover: de donkere dagen voor 
Kerst en dus ook ons SPA kerstdiner-dansant. 
Dit festijn vindt dit jaar plaats in het Amstel 
Boathouse (voormalig Mirandapaviljoen) aan 
de Amsteldijk 223 te Amsterdam. En wel op 

zaterdag 21 december 2019.

U wordt het volgende geboden:
• Vanaf 17.00 uur zijn de deuren voor u geopend en wordt u 

hartelijk verwelkomd en naar de zalen verwezen, de Oranje- 
en de Hollandia-zaal. Die zijn op de eerste etage, maar er 
is een lift. Er wordt aan de Kerstsfeer aandacht besteed.

• Als iedereen aanwezig is, rond 18.00 uur, wordt het feeste-
lijk 3-gangen-diner geserveerd in het versierde restaurant. 

• Tussen de menugangen door is er gelegenheid tot gezellig 
samenzijn of het maken van een dansje in de belendende 
zaal. Ondertussen worden de tafels opnieuw gedekt. 

• Na het diner kan de avond worden voortgezet.
• De gehele avond kunt u onbeperkt bier, wijn en frisdrank 

bestellen. De bediening loopt rond.

• Roken kan op het terras, buiten, door de terrasdeur.
• De muzikale omlijsting van het geheel is in handen van 

Henk Wolleswinkel. 
• Parkeren doet u op het eigen terrein en is daar gratis.

Dit Kerstdiner-dansant wordt u aangeboden voor € 44,50 per 
persoon (€ 62.50 voor introducés).
U kunt uw plaats reserveren door overmaking van dit bedrag op 
bankrekening NL89 INGB 0000 4510 20, ten name van Senioren 
Politie Amsterdam o.v.v. Kerstdiner- dansant. De betaling dient 
uiterlijk 1 december 2019 binnen te zijn.
Wilt u s.v.p. op de overschrijving vermelden of u voor vlees, vis of 
vegetarisch kiest, of dat u 
een speciaal dieet heeft.
hartelijke ontvangst en 
hoopten op een goede 
samenwerking met de 
SPA. 

BEZOEK UIT DEN HAAG VAN DE SENIORENCLUB andRé immel

Na het bezoek van de voorzitter Joop Reder en mij aan Den 
Haag ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van hun vereniging, 
kwam op dinsdag 7 mei j.l. een delegatie van 5 man naar de SPA 
toe. Om 11.00 uur arriveerden zij. Rob Heida had twee plaatsen 
voor hen gereserveerd.  De delegatie bracht een geweldig mooi 
bloemstuk mee, dat zeer in  de smaak viel. Na het bezoek en 
rondleiding door het SPA honk, waren de complimenten niet van 
de lucht. Men vond het fantastisch dat wij zo een onderkomen 
hebben. Aan tafel werd de Limburgse vlaai, die door Rob besteld 
was -met daarop groot het SPA logo- aangesneden. Hierna nam 
Joop het woord. Hij legde in duidelijke bewoordingen uit waar 
de SPA voor stond en wat wij voor de leden konden betekenen. 
Uitgebreid werd stilgestaan bij hoe één en ander tot stand is 
gekomen. Ook welke medewerking wij van de Eenheidsleiding 
ontvangen. Die is in één woord geweldig en dat vonden onze 
gasten ook. Intussen genoot men van de koffie en de vlaai en ont-
stond er een geanimeerde uitwisseling van gegevens. Afgesproken 

werd, dat wij regelmatig contact met elkaar zullen onderhouden 
en informatie zullen uitwisselen. Zo zou het kunnen zijn, dat de 
SPA een bezoek zou willen brengen aan de Staten Generaal of de 
Tweede Kamer. Zij hebben contact met de beveiliging. Het is dan 
goed mogelijk om een excursie te organiseren. Overigens gold dit 
als voorbeeld. Ook kregen zij allen een SPA pen uitgereikt en het 
bekende kaartje met vergrootglas. Tenslotte zijn het ook senioren 
en een dusdanig hulpstuk is altijd welkom. De toespraak van de 
voorzitter nodigde de delegatie weer uit voor een tegenwoord en 
zij vertelden over hun mogelijk- en onmogelijkheden. Als blijk van 
waardering van het bezoek reikte onze voorzitter het standaard-
werk “Diender in Amsterdam” en “Waakzaam in Amsterdam”. Op 
persoonlijke titel stelde de voorzitter het jubileumboek van APGS 
ter beschikking. Voorts nodigde de voorzitter de delegatie uit voor 
een rondvaart door de havens en grachten van Amsterdam. Hier 

was echter geen tijd voor en besloot men tot 
een einde te komen. Er werden afspraken ge-
maakt voor een tegenbezoek in september a.s., 
waar het bestuur zeker gebruik van wil maken. 
Rond de klok van 13.30 uur was de happening 
afgelopen en togen zij richting Hofstad. Wij 
kunnen terug kijken op een leuke samenkomst, 
waar ideeën werden uitgewisseld en plannen 
werden gemaakt. Zij bedankte de SPA voor de 
hartelijke ontvangst en hoopten op een goede 
samenwerking met de SPA. 
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HOE IS HET MET… FRank van den BeRg

Mw. Matje  PLENTER-van POLEN
Matje is, zoals bij velen wel bekend, de weduwe van de enige jaren 
geleden overleden Bart Plenter. Beiden bezochten toen vaak de 
soosmiddagen van de SPA en namen ook deel aan diverse uit-
stapjes en activiteiten. De jaren gaan voor Matje ook tellen en zij 
kan helaas niet meer lopen. In het tehuis in Badhoevedorp heeft 
zij enige goede buren, alhoewel zij Hoofddorp nog altijd mist. 
Matje is onlangs met haar kinderen nog in Drenthe geweest en 
heeft daar bijzonder van genoten. Zij is en blijft optimistisch en 
groet alle bekenden. Het SPA magazine wordt door haar van A 
tot Z gelezen!

Gerrit van ROOTSELAAR
Alhoewel de wonden aan de benen dicht zijn, blijft het lopen voor 
Gerrit, 92 jaar, een groot probleem. Hij kan zich met zijn auto nog 
goed verplaatsen van A naar B en dat is al heel wat. Gerrit verblijft 
op een camping in Soest, maar hoopt later in het jaar weer eens 
langs te komen op een van de soosmiddagen. Gerrit groet alle 
bekenden en hetzelfde geldt eigenlijk voor

Bram BRAKEL
De inmiddels 89 jarige Bram verkeert in slechte conditie, ligt veel 
in bed en loopt weinig. Ook hij is niet in staat de soosmiddagen 
nog te bezoeken, maar zegt dat iedereen bij hem welkom is! Bram 
zegt een fantastische dochter te hebben, die hem steunt en helpt, 
waar mogelijk. Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk naaste 
familie is voor ouderen.

Cees SIBUM
Ook een bekend spa lid en oudgediende, 92 jaar! Cees is ook 
niet meer in staat de spa middagen of activiteiten te bezoeken. 
Volgens zijn echtgenote is Cees juist weer wat opgeknapt, want 
hij is toch behoorlijk ziek geweest. Bij mooi weer en weinig wind 
kan Cees nog op het balkon zitten en verder is hij wat bezig met 
zijn computer. Cees is kwetsbaar, maar gelukkig nog samen met 
zijn echtgenote.

Cor KLEES 
De 90-jarige Cor kan zich nog goed redden en rijdt nog auto. 
Cor verkeert in redelijk goede gezondheid en dat is op een der-
gelijke leeftijd zeer positief. Een mens mag best eens wat geluk 
in het leven hebben, al geldt dat helaas niet voor een ieder. Cor 
heeft dienst gedaan aan de Warmoesstraat, Pieter Aertszstraat,  

Lodewijk van Deijsselstraat en ook aan het Posthuis CS, bij velen 
onder ons nog wel bekend. Op dit posthuis heeft Cor ondermeer 
samen dienst gedaan met Theo van Rossum, de vader van de 
helaas te vroeg overleden Hans van Rossum. Cor heeft ook een 
uitgebreide rijopleiding genoten van ene Rinus de Regt. Over 
Rinus kunnen mooie anekdotes verteld worden en dat heeft Cor 
ook gedaan, maar over de doden niets dan goeds. Cor gaf aan 
tevreden te zijn dat ik hem benaderde, het werd volgens hem 
echt wel tijd. Bij deze Cor en het ga je goed!

Jan BÖHM
Mogelijk bij velen onbekend, maar Jan heeft van 1954-1958 dienst 
gedaan aan de Warmoesstraat en zijn opleiding genoten aan de 
3e Oosterparkstraat. Daar Jan, 89 jaar, geen passende woning in 
Amsterdam kon vinden, kwam hij in het Gooi terecht en heeft 
daar 42 dienstjaren vol gemaakt en is als chef  Vreemdelingendienst 
met eervol ontslag gegaan. Toch zeker een mooie loopbaan. Jan 
vertelde, dat hij in zijn Amsterdamse periode te maken kreeg 
met Hip Heijink, bij velen nog wel bekend. Zijn dienstfiets werd 
gestolen en hij kreeg een nieuwe, maar deze werd wel ingehouden 
op zijn salaris (ik denk in termijnen). Toen zijn gestolen fiets later 
werd terug gevonden in West maakte dat verder niet veel uit, 
volgens Heijink. De politie was eigenaar van deze fiets en niet Jan. 
Via een tip van de IPA is Jan lid geworden van de SPA, toch mooi. 

Triencko BOEREMA
Ons wat jonger lid Triencko, 72 jaar, heeft te maken met de ziekte 
van Méniere. Deze geeft evenwichtsstoornis en duizelingen tot 
gevolg, erg vervelend. Echter via een behandeling met bepaalde 
injecties in het oor, is een duidelijke verbetering opgetreden. Dit 
uiteraard tot grote tevredenheid van Triencko. Hij heeft het laatst 
dienst gedaan aan het Wijkteam Nieuwezijds, als plaatsvervan-
gend wijkteamchef. De oudere broer van Triencko, Bart, is helaas 
inmiddels overleden. Bart was een bekend ruiter in Amsterdam 
en velen zullen hem zeker hebben gekend. 

Tot slot moet ik helaas weer melding maken van SPA leden, die 
ons in het laatste kwartaal zijn ontvallen. Dat zijn: Thom NIJDAM, 
93 jr.;  Mw. JANSMA-DEPPE, 92 jr.;  Paul JONGEJAN, 79 jr.; en 
Arend SCHERPHUIS, 94 jr.

RUST IN VREDE

Ik wens U allen een mooie zomer toe, echter niet te warm! 

De Tuin van Bezinning is een nationaal monument. De politie richtte 
het op als herdenking en eerbetoon aan politiemensen die zijn om-
gekomen tijdens de uitoefening van hun wettelijke politietaak. De Tuin 
van Bezinning ligt achter het koetshuis van huis ’t Velde in Warnsveld.

Op 6 juni 2019 was ik op uitnodiging, als voorzitter van de SPA, 
aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van collega’s, die tijdens de 
uitoefening van hun taak door geweld om het leven kwamen. Een 

groot aantal collega’s en nabestaanden waren aanwezig bij deze 
indrukwekkende ceremonie. De voorzitter van de stichting Tuin 
van Bezinning, Stoffel Heijsman, opende de herdenking, waarna 
de vaandelwacht in ceremonieel tenue het herdenkingsterrein 
betrad. Hierna volgden toespraken van korpschef Erik Akerboom, 
van secretaris generaal Riedstra van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, maar ook van Rik Blok, een jonge collega, wiens opa 

DE TUIN VAN BEZINNING Joop RedeR.
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op 32 jarige leeftijd in 1956 
op Rijksweg 12 bij Bunnik 
werd doodgereden door 
een waarschijnlijk beschon-
ken bestuurder. 

Van Korpschef Akerboom 
citeer ik enige onderdelen 
uit zijn toespraak.

“In de Tuin van Bezinning voel je dat je wordt omarmd door de 
politiefamilie. Het lost je verdriet niet op, maar het maakt het wel 
beter draagbaar. Omarmd door de politiefamilie zijn we hier in de 
Tuin van Bezinning. Waar we vandaag weer bij elkaar zijn om te 
eren, te herdenken en te overdenken. Honderdvierenzestig col-
lega’s die het leven lieten, toen zij het leven van anderen wilden 
beschermen. Als gevolg van bruut geweld of een tragisch ongeval. 
Zoveel collega’s, zo veel verschillen, maar met het zelfde doel: 
zorgen voor onze veiligheid.”

“Bij dit monument denken we aan onze dierbaren. Familie, vriend, 
vriendin of collega. Wij delen onze verhalen en het is belangrijk 
dat wij onze verhalen blijven vertellen, om de herinnering levend 
te houden. Want of het nu lang geleden is of kort, rouw kent geen 
tijd. Rouw is voor iedereen anders en kent vele vormen. Maar 
rouw en verdriet kunnen ons ook verbinden, ons dichter bij elkaar 
brengen.” (einde citaten).

Secretaris generaal Riedstra sprak tijdens zijn toespraak zijn waar-
dering en diep respect uit voor de tienduizenden mannen en vrou-
wen bij de politie, die ondanks de risico’s die zij lopen, zich toch 
dag in, dag uit, met hart en ziel inzetten voor onze veiligheid. Hij 
zei dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie zich als werkgever 
sterk maakt om de arbeidsomstandigheden voor onze dienders 
zo goed en zo veilig mogelijk te organiseren. Ook, of misschien 
wel juist met het oog op die momenten dat het er hard aan toe 
gaat op straat. Dit om de veiligheid van burgers en politiecollega’s 
zo veel mogelijk te waarborgen, zo sprak hij.

Voor alle volledige toespraken gaat u naar www.politie.nl. 

Na de toespraken werd er een krans gelegd door korpschef 
Akerboom, samen met politie-collega in opleiding Lindsay 
Klaassen, het nichtje van opperwachtmeester Iman Klaassen, 
die in 1992 bij een achtervolging van een zware crimineel werd 
doodgeschoten bij een motel langs de A2. Zij was nog niet ge-
boren toen haar oom omkwam, maar kent hem uiteraard uit de 
verhalen in de familie. 

Na deze kranslegging werd de “taptoe” geblazen, gevolgd door 
twee minuten indrukwekkende stilte en daarna ons Nationale 
volkslied “het Wilhelmus.” Nadat de vaandelwacht het herden-
kingsterrein had verlaten, was het de beurt aan de nabestaanden 
en collega’s om een witte roos bij  gedenkplaten te leggen van de 
omgekomen collega’s. Wij mogen hen nooit vergeten!

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 4 januari 2020 uit tot het bijwonen van de 
Nieuwjaarsreceptie 2020 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 2020. Het zal u op deze dag 
weer aan niets ontbreken. Wij zien u dus graag op zaterdag 4 januari 2020 verschijnen tussen 15.00 en 17.00 
uur. Noteer de datum vast in uw agenda. 

DE TUIN VAN BEZINNING Joop RedeR.
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Dinsdag 14 mei 2019. De zon staat al vroeg aan de hemel. Er is 
een aangenaam temperatuurtje 16 graden C. De SPA gaat vijf 
dagen naar het Schlosshotel Sophia in Bad Wünnenberg-
Bleiwäsche te Duitsland. Zoals het hoort bij ouwe dienders, een 
ieder was op tijd bij het parkeerterrein van het PTO. Ilona Stap, 
nauwkeurig als altijd, stond ons al op te wachten met de presen-
tielijst. Even later, nadat velen nog een kopje koffie hadden ge-
dronken of het toilet hadden bezocht, stapten iedereen in de 
prachtige bus van Cor Labots. Wij maken tot volle tevredenheid 
al enige jaren gebruik van zijn diensten. In de bus nam Douwe 
Brouwer, die voor de laatste maal de busreis verzorgt, het woord 
en heette ons van harte welkom. Na wat veiligheidsinstructies 
zette de bus zich in beweging. Via de A10 reden wij naar de A1 
op weg naar Zevenaar, alwaar wij Theo Vrösch en zijn vrouw op-
pikten. Bij de Hunxe een stop van een uur. Genoeg tijd om van 
het toilet gebruik te maken en de inwendige mens te versterken. 
Sommigen waagden zich aan de befaamde Duitse Bratwurst, maar 
ik zag dat ze wel erg lang waren uitgevallen. Nu op weg voor het 
laatste stuk, volgens Cor nog twee uur. Onderweg verbaas je je 
als oud politieman/vrouw erover, als je ziet wat zich in de cabine 
van passerende vrachtauto’s afspeelt. Er wordt lustig op los geappt, 
niet handsfree getelefoneerd. Ook TV werd gekeken. Geen won-
der dat er vaak ongelukken gebeuren. Onze voorzitter is van de 
harde aanpak, betrapt?  Een maand je rijbewijs inleveren! Dat 

helpt meer dan een bekeuring is zijn mening. Maar goed, over de 
Duitse autobaan richting Dortmund. Onderweg vertelt Cor wat 
over de omgeving, maar voor velen is dat gesneden koek. Om 
precies 14.05 uur kwamen wij bij het Schloss hotel Sophia aan. 
Ons viel gelijk de vriendelijke omgeving op. Landelijk en mooi 
gelegen. Ik moet even iets bekennen, ter voorbereiding op deze 
reis had ik zelfstandig, zonder toezicht, wat oefeningen gedaan, 
om mijn beenkracht weer een beetje op peil te brengen. Dat hielp 
niet, maar ik hield er wel een behoorlijke spierpijn aan over. Maar 
dan komen de leden in beweging, je krijgt vele armen aangeboden 
en dat hielp. Buiten een gezellige club is het ook een sociaal 
voelende club. Mensen, bedankt voor de hulp en jullie geduld. Als 
gewoonlijk staat Harry Stappers weer bij de uitgang van de bus 
om de mindervalide SPA leden de helpende hand te bieden. Harry 
heeft kennelijk de inhoud van artikel 28 van de Politiewet goed 
in zich opgenomen. Hulp verlenen aan hen die dat behoeven. Zo 
kwamen wij aan bij het hotel, het Sophia hotel ligt in Bad 
Wünnenberg-Bleiwäsche. In de omgeving zijn eeuwenoude steen-
groeven en mijnen en ligt centraal tussen Sauerland en 
Teutoburgerwald. Na het uitpakken van de koffers werden gelijk 
de kaarten geschud. Dan is er geen verschil tussen Sophia en het 
SPA honk. Om 17.00 uur ging de bar voor de gratis drank open. 
Daar werd druk gebruik van gemaakt. En dan is er het diner. Het 
diner werd prima ingeluid met een saladebar, waar voor velen 
wat te halen was. Geen moeite is het personeel teveel. Men speelt 
in op de wensen van de gasten en is in één woord: Geweldig. De 
volgende dag eerst het ontbijt. Er lag voor “elck wat wils” en men 
werd in de gelegenheid gesteld een lunch gereed te maken. In de 
bus gaf Cor uitleg over wat er vandaag op het reismenu staat. 
Eerst naar de Hermanndenkmal. Ja, voor welke Herman heeft 
men hier een monument opgericht? Het gaat terug tot de tijd 
dat de Romeinen tegen de Germanen streden, een strijd die de 
Germanen wonnen. “Jammer”, verzuchtte Cor onze chauffeur, 
“want als de Romeinen hadden gewonnen, waren wij nu met 45 
jaar met pensioen gegaan en leefde wij in een zwarte economie”. 
Overigens was het een frisse dag, rond 13 graden C. Op weg naar 
Paderborn om te winkelen, stopten wij in een natuurpark, waar 
door erosie drie rotsformaties zijn ontstaan. Volgens gelovigen is 
hier het Christendom ontstaan. Overigens zie je overal windmo-
lens en grote velden met zonnepanelen. Cor vertelde ons over 
de koolzaadvelden, wat wordt gebruikt voor de biobrandstof. 
Overigens gaat er een heel dorp verdwijnen om de bruinkoolmijn, 
die onder het dorp ligt, weer te exploiteren. Wij moeten van het 
gas af, maar in Duitsland krijg je een subsidie van € 900 als je je 
op het gas aansluit. Vreemde wereld in Europa. Als je met de SPA 
op stap gaat en de buschauffeur zegt, morgen om 09.30 vertrek-
ken wij naar Willingen, dan zijn de SPA leden er ook op tijd. Keuze 
van het programma: winkelen in Willingen, koffie drinken of wat 
dan ook. Om 12.00 uur worden wij bij de boot verwacht. Wij 
gaan varen op de Diemelsee met als kapitein Stefan Koch. Ook 
Marco de manager van ons hotel was aanwezig om de lunch aan 
boord te verzorgen. Wat een service. Ook zijn kruidenlikeur vond 
gretig aftrek. Oudere SPA leden kunnen zich wel de reis naar 
Brilon herinneren. Ook zagen wij, dat het hotel, waar wij een 
aantal jaren geleden verbleven, nu te koop staat. Ook toen 

VOORJAARSREIS SPA andRé immel



S.P.A. Nieuws September 2019

16

maakten wij de rondvaart over de Diemelsee. Vervolgens gingen 
we naar Winterberg, ook bekend, om te winkelen. Maar ook kon 
worden gegaan naar een outlet plek, waar veel wordt verkocht 
voor een “lagere” prijs. Hierna zijn we teruggereden naar het 
hotel. Onderweg stopten wij nog bij een hotel genaamd, Lenne 
Platze op de Kahler Asten. Dit zijn bekenden van Fred Hoedeman. 
Daar trakteerde de penningmeester de leden op een drankje. Na 
het diner werd er een Bingo gehouden op een heel andere wijze, 
dan Rob Heida het doet. Maar na enkele Bingo’s gingen toch een 
paar leden (dames) met wat flessen wijn aan de haal. De volgende 
dag, vrijdag de 17e mei een tocht naar Bad Arosen. Daar werd 
deelgenomen aan een excursie op rekening van de penningmees-
ter. Onderweg moest Marianne Walma even plassen. Marianne 
heeft altijd de lach aan haar broek en kan heel wat hebben. Als 
bekend, is het toilet in de bus niet al te ruim. Toen Marianne bin-
nen was, vroeg Cor of zij al zat. De hele bus riep dat zij zat. Al 
rijdende maakte Cor een stuurbeweging van links naar rechts. 
Geweldig gelach steeg op. Ook van Marianne. Als u haar kent, 
weet u dat zij in zo’n toilet muurvast zit en de beweging haar 
niets deed.  Dan komen wij Bad Alrosen, waar, buiten de koffiebar, 
ook het slot van de Koningin Moeder Emma is, die hier werd 
geboren. Wij hadden het slot al eens eerder bezocht op een SPA 
reis, reden waarom enkelen, waaronder ik, in de bus bleven. Cor, 
de chauffeur, vroeg mij, als er iemand naar binnen wilde of eruit 
wilde, om de deur voor hen te openen. Ik kreeg instructie welke 
knop ik op de contactsleutel moest bedienen en weg was hij. En 
ja hoor, daar kwamen de eersten aankloppen. De deur ging prach-
tig open, maar daarna weigerde de knop dienst. Gelukkig kwam 
Cor op mijn noodroep af en kroop door het bagageruim naar 
binnen. Hij rommelde wat aan de knoppen en Sesam open uw 
deuren en het lukte. Hij had weer wat geleerd: Laat oudere man-
nen van de knoppen afblijven. Wat tegenviel was de reactie van 
onze voorzitter, die gelijk opperde: “rekening man”. Of hij daar 
mij mee bedoelde of de fabrikant van de bus MAN is mij niet 
duidelijk geworden. Vervolgens reden we naar het stadje Korbach, 
waar enkele  dames  toch nog kans zagen iets te kopen. Een ander 
deel besloot een restaurant te bezoeken en zich te fêteren op 

koffie en Belgische wafels met slagroom. In een woord: Heerlijk. 
Iets wat ik in mijn stoutste dromen nooit had kunnen dromen, ik 
werd rondgereden in een rolstoel. Degene, die de klos was mij 
te duwen, was Jan Molenaar. Dat is de SPA,  een 88 jarige duwt 
een 83 jarige. Niet voor te stellen, maar het gebeurde gewoon. 
En dan breekt de zaterdag, de vertrek dag, aan. De avond ervoor 
was de afscheidsavond en dat liet de SPA niet ongemerkt voorbij 
gaan. Het dagelijks bestuur verzocht de hotelleiding om samen 
even rond de tafel te gaan zitten en bij die gelegenheid werd 
namens het reisgezelschap de dank uit gesproken voor de voor-
treffelijke ontvangst, de bediening en het gebodene. Namens ons 
allen werd een in plastic gegoten korpsembleem overhandigd. Een 
fraai exemplaar in geschenkdoos, waar de hoteleigenaar erg blij 
mee was. Sleutel in leveren, consumpties betalen en dan opstellen 
voor de groepsfoto. Frits Möller had mij op het hart gedrukt dit 
niet te vergeten. En dan om 10.00 uur gaan wij rijden. Deze 5 
dagen zijn bijzonder goed verlopen. We hebben elkaar beter leren 
kennen, voor zover we dat nog niet wisten. Ik had het genoegen 
achter Yvonne en Fred Hoedeman te zitten en persoonlijk denk 
dat wij in Fred een goede opvolger van Douwe Brouwer hebben. 
Fred heb ik leren kennen als een aimabel sociaal voelend persoon, 
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VOORJAARSREIS SPA andRé immel

Als bekend verzorgt de SPA jaarlijks een één daagse reis en een 
grotere trip van vijf dagen. Voorheen waren het diverse reison-
dernemingen, waar wij met de bus een door de SPA uitgekozen 
reis mee maakten. Enige jaren geleden, en zeker te danken aan 
Douwe Brouwer, kwamen wij in contact met Cor Labots, die 
een eenmansbedrijf runt met een zeer luxe bus. Zelf zegt hij: Ik 
ben een kleine zelfstandige met een  grote bus”. Wij zijn en wa-
ren daar zo tevreden over, dat besloten werd, dat Cor een vast 
contact werd voor de SPA. Groot voordeel is, dat wij kunnen 
aangeven wat ons reisdoel zal worden. Wij leggen dat aan Cor 
voor. Uiteraard moet hij dat inplannen en staat hij ook klaar met 
ondersteunend advies. Het kan natuurlijk zijn dat hij door zijn 
ruime ervaring weet, wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn. 
Zoals kan de bus makkelijk worden geparkeerd, zodat je niet 500 
meter hoeft klimmen of te dalen om in het centrum te komen. 
Maar in principe kan hij aan elk verzoek voldoen. Cor vertelt: 
“Elf jaar geleden ben ik met dit bedrijf begonnen nadat ik 20 jaar 
bij een reisonderneming werkzaam ben geweest, eerst als chauf-
feur en later als wagenparkbeheerder. Elf jaar geleden besloot 
ik voor mijzelf te beginnen. Verleden jaar bestond mijn bedrijf 
10 jaar. Ik heb toen geen feest gegeven, maar het bedrag dat ik 
voor had uitgetrokken gedoneerd bij de stichting MS fonds. Mijn 
schoonzus lijdt aan de ziekte MS en vond ik beter verantwoord 
om deze donatie te doen”. Zo rijden wij met Cor, een kundig 

chauffeur, door het land en Europa. Wat mij nog goed bijstaat is 
de dagtocht naar Rotterdam. Cor is zeer goed bekend in 010 
en wilde ook zijn beste been voorzetten bij de 020 groep. Wij 
leerden Rotterdam goed kennen. Hij bracht ons op de meest 
bekende plaatsen en kon daarover veel vertellen. Ik denk dat wij 
content mogen zijn met de inzet van Cor. Hij is inmiddels één van 
ons geworden. Eet mee aan dezelfde tafel zonder dat daardoor 
een verstrengeling ontstaat. Hij is en blijft de baas in de bus en 
dat geeft nooit problemen. Hij vertelde dat hij met de SPA een 
klik heeft. Dat heeft hij overigens ook met andere verenigingen 
of clubs. Hij verkeert in de gelukkige omstandigheid te kunnen 
selecteren. Hij vindt persoonlijk het contact erg belangrijk. Iets 
wat je bij reisondernemingen mist. Het is ook voor ons fijn om 
zo een persoonlijk contact te hebben, hoe vaak heb ik Douwe in 
de vergadering niet horen zeggen: ”O, dat moet ik even met Cor 
overleggen”. Ik denk dat Fred Hoedeman, een aimabele collega 
dit pad van  Douwe zal blijven volgen. Op naar de volgende trip.

ONZE SPA CHAUFFEUR COR LABOTS andRé immel

die weet wat hij wil en leuke plannen heeft voor de SPA. Een goed 
besluit van het bestuur hem persoonlijk te benaderen voor deze 
functie. Voor Douwe Brouwer was dit de laatste SPA reis die hij 
heeft verzorgd. Douwe het was altijd vertrouwt in jouw handen, 
bedankt voor je inzet al die jaren.  Na de laatste stop bij de Hunxe, 
bratwurst, plassen en wat eten, vangt het laatste gedeelte van de 
terugreis aan. Al gauw passeren wij de grens en zijn weer terug 

in Nederland ,waar wij met alle voor- en tegenstellingen toch 
thuis horen. Joop houdt nog een toespraak in de bus en blikte 
terug op deze vijf dagen. Hij bedankte Cor voor zijn veilige rijstijl 
en betrokkenheid bij de SPA en overhandigde hem, namens het 
reisgezelschap een enveloppe met inhoud.

Voor meerdere foto’s zie binnenzijde spanieuws en op onze site
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ENJOY HOTELS, HET ONTSTAAN Redactie

De ex-collegae van het bureau 
Flierbosdreef wilden een reünie 
annex barbecue houden, maar 
waar doe je dit. Er bestaat een 
goed contact tussen de bureaus  
in de Bijlmer en de SPA, dus logisch 
dat zij aan Rob Heida, onze be-
heerder, vroegen of hij misschien 
een mogelijkheid zag. Daar wij van 
de SPA het oog op morgen gericht 
houden en een goed contact met 
de eenheid voorstaan, besloten wij 
hen te helpen. Na ampele over-
wegingen hebben wij besloten dit 

eenmalig te organiseren. Onze vorige HC, o nee, Chef van de 
Eenheid, stelde dat de SPA onlosmakelijk is verbonden met de 
Eenheid en als het ware een onderdeel ervan. Toen het besluit 
eenmaal was gevallen dat zij de reünie op het binnenterrein  van 
het SPA Honk mochten houden, diende de voorbereiding plaats 
te vinden. Dat begon met de opbouw van  de partytent – in een 
temperatuur van zo’n 30 graden – en de tenten voor de bar en 
de BBQ zelf. Ook de tafels en stoelen moesten worden geplaatst. 
SPA leden Rob Heida en de zijnen zijn op dinsdag 25 juni 2019 
aan de slag gegaan. Om 10.00 uur begonnen en om 14.00 uur 
was alles gereed om de gasten te ontvangen. Dat is op zich een 
hele klus. Gelukkig zijn de tentstokken gemerkt, anders kom je 
er niet meer uit. Dan rijst de vraag waarom doen wij dit. Het zijn 

toch – hopelijk – onze toekomstige leden en zij mogen gerust 
weten dat wij er zijn voor hen. Hieruit moge blijken dat wij er 
niet  uitsluitend voor de SPA leden zijn. Maar zoals Pieter Jaap 
Aalbersbergen eerder zei, de SPA maakt deel uit van de Eenheid 
en daar zijn wij best een beetje trots op. Peter van Harten (be-
oogd SPA lid) had zijn bar ter beschikking gesteld zodat er tapbier 
kon worden geschonken. Dit was een doorslaand succes.  De 
organisatie was in handen van Sigrid en Rick en de opkomst lag 
tussen de 45 en 50 bezoekers. De bediening, SPA leden, hadden 
zich gekleed in een SPA T-shirt. Leuk om oude bekenden, zoals 
Wilfred van der Wateren, weer eens te ontmoeten en anderen, 
die dienst hebben gedaan aan de Flierbosdreef. Zoals beschreven 
had de SPA haar beste beentje voorgezet en de loftuitingen waren 
dan ook niet van de lucht. Men was verrukt over de aankleding 
voor de BBQ, inclusief de bar van Peter van Harten. Maar ook 
over het SPA honk was men onverdeeld positief. Er was genoeg 
om de dorst te lessen in dit warme, zeg maar rustig het hete weer. 
Maar men wist maat te houden met alcoholhoudende draken. 
Toch politie eigen! De stemming was goed en er werden veel 
herinneringen en anekdotes opgehaald. Nogmaals, en dat kan niet 
vaak genoeg worden gezegd, was dit een uitzondering en wordt 
er geen gewoonte van gemaakt. Het SPA Honk is voor de leden, 
doch in dit geval was het oog op de toekomst gericht.

INVESTEREN IN DE TOEKOMSTIGE SPA-LEDEN andRé immel

Waar SPA-leden al een aantal keer verbleven. In 1994 begonnen 
de gebroeders Roy en Marc Swartjes met een klein hotelletje in 
het Duitse Sauerland, met 20 kamers. Op een avond raakte Roy, 
die ook de rol van barman vervulde, in gesprek met een veteraan. 
Deze had wel wat goede ideeën over marketing en hij raadde 

Roy aan eens een aanbieding samen te stellen, speciaal voor de 
doelgroep oudgedienden. De week dat de eerste advertentie in 
de ‘Opmaat’, het vakblad voor de veteranen, geplaatst werd, liep 
het vanaf dag één al storm. Dat was de start van hun succesvolle 
all-inclusiveformule en de basis van Enjoy-hotels. Inmiddels zijn 
er veertien hotels in de meest prachtige gebieden van Duitsland, 
België en Nederlands-Limburg, waar u kunt genieten van een 
onbezorgde vakantie. (Overgenomen uit MAX Magazine)
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POLITIEVERZET IN OORLOGSTIJD coR goRissen

Het boek “Op eigen gezag, politieverzet 
in oorlogstijd” is op 17 juni gepresenteerd. 
Het is het resultaat van het onderzoek dat 
Hinke Piersma van het NIOD de afgelopen 
drie jaar verrichtte.

”De Tweede Wereldoorlog is een ge-
voelig en beladen onderwerp voor het 
korps, de samenleving en bovenal slacht-
offers en nabestaanden”, aldus korpschef 
Erik Akerboom, die het eerste exem-
plaar van het boek in ontvangst nam. 
“Lange tijd worstelde de politie met 
dit deel van onze geschiedenis. Eigenlijk 

doen we dat nog steeds. Het is belangrijk dat we hier met elkaar 
over blijven spreken.”

Het overheersende beeld over agenten in de bezettingstijd is 
niet positief. Vaak wordt het gekoppeld aan het oppakken van 
Joden en verzetsstrijders. Maar als het boek ons iéts leert, meent 
de korpschef, is het dat de politiegeschiedenis niet zwart-wit is. 
Piersma toont talloze voorbeelden van collega’s die in moeilijke 
omstandigheden een stap naar voren zetten. Akerboom: “De wor-
stelingen die daar bij hoorden en de persoonlijke drama’s waar 
dat toe leidden, zijn treffend geschetst.”

Toegevoegd hoofdstuk
“Dit boek verandert niet de geschiedenis van de politie in de 
Tweede Wereldoorlog. Dat is ook niet de bedoeling”, meent de 
korpschef. “Het voegt wel een hoofdstuk toe. Een dat gaat over 
persoonlijke moed en persoonlijk leed in een tijd die toen en nu 
nog steeds heel bepalend is geweest voor hoe mensen naar de 
politie kijken.”

Dilemma’s
Agenten kwamen in bezettingstijd voor dilemma’s te staan. Bleef 
je werken met de bezetter als gezag, nam je ontslag, ging je het 
verzet helpen? Welke keuzes had men en hoe kwamen ze tot 
hun keuze? “Ik denk dat dit boek ook lessen voor de huidige 
politiemensen bevat”, zegt Akerboom. “Daarom is het belangrijk 
om collega’s in het algemeen en in het bijzonder politie-aspiranten 
– en daar zoeken we er de komende jaren 17.000 van – veel 
bewuster van het verleden te maken. Bewust zijn van dilemma’s 
die jij soms tegenkomt en hoe je daar dan juist en eigenstandig 
op handelt. Het boek van Hinke zal hierbij helpen. Ik bedank haar 
voor de waardevolle bijdrage die zij met haar onderzoek aan de 
discussie levert.”

Bijeenkomst
De boekpresentatie was in Nieuwspoort in Den Haag. Daarbij 
waren zo’n tweehonderd collega’s en nabestaanden van oud-
agenten aanwezig.

In oktober wordt over het politieverzet een discussiebijeenkomst 
gehouden in academisch-cultureel centrum Spui 25 in Amsterdam. 

“Politieverzet was er wel degelijk”
Benieuwd naar het werk van senior-onderzoekster Hinke 
Piersma? In een interview op het politie-intranet gaat zij uitgebreid 
in op het onderzoek, de conclusies en indrukwekkende verhalen 
die onder andere collega’s over hun vader, opa of oom vertelden.

Politie tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat is collaboreren met de 
bezetter, hulp aan de Jodenvervolging en verzetslieden oppakken. 
Over het algemeen is dit het beeld van de diender tussen 1940 en 
1945. Die zienswijze behoeft nuancering, stelt Hinke Piersma, senior-
onderzoekster bij het NIOD*. Op 17 juni verscheen haar boek Op 
eigen gezag. Politieverzet in oorlogstijd.

Op initiatief van de Amsterdamse oud-commissaris Cor Gorissen 
en oud-korpschef Gerard Bouman voerde het NIOD een studie 
uit naar de andere kant van de medaille. De afgelopen drie jaar 
struinde Hinke door diverse archieven en had zij gesprekken 
met familieleden van enkele tientallen voormalige agenten. Uit dit 
spitwerk en die gesprekken kreeg zij sterke aanwijzingen dat de 
rol van politiemedewerkers binnen het verzet groter is dan tot 
nu toe was aangenomen. “Concrete cijfers ontbreken natuurlijk, 
omdat verzet per definitie in het geheim gebeurde. Maar onder 
meer door die gesprekken – en soms was het niet meer dan 
een anekdote – en het mogen lezen van persoonlijke memoires 
en dagboeken, ontstaat een beeld van de aard van het verzet.”

Onderduikers in politiemotor (foto Niek Viëtor Beilen).
Het politieverzet was vooral faciliterend. Een agent hield een 

deur open om iemand te laten vluchten of 
waarschuwde voor aanstaande razzia’s. “Als 
agent had je een unieke informatiepositie. 
Diverse agenten gebruikten die informatie 
en de middelen die ze tot hun beschikking 
hadden om anderen te helpen. Zo redde 
een agent het leven van Zoni Weisz op het 
station in Assen door hem toe te fluiste-
ren: “Als ik mijn pet af doe, ren je weg.” 
Een andere agent, de Beiler Niek Viëtor, 

gebruikte zijn vergunning om “s nachts met een politiemotor op 
pad te gaan. Daarmee bracht hij stiekem onderduikers weg. Dat 
zijn levensreddende acties geweest. Zo zijn er meer die een oogje 
toeknepen, dienstwapens of politie-uniformen uitleenden aan het 
verzet of bijvoorbeeld wapens vervoerden in politievoertuigen. 
“Ik vind dat heroïsch”, benadrukt Hinke. Na de oorlog liepen 
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agenten die verzet pleegden of de ondergrondse ondersteunden 
niet met hun daden te koop. Hinke: “De aandacht voor de overval-
len door het gewapende verzet was zeker in de eerste decennia 
na de oorlog altijd groter dan die voor het faciliterende verzet. 
Net als bijvoorbeeld voor vrouwenverzet. Daar is in de publieke 
discussie ook nooit veel belangstelling voor geweest, omdat zij 
eveneens veelal in faciliterende rollen zaten. Dat maakt dat we 
hier niet zo veel over weten. Het is maar een van de redenen, 
want er zijn er veel meer.”

Dubbelrol
Een andere reden is de beroepshouding van agenten. Ze praatten 
niet; zeker niet tijdens de oorlog, maar ook niet na de bevrijding. 
Dit kwam onder meer door de dubbelrol die agenten hadden 
moeten spelen. Men zag slachtoffers gedeporteerd worden of 
moest hieraan zelfs meewerken. Dat nodigde niet uit tot praten. 
Tenminste, ik denk dat dat zo werkt. Dat is het moeilijke aan 
dit onderzoek; je probeert al gauw gedrag te verklaren. Ik ben 
historicus, geen psycholoog. Ik heb wel kunnen aantonen dat de 
sfeer in het korps na de oorlog ook niet uitnodigde tot open-
hartigheid. Mensen die weigerden dienstopdrachten uit te voeren 
of onderdoken, keerden na de oorlog terug in het korps, maar 
werden bepaald niet heel hartelijk ontvangen. Collega’s hadden 
iets van “Jullie hebben ons de kastanjes uit het vuur laten halen.” 
Verwijten waren de reacties die zij kregen. En verwijten waren er 

over en weer. Feit was dat collega’s na de oorlog met elkaar 
verder moesten. Het bleef onbesproken. Weigeraars en andere 
verzetslieden bleven ook in de politieorganisatie worstelen met 
hun eigen problemen. “We hebben wel wat gedaan, maar mis-
schien niet genoeg” klonk het zelfverwijt. Dat hoor je vaker bij 
mensen die in het verzet zaten. Velen vonden dat ze meer hadden 
kunnen doen. 

Kasten vol strafdossiers
Het algehele beeld dat de politie fout was in de oorlog komt 
mede doordat er bij het Nationaal Archief kasten vol strafdossiers 
over de fouteriken liggen. Agenten moesten zich na de bevrijding 
verantwoorden voor een zuiveringscommissie. Heimelijke dub-
belrol of niet; ze konden dus worden aangeklaagd voor het feit 
dat ze met de Duitsers hadden meegewerkt. Toch vormden deze 
dossiers ook een bron voor Hinke’s onderzoek, omdat de agenten 
getuigenissen aflegden en er onderzoek naar hen werd gedaan. 
Een andere bron waren de dossiers van de Stichting “40-”45 en 
de getuigenissen die de grondslag vormden voor een Yad Vashem-
onderscheiding. Maar heel vaak ging het om snippers informatie. 
Een enkele zin of een piepklein krantenbericht.

Indrukwekkend
Indrukwekkend waren voor Hinke de gesprekken met de kinderen 
en kleinkinderen van agenten. Via intranet riep zij hen op de fami-
lieverhalen te delen. Dat leverde ongeveer negentig reacties op. “Ik 
zag trots. Trots op de rol die vader of opa speelde. Maar die trots 
is vermengd met verdriet. Verdriet dat tot op de dag van vandaag 
wordt gevoeld. Ik sprak een vrouw over haar vader. Hij was een 
Bussumer agent én opgepakt bij een verzetsactie. Wekenlang liep 
zij twee keer per dag naar het station. Misschien zou haar vader 

terugkomen. “s Nachts luisterden zij en haar moeder gespannen of 
ze de deur hoorden opengaan. Wie weet kwam papa terug. Hij is 
nooit thuisgekomen. Dat is emotioneel. Dat voelt ze nog steeds. Er 
is altijd sprake van een zekere ambivalentie, want je ziet je vader 
als held, maar je hebt hem ook verloren. Aan de ene kant ben je 
blij met de aandacht die je vader krijgt, maar aan de andere kant 
ben je ook verdrietig dat het verhaal weer wordt opgerakeld.”

Bescheiden
Uit de geschiedenis kun je lessen voor het heden en de toekomst 
halen. In het onderzoek van het NIOD is dat de politieagent 
kampte met dilemma’s. Wanneer volgde hij het bevoegd gezag en 
wanneer zijn moreel kompas? “Dat is heel complex en nog steeds 
hebben politiemensen met moeilijke keuzes te maken. Momenteel 
leven we in een samenleving waarin we denken direct te weten 
hoe dingen in elkaar zitten. Met z’n allen vinden we heel snel iets 
van iets. Wat ik van dit onderzoek heb geleerd, is dat je bescheiden 
moet zijn in je oordelen. Omdat je het vaak net niet weet. Dat kan 
heel pijnlijk zijn, vooral voor alle mensen die een daad stelden.”

Onafhankelijk
Het is volgens Hinke mooi dat de politie openstaat voor het 
eigen verleden. Dat is belangrijk, meent de onderzoekster. Haar 
studie verliep prettig. “Als het gaat om onderzoek in opdracht, 
bestaan er heldere regels. Je bent gewoon onafhankelijk, punt. 
Politie en NIOD namen elkaar serieus in de verschillende rollen 
die er waren.”

*NIOD: het instituut voor oorlogs-, holocaust- en 
genocidestudies.

Hinke Piersma (foto: Lionne Hietberg).

Amsterdam, 1945. Op de muur van het politiebureau aan het 
Leidseplein staat geschreven tekst “Dit bureau is gezuiverd” (foto: 
Beeldbank wo2-niod).

POLITIEVERZET IN OORLOGSTIJD coR goRissen
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VERHALEN VAN EEN DIENDER FRans Raap

Heler
In maart 1985 had ik de eer en genoegen om naar het bureau 
wachtcommandant recherche te gaan. Dat was een soort ver-
plicht nummer om mijn rechercheloopbaan elders voort te zetten. 
De chef was genaamd Co en was een soort hekkenspringer van 
de academie. Ik had hem al eerder meegemaakt bij de recher-
chedienst van de Warmoesstraat en had bepaald indruk op mij 
gemaakt. Als tweede man zat een adjudant, die er gemakshalve van 
uitging, dat ik door een soort roeping en als hobby bij de politie 
was gaan werken. Ik kreeg vrijwel meteen, nadat ik daar aan de slag 
was gegaan, een pretrooster voor de komende vakantieperiode, 
waarbij geen ruimte was gelaten om 3 weken vakantie achter 
elkaar te genieten. Tenslotte had ik in die tijd 2 schoolgaande 
kinderen. Uiteindelijk kreeg ik met de gratie Gods het voor het 
elkaar om 2 weken te plannen. Verder werden de diensten om 
de haverklap verschoven en was het doen van 2 diensten achter 
elkaar een normale zaak. Er stond dan wel overwerkgeld te-
genover, maar een blijk van waardering heb ik nooit ontvangen. 
Omdat het een soort doorgangshuis was en men er toch maar 

een korte tijd werkzaam was, werden er nooit werkbesprekingen 
gehouden. Je kon met eventuele klachten nergens terecht. Er 
werden ook geen functioneringsgesprekken gehouden. Achteraf 
was dit mijn slechtste periode van mijn 43 jarige loopbaan bij de 
Amsterdamse politie.

Ik had avonddienst en ik moest een man uitboeken. Hij zou een 
beroepsheler zijn en was geplaatst door Justitie. Ik keek in de cor-
responderende lade van zijn cel C 23 en zag, dat deze leeg was. 
Kleding ging in een kastje en waardevolle goederen in die lade. 
Ik zei tegen hem, dat hij geen spullen van waarde had en vroeg 
hem om te tekenen. De man ontplofte bijna en miste een bedrag 
van 400 gulden, een Dupont aansteker, een witgouden ring met 
diamant en een gouden horloge van het merk Seiko. Hij beschul-
digde mij van diefstal, omdat ik degene was, die zijn spullen in had 
genomen. Hij had daar samen met mij voor getekend. Ik schrok 
mij een hoedje en ik vind het behoorlijk frustrerend om vals 
beschuldigd te worden. Ik beloofde hem de zaak te onderzoeken. 
Maar daar nam hij geen genoegen mee en wilde aangifte doen. Ik 
heb hem verwezen naar het bureau Interne Onderzoeken. 

OVERDRACHT IRT UTRECHT NAAR AMSTERDAM Joop van Riessen

Het was oktober 1993, toen het IRT door politie Utrecht werd 
overgedragen aan Amsterdam. Bij de overdracht komen normaal 
gesproken alle lopende zaken op tafel, pas later bleek dat één 
operatie van het IRT niet gemeld werd. 
Amsterdam werd dus vanaf 1 oktober 1993 verantwoordelijk 
voor een undercover operatie die wij niet kenden, waar we dus 
ook niets van wisten. Dat lijkt onmogelijk, maar was wel waar. 
Zo’n drie maanden later belde Johan van Kastel, onze chef IRT 
mij op. Hij moest even een paar zaken kwijt, eerst wat personele 
kwesties en daarna iets vreemds. Hij had in de CID registers 
gezien, dat er tientallen containers met softdrugs met toestem-
ming van politie/justitie waren ingevoerd. En als laatste bleek het 
IRT nu hetzelfde te doen met de invoer van coke. Dat was het 
begin van het verhaal.
In de loop van de tijd kregen we een completer beeld van de 
operatie. Het IRT/CID Haarlem kocht drugs in Zuid Amerika, 
zorgde voor deklading sap en transport naar havens in Nederland. 
Officieren van justitie gaven schriftelijk toestemming om de 
drugs in te voeren, waardoor douanecontrole uitbleef. En tot 
slot werkte men met criminele infiltranten, die de drugs op de 
markt brachten, met het uiteindelijke doel een transport van 
1000 kg coke in handen te spelen van topcriminelen, die daarna 
op heterdaad door het IRT gepakt zouden worden. Daarna zou 
er zeker applaus zijn voor dit geweldige succes. De politie runde 
dus in werkelijkheid een drugslijn……en de korpsleiding van 
Amsterdam was zonder het te weten daar verantwoordelijk voor. 
Misschien was dit laatste iets, waar ik mij nog het meest boos 
over gemaakt heb. 
Hoe dan ook, na de melding van Johan van Kastel besloot 
Amsterdam dat de undercoveroperatie onmiddellijk gestopt 

moest worden en daarna werd het IRT ontbonden. Dit alles 
leidde tot veel commotie in de politiek. Zoals bekend volgde in 
opdracht van het Kabinet onderzoek van de Commissie Wieringa, 
die concludeerde dat Amsterdam fout zat en adviseerde Nordholt 
en van Riessen te ontslaan. 
Jaren later volgde de parlementaire enquête van Traa, die uitein-
delijk besliste dat Amsterdam gelijk had. Het was toen inmiddels 
1997, zo’n 4 jaar later. 
Toen ik in 1993 door Johan van Kastel gebeld werd, ging er bij 
mij een alarm af. 
Hier gebeurde iets wat ik in de jaren 70 in het klein aan het bu-
reau Warmoesstraat ook had ontdekt. Collega’s van de burgerpot 
joegen op drugshandelaren op de Zeedijk. Als ze de verdachte 
ondanks al hun postwerk niet op heterdaad konden betrappen,  
volgde een ander scenario. In alle drukte van de Zeedijk stopten 
ze ongemerkt in de jaszak van de verdachte een onsje heroïne. De 
man werd daarna onmiddellijk gefouilleerd en ging voor jaren de 
bak in. Applaus voor de burgerpot, weer een prachtige aanhouding. 
Uiteindelijk werd een aantal van deze collega’s ontslagen. Jaren 
later, ik was inmiddels hoofdcommissaris, liep ik op een zaterdag-
middag door V&D in Haarlem. Bij de uitgang legde iemand een 
hand op mijn schouder. Ik draaide me om en herkende één van 
de mensen van de Burgerpot. 
Hij werkte bij de beveiliging van V&D. Hij zei dat ik geluk had 
gehad, hij had overwogen iets in mijn jaszak te stoppen en mij 
daarna te fouilleren en aan te houden. We wisten het allebei, de 
volgende dag had zeker in de krant gestaan dat de hoofdcommis-
saris Joop v R aangehouden was voor winkeldiefstal. 
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Ik stond volledig voor een raadsel en belde de volgende dag die 
hekkenspringer om een en ander te rapporteren. Hij beloofde mij 
de zaak uit te zoeken, voordat ik ‘s middags weer in dienst zou 
komen. Ik belde hem in de loop van de dag nog een keer of hij al 
gevorderd was, maar hij had nog geen tijd vrij kunnen maken. Toen 
in weer in dienst kwam, had hij nog niets bereikt en ben ik zelf 
maar op onderzoek gegaan bij de administratie. Binnen 2 minuten 
was ik er uit. Het bleek, dat de spullen door een collega (naam en 
stamnummer bij mij bekend) abusievelijk waren meegegeven aan 
een arrestant, die in B 23 had gezeten. Nu was dat een junk, die 
door de Lokale Unit was aangehouden en was gehoord voor het 
bezit van een bolletje dope. Hij was binnen gekomen met noppes 
aan bezittingen. Na 2 uur mocht hij weer weg en werd hem het 
geld en de goederen aangeboden. Hij pakte dit buitenkansje met 
beide handen aan, tekende netjes voor ontvangst en verliet het 
HB als een zeer gelukkig mens. Samen met Gerrie Wilmans ben ik 
naar zijn opgegeven adres gegaan, maar dat bleek een postadres te 
zijn. Met behulp van de burgerpot van het bureau Warmoesstraat 
wisten wij hem een uur later te lokaliseren op de Zeedijk en aan 
te houden. Hij had bij fouillering niets van waarde bij zich. Bij het 
verhoor gaf hij ruiterlijk toe, dat hij verduistering had gepleegd. Hij 
had het geld omgezet in dope en hij en zijn vrienden hadden er 
vorstelijk van gerookt. De sieraden had hij verpatst aan een heler 
in de buurt van de Albert Cuypstraat. Hij wilde geen medewerking 
verlenen om die heler aan te wijzen. Het proces-verbaal heb ik 
doorgestuurd naar Justitie.

Uiteindelijk heb ik met de benadeelde gepraat en hem uitgelegd 
hoe het gegaan was. Het geld interesseerde hem niet zo veel, maar 
die sieraden hadden voor hem emotionele waarde. Hij vroeg waar 
die gebleven waren. Het brandde op mijn lippen om te vertellen, 
dat die goederen bij een collega van hem lagen, maar gelukkig kon 
ik mij inhouden. Uiteindelijk heeft hij een klacht ingediend en de 
politie aansprakelijk gesteld, maar tot een gerichte aangifte tegen 
mij is het gelukkig niet gekomen.

Roodlicht controle
In het 8 groepen rooster was altijd een week, waarin alleen maar 
dagdiensten waren. Er werd dan altijd aandacht besteed aan zaken, 
die normaal bijna nooit de aandacht kregen. Zo moesten wij een 
verkeers- controle houden. De opdracht was simpel. Ik ging in 
burger staan op de hot-spot, de kruising van het Damrak en de 
Prins Hendrikkade. De rest van de groep stond in uniform aan de 
andere kant van de kruising. Ik gaf per portofoon het signalement 
en de kentekens van de verkeerszondaars, welke door rood licht 
reden, door. Het liep als een tierelier.

Na ongeveer anderhalf uur daar te hebben gestaan, zag ik een 
pitauto van ons wijkteam naderen. De bemanning kende mij uiter-

aard en gaf aan mij door, dat mijn signalement 
veel leek op een door het HB opgegeven sig-
nalement. Ik zei, dat dit toevallig was, waarop 
de pitauto weer verdween. Na 3 minuten 
verscheen een andere pitauto. Ik kende deze 
mensen niet. De benadering van hen was ge-
heel anders. Ik werd bijna ter plaatse in de 
handboeien geslagen. Met de grootste moeite 

kon ik de agenten weerhouden om mij aan te houden. Ik trok 
snel mijn legitimatiebewijs.

Wat bleek. Een van de mensen van de controle had zich een gein-
tje beloofd en had het HB gebeld met een klacht over een pot-
loodventer. Daarbij had hij mijn signalement opgegeven. Kennelijk 
duurde de controle hem te lang. Vervolgens zijn wij nog een uur 
langer doorgegaan met de controle. Later moest ik wel lachen 
om dit geintje.

Onrechtmatige aanhouding
Artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering luidt: Als verdachte 
wordt, voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt de-
gene, te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk 
vermoeden van enig strafbaar feit voortvloeit, daarna wordt als 
verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. 
Dit artikel dienden wij op de Politieopleidingsschool paraat te 
kennen en met deze wetenschap gewapend gingen wij de praktijk 
in. Dit heeft nooit tot enig probleem geleid, maar na verloop van 
25 jaar, heb ik toch mijn neus gestoten. Ik was lid van het project-
team van ons wijkteam en wij liepen altijd in burger om eventuele 
strafbare feiten op te sporen. Ik was in gezelschap van Eddy en op 
een gegeven ogenblik zagen wij in een kleine steeg drie mannen 
staan. In eerste instantie dachten wij aan een straatroof, maar het 
“slachtoffer” werkte wel erg mee en liet zich door die andere 
twee fouilleren. Natuurlijk was onze aandacht getrokken en wij 
besloten die twee een staartje te geven (volgen). Die 3 mannen 
kwam uiteindelijk bij het Monument op de Dam terecht. De 
rest van ons team was al op de hoogte gebracht en wij hadden 
de signalementen van de mannen, per portofoon, verspreid. Na 
verloop van tijd zagen wij een overdracht, waarbij nog een vierde 
man betrokken was. Na de overdracht gingen zij uit elkaar en 
wij besloten de mannen aan te houden. Wij hadden ze zodanig 
omsingeld, dat zij geen kant uit konden. Na onderzoek bleek zij in 
het bezit te zijn van een pond heroïne en een aanzienlijk geldbe-
drag. Aan het bureau heb ik toch maar voor de zekerheid contact 
gezocht met Justitie en de dienstdoende officier van justitie zag 
er geen brood in en dat de mannen niet als verdachten konden 
aangemerkt worden. Dat was een bittere pil en het verweer, dat 
zij verdacht hadden gedroegen door openlijk te fouilleren, sneed 
ook geen hout. Hij was van mening, dat hij deze zaak niet bij de 
rechter kon toetsen. Wel mochten wij het geld en de dope ont-
trekken aan het verkeer. De mannen konden, zonder strafopleg-
ging, vertrekken. Nadat wij hen door in de politieadministratie 
hadden nagetrokken bleek wel, dat de verkopers antecedenten 
hadden voor overtreding van de Opiumwet. De koper bleek 
slechts een toerist te zijn. Jammer voor onze inspanningen, maar 
het was een schrale troost, dat zij het geld en de dope kwijt waren.

VERHALEN VAN EEN DIENDER FRans Raap
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Na het overlijden van onze 
vorige secretaris Henk van 
Herfden, bij velen van u nog 
wel bekend, zorgde collega 
Gomez voor een, wat later 
zou blijken, een goede ver-
vanger. Degene die aantrad 
in 2010 was Rob Heida. 
Een vreselijk aimabel mens 
met het hart op de goede 
plaats. Daarom besteedt de 
redactie in deze editie van 
ons magazine wat aandacht 
aan deze, voor de SPA, on-
misbare man. Na zijn aantre-
den werd hij na goedkeuring 
door de ALV, benoemd tot 
bestuurslid en belast met 
de taak van secretaris. Toen 
door de toenmalig korps-
leiding, de HC’s  Bernard 
Welten en Cor Gorissen, 
aan de SPA het oude post-
huis in Duivendrecht in ge-
bruik werd gegeven, bleek 
Rob een geweldige mede-

werker. Samen met Ton van der Erve droeg hij zorg voor de 
aankleding en inrichting van het nieuwe SPA Honk. Dit was voor 
de vereniging een geweldige kans om de vereniging een bepaalde 
status te verlenen. Tegen werk werd door beiden niet opgekeken 
en al vlug konden de eerste bijeenkomsten worden georganiseerd. 
Een speciale gelegenheid was het toen de officiële opening plaats 
vond in bijzijn van de Burgemeester van Ouder Amstel mevrouw 
Blankers en de HC Cor Gorissen. Een ieder was vol lof over het-
geen gepresteerd was en hoe het posthuis was omgezet in een 
verenigingsgebouw. Het bleek al gauw dat Rob, nog niet zolang 
geleden met FLO gegaan, nog over de nodige contacten in het 
Korps of later de eenheid beschikte. Maar twee kapiteins op één 
schip, dat werkt niet en daarom werd in het bestuur besloten Rob 
Heida aan te wijzen als de 1e beheerder van het SPA Honk. Later 
bij de wisseling van voorzitter, werd dit door de nieuwe voorzitter 
Joop Reder volledig overgenomen. Het kon/kan zo gek niet lopen 
of Rob weet een oplossing. Hij houdt tot tevredenheid van de 
penningmeester de kleine kas bij, draagt zorg voor de victualiën en 
de aanvulling van de bar. Hij doet de inkopen, eerst met Ton, bij de 
Hanos en we kunnen hem niet betrappen op een nalatigheid. Nee, 
alles klopt als een bus. Rob draagt zorg voor het schoonhouden 
en onderhoud van het gebouw en het is een geluk dat hij op 5 
minuten fietsafstand van het honk woont want als er iets is, hij 
is zo ter plaatse. Ook onderhoudt hij goed contact met het bu-
reau Flierbosdreef, waar ons stil alarm is aangesloten. Rob wordt 
uiteraard overal bij betrokken, de aankoop en opbouw van de 
overdekte ruimte tijdens de BBQ, de bespreking met oud-collega 
Dirk Kuiper voor de verzorging van de BBQ, de contacten met 
onze buren de brandweer, waar wij dankzij Rob goede contacten 

mee onderhouden. En zo zijn er legio voorbeelden te noemen. 
Rob is een harde werker en ik heb hem en Ton in mijn voorzit-
tersperiode met instemming van de Dagelijks Bestuur, beiden 
met hun partners, op de voorstelling (compleet) van Sister Act 
in het Circustheater in Scheveningen, beloond. Hij heeft zich in 
de afgelopen periode als een uitmuntende secretaris doet blijken, 
maar draait ook zijn hand niet om als Bingomaster te fungeren. 
Dat het SPA Honk draait, zoals het draait, is in wezen in het geheel 
te danken aan Rob. Wij vroegen hem wat hij zelf dacht van de 
lof die hem wordt toe gezwaaid. Hij zelf vindt dat een beetje te 
ver gaan en doet waar hij zich voor heeft opgegeven. Vrijwilliger 
zijn is niet vrijblijvend vind ik. Rob kwam in 1977 bij de politie en 
kreeg zijn opleiding aan de Sloterweg en later aan het posthuis 
Stadionweg voor de APV. Kennelijk was dat heel belangrijk om 
daar een aparte cursus voor op te zetten. Vroeger werd het ge-
woon opgenomen in het bestaande lesrooster. Na de opleiding 
werd hij geplaatst aan het van Beuningenplein en na een half jaar 
overgeplaatst naar de Warmoesstraat. Daar Rob volgens zijn 
echtgenote Heli niet meer ABN sprak maar meer de straattaal, 
vond zij het in verband met de opvoeding van de kinderen beter 
dat hij iets anders zocht bij de politie. Hij kwam terecht aan ka-
mer 14 meldkamer en dat was goed voor zijn spreekvaardigheid, 
merkte hij zelf op. Hij kreeg daar de bijnaam The Voice. Maar hij 
miste de actie en vroeg overplaatsing aan, dat werd de Balistraat 
en deed dienst op de groep. Inmiddels had hij zijn B diploma 
gehaald en toen er vacatures waren voor Brigadier solliciteerde 
hij. Hij kwam terecht bij de CvP Schaardenburg, die tegen de 8 
kandidaten zei dat hij veel brigadiers nodig had. Zij zelf mochten 
beslissen waar zij terecht wilden komen. Rob voelde het al aan en 
zei dat ook, het werd voor hem de Bijlmer. Hij deed dienst op de 
Ganzenhoef -Leen Schaap was zijn wijkteamchef- en het was de 
tijd van verpaupering. Maar langzamerhand kwam er verbetering, 
zeker toen Ad Smit de leiding kreeg over het District. Vervolgens 
deed Rob dienst op verschillende teams in de Bijlmer ook op het 
OT Bijlmer. Op zijn 58e jaar kon Rob met ontslag met een uitke-
ring van 85 later 90%. Tot aan zijn AOW en pensioens- leeftijd ging 
dat door. Mooie tijden waren dat. Na zijn pensionering kreeg hij 
de uitnodiging van een luxe taxionderneming om bij hen chauffeur 
op de limousine te worden. Dat bracht hem met passagiers naar 
Parijs, België en Duitsland. Rob werd lid van de SPA en tijdens de 
boottocht naar Alkmaar vroeg hij aan Cor Gorissen of het niet 
mogelijk was om bijvoorbeeld over namen van oud korpsleden te 
beschikken. Cor verwees hem naar Joanna Gomez en die zei dat 
hij wat voor de SPA “moest” gaan doen. Daar is hij op ingegaan 
en nam de taak van Ton van der Erve over die plaatsvervangend 
secretaris was naar aanleiding van het overlijden van Henk van 
Herfden. Nu is hij sinds jaar en 
dag de vraagbaak voor een ieder 
en beheert hij de hem toever-
trouwde taken met verve. Ook 
is Rob onze Spa huisfotograaf. 
Zijn gemaakte foto’s vindt u op 
de Spa-site en in het Spa-nieuws. 

ONZE BEHEERDER andRé immel
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Carla is een trouw lid van de SPA en slaat geen enkele SPA reis 
over. Ik herinner mij nog veel te goed, dat zij met haar moeder, 
een bejaarde lieve ontwikkelde dame. Telkenmale declameerde zij 
tijdens de busreizen gedichten, meestal van de hand van Clinge 
Doorenbos, voor de ouderen onder ons geen onbekende. Carla, 
altijd met een lach op haar gezicht, staat positief in het leven. 
Voor de volgers van Facebook plaatst zij regelmatig foto’s van 
haar en haar grote liefde, het paard. Carla kwam op 1 april 1971 
bij de Amsterdamse politie in dienst. Haar opleiding kreeg zij op 
de Gabriël Metsustraat en daarna aan de Sloterweg. De eerste 
plaatsing was posthuis Stadionweg, in de luxe buurt van Mokum, 
voor de APV en praktisch politie optreden, wat dat ook moge 
inhouden. Ook deed zij snelheidscontroles door met een geijkte 
politiebus achter de overtreder aan te rijden. Vervolgens gaat 
Carla de echte politiedienst in en komt terecht op het bureau 
Singel, waar op de groepen minstens één vrouwelijk collega zat. 
Het typische deed zich voor, dat zij in die tijd alleen maar een 
knevelketting en wapenstok had, die in één van de zakken in de 
rok paste. Zij kreeg een mentor toegewezen, waar ze in de eerste 
drie maanden veel van leerde. Voor de mannelijke collegae was 
het soms slikken, omdat zij vonden, dat je niet met een vrouw 
naar, bijvoorbeeld, een café ruzie kon gaan. Totdat zij via de mo-
bilofoon werden gestuurd naar een vechtpartij in een café in de 
Utrechtsestraat. Carla ging als eerste naar binnen, schoof het 
gordijn opzij en zag gebroken glazen en barkrukken op de grond 
liggen. Een aantal mannen, die kennelijk op de politie wachtte, 
dachten daarmee verder te gaan. Nu zagen zij een vrouwelijke 
agent en de stemming draaide gelijk om. Zij hoorde dat de man-
nen iets riepen van moppie. Zij zei “jongens graag even de boel 
opruimen en dan gaan wij weer”. Eigenlijk mag je hier spreken van 
een verrassingstactiek. Allengs raakten de vrouwen bekend in het 
korps en werden zij volwaardig behandeld. De oudere garde bleef 
toch nog raar tegen de dames aankijken. De jongere generatie 
keek er heel anders tegen aan. Terwijl de mannelijke collegae 
naar de ME gingen, kwamen de dames in aanmerking om stage te 
lopen bij bijvoorbeeld de zeden- en of kinderpolitie. Dat was een 
leuke tijd. Ook de verkeersdienst werd bezocht. Aan het Singel 
deden zij de surveillance en dat was ook een leuke tijd. District 

3 bestond uit bureau Singel (recherche) en bureau Leidseplein 
(verkeer). Zij werd geplaatst op het Leidseplein, wat nu de Buldog 
is. In de zomer met de ramen open sprongen de jongens uit het 
raam om assistentie te verlenen. In de Leidsestraat bevond zich 
de Milanobar, waar frequent veel criminele Joegoslaven aanwezig 
waren. Jaap Veenman vertelde haar eens, dat Overvallen bij de 
Milanobar naar binnen stormde en toen de rust weergekeerd was, 
er 6 vuurwapens op de grond van de bar lagen. Inmiddels gaat 
de tijd voorbij en wilde zij graag iets anders doen bij de politie. 
Carla wilde graag naar de ruiterij, maar dat lukte niet. Zij vond 
dat vreselijk  jammer.  Onder het mom van geen kracht om hooi 
te sjouwen en stallen te mesten, wilde men geen vrouwelijke 
collegae. Later, bij de gelijk gerechtige behandeling tussen man en 
vrouw veranderde dit. Helaas voor haar te laat. Zij is toen verder 
gegaan met dienst te doen op een stalen ros. Zij werd geplaatst 
bij de TOHD. Daar werd zij belast met het tonen van foto’s aan 
getuigen of slachtoffers. Ook het coderen van de processen ver-
baal, die overgezet werden op de computer. Zij heeft dit enige 
jaren gedaan en werd toen geplaatst aan bureau Warmoesstraat 
om aangiften op te nemen en zodoende de recherche te ontlasten. 
Na opheffing van bureau aangiften werd zij geplaatst op bureau 
N.Z Voorburgwal en deed daar mee in de Algemene Dienst. Dus 
weer surveillance en nachtdiensten draaien. Daarna kwam zij te-
recht bij Bijzondere wetten, ook aan bureau Warmoesstraat.  Veel 
controles in de bars, maar ook de homobars. Je mag wel zeggen 
dat zij in die tijd veel heeft gezien en meegemaakt. Net als in het 
maatschappelijk leven zag zij in de loop der jaren ook de Politie 
veranderen. Heden ten dage is er van verschil tussen man en 
vrouw weinig te merken. Nadat het bureau Warmoesstraat werd 
gesloten kwam zij terecht op bureau Beurstraat. Zij mocht daar 
zelf haar surveillance uitvoeren en maakte in die tijd veel milieu 
verbalen. Daar zij zelf wat schietincidenten had mee gemaakt 
kwam zij in aanraking met het zelfhulpteam. Zij heeft daar veel 
profijt van gehad. Een voorval is deze. De CvP Dries Zee ging het 
hele land door om politie diensthonden te keuren. Zo kwam hij in 
Brunssum terecht waar een hondendiender zwaar in de put zat 
vanwege het feit, dat één of andere crimineel schoten had gelost, 
waarvan hij er één in zijn hoofd kreeg. Op voorspraak van Dries 
Zee gingen wij met drie man naar de collega toe. Dat heeft in 
het Zuiden een positieve uitwerking gehad. Later veranderde het 
Zelfhulpteam in een bedrijfsmatig instituut. En zo liep zij naar het 
einde van haar politieloopbaan. Na 33 jaar verliet zij de politie. 
Zij kan terug kijken op een interessante afwisselend job waar zij 
geen moment spijt van heeft gehad.

EEN VERHAAL VAN LID CARLA ABMA andRé immel




