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EEN WOORD VOORAF  Joop RedeR 

Als het SPA-nieuws bij u op de deurmat valt, dan is het jaar 2019 bijna geschiedenis. Als ik dan terugkijk naar 
het afgelopen jaar, dan is er opnieuw het e.e.a. gebeurd. Lief en leed hebben wij dit afgelopen jaar met elkaar 
gedeeld en het was ook het jaar dat wij afscheid moesten nemen van onze oud-voorzitter en erelid André 
Immel. In dit SPA-nieuws leest u de tekst die ik op zijn crematie namens u allen heb uitgesproken. Door de aanwezigheid van velen 
hebben wij hem op een waardige manier herdacht. Onze beschermheer, hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg, nam afscheid 
van de Eenheid Amsterdam en werd geïnstalleerd als Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Een geweldige promotie voor 
hem, maar jammer voor de Eenheid Amsterdam. En niet in de laatste plaats voor de SPA. Op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie 
hebben wij hem persoonlijk kunnen bedanken, toegesproken en aan hem een beeldje overhandigd van het “Lieverdje”, een typisch 
Amsterdams symbool. Aalbersberg is inmiddels opgevolgd door Frank Paauw, die jarenlang in Rotterdam de scepter zwaaide. Als ik 
de Rotterdamse dienders mag geloven, laten zij hem node gaan. Inmiddels hebben veel SPA-leden, op de jaarlijkse reünie van oud-
collega’s, kennis met hem kunnen maken en ik weet dat hij de senioren een warm hart toedraagt.
De SPA organiseerde o.a. het afgelopen jaar de nodige evenementen. Ik breng u in herinnering onze meerdaagse reis naar “hotel 
Sophia” in het Sauerland en onze dagtrip naar het Marine- en Reddingmuseum in Den Helder, onze jaarlijkse BBQ en een themaoch-
tend over de zaak “Anne Faber”. Ik mag natuurlijk de Paasklaverjasdrive, het kerstklaverjassen en de kerstbingo niet vergeten, maar 
dit is inmiddels een vast onderdeel uit onze jaarlijkse organisaties. Samen met onze evenementencommissaris Fred Hoedeman ben ik 
in Duitsland geweest om voor het komende jaar een hotel te beoordelen. Het hotel dat wij voor ogen hadden is door ons afgetest, 
maar een volgend hotel voldeed aan onze verwachtingen. Wij hebben een optie op dat hotel genomen voor de maand september 
en in het volgende SPA-nieuws, of zoveel eerder per nieuwsbrief, wordt u op de hoogte gehouden en kunt u zich weer inschrijven 
voor deze reis. Natuurlijk waren wij het gehele jaar door op de dinsdag bijeen in ons gebouw aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. 
De eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat het daar ook steeds drukker wordt. Als u daar nog niet geweest bent, kom gerust langs en 
oordeel zelf of het u aanspreekt. Onbekend maakt onbemind. Iedere dinsdag zijn wij aanwezig.
Ik wens u en al degenen die u lief zijn hele fijne feestdagen en een heel voorspoedig en gezond 2020.

Op zondag 11 augustus bereikte ons 
het trieste bericht dat André Immel, 
oud-voorzitter en erelid van de SPA 
was overleden. Wij wisten dat André 
de laatste jaren van zijn leven proble-
men had met zijn gezondheid, maar 
toch komt zo’n bericht nog steeds on-
verwachts. Wij herinneren ons André 
als oud-voorzitter van de SPA, een 
functie die hij van 1999 tot 2015 ver-
vulde. Ook na zijn aftreden als voor-
zitter bleef André zeer betrokken bij 
onze vereniging en werd hij door het 
bestuur aangesteld als algemeen advi-

seur. Tijdens de druk bezochte plechtigheid las Hansje Dekkers 
een kort gedicht voor en waren er o.a. toespraken van zijn nicht 
Henny, zijn vriend en oud-collega Ton v. d. Erve, zijn verzorgster 
Gonny, de voorzitter van de SPA, Joop Reder en de voorzitter van 
de vereniging van “Oud Korea Strijders”. Tijdens zijn toespraak 
werd de kist van André geflankeerd door een viertal oud Korea 
strijders. Al met al een indrukwekkende bijeenkomst.  
Ton v.d. Erve memoreerde in zijn toespraak de politie-carrière 
van André vanaf de politie opleidingsschool. Opvallend was dat 
hun beider carrières vrijwel parallel liepen. Samen naar de mo-
tordienst, samen bij de rellen rond het Lieverdje en de Telegraaf, 

samen bij de recherche, samen bij de volgerij en samen naar de 
kaderschool in Zutphen voor de opleiding tot brigadier. 
In de toespraak van Gonny, zijn verzorgster en huishoudelijke hulp, 
bleek, hoe Andre haar hulp waardeerde. Zij sprak emotioneel en 
liefdevol over hem. Zij bedankte hem voor de fijne tijd samen, 
de zorg voor elkaar, maar vooral het verrijken van haar wereld.  
De toespraak van Joop Reder, namens het bestuur en de leden, 
wordt hieronder integraal afgedrukt.
Henny, Jaap, Margareth, Wil en Gonny, maar ook u, oud collega’s, 
vrienden en bekenden van Andre Immel, dames en heren: 
Goedemiddag. 
U zult misschien denken goedemiddag? 
Wat is er nu goed aan deze middag. 
Wat is er nu goed om hier te zijn. 
Wat er in mijn ogen goed aan is, is dat wij hier vanmiddag met 
zo velen samen zijn om André, met wie wij een deel van ons 
leven hebben geleefd, de laatste eer te bewijzen en hem te ge-
denken. Het woord goed is ook op André van toepassing. Het 
was een goed, maar vooral een innemend en betrokken mens. Ik 
zal deze woorden trachten te vertalen naar de Senioren Politie 
Amsterdam, beter bij u bekend als de SPA. De SPA werd opge-
richt in het jaar 1986 en in 1996 werd hij lid van de SPA en ging 
zich bezig houden met het SPA-Nieuws. U moet dat zien in het 
tijdsbeeld van toen, want de SPA had nog maar weinig leden, maar 
was wel groeiende. De redactiecommissie deed haar uiterste 
best om een blad in elkaar te zetten om de leden van informatie 
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te voorzien. Er werd geplakt, gekopieerd en daarna gereed ge-
maakt voor de stencilmachine. Hoe anders is het nu. Onderdak 
werd verkregen in het politiehotel aan de Voorburgstraat. Door 
het toenmalige bestuur werd hem gevraagd om de redactie van 
het blad op zich te nemen. Dat wilde hij wel, maar dan wilde 
hij wel de vrije hand hebben. In de eerst volgende vergadering 
daarna werd hij gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, dat 
toen onder leiding stond van Eef de Jong. Omdat het gebruikelijk 
was dat voor een functie binnen het bestuur een reserve werd 
aangewezen, kreeg André de taak van vice-voorzitter. Niet lang 
daarna werd voorzitter Eef de Jong ziek en zijn gezondheid ging 
snel achteruit. Korte tijd daarna overleed hij. Vanaf die tijd (1999) 
was André voorzitter. Groot was de schrik toen het politiehotel 
door minister Ien Dales, vanuit het Departement van Justitie, 
van de ene op de andere dag werd opgeheven. Het hotel werd 
overgenomen door het Hem-hotel en de SPA werd de deur 
gewezen. In deze roerige tijd hield André met zijn bestuur het 
hoofd koel en na wat omzwervingen werd uiteindelijk onderdak 
gevonden, gek genoeg opnieuw in het HEM-hotel, maar nu in de 
Reimerswaalstraat. De SPA heeft hier een aantal jaren verbleven 
tot dat in het jaar 2011 door de toenmalige korpsleiding het 
voormalige politiebureau van de Rijkspolitie Duivendrecht als 
onderkomen aangeboden werd. André ondertekende toen samen 
met de korpsleiding een overeenkomst waarbij het gebouw aan 
de SPA in  beheer werd gegeven. 
In dat oude politiebureau huist de SPA nu nog steeds. De bestuur-
lijke kwaliteiten van André waren natuurlijk niet onopgemerkt 
gebleven. Door zijn inzet, zowel ambtelijk als maatschappelijk en 
niet in de laatste plaats zijn functioneren als voorzitter binnen 
de SPA, werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot 
“Ridder in de orde van Oranje Nassau”, een wijze beslissing en 
een onderscheiding die hij meer dan verdiende. In 2015 stelde 
André zijn functie als voorzitter ter beschikking. Ook zijn vriend 
en collega Ton .v.d. Erve, die jarenlang als secretaris had gefunctio-
neerd, vond het tijd voor nieuw bestuurlijk bloed. Na zijn aftreden 
als voorzitter bemerkte ik dat hij nog steeds een stempel wilde 
drukken op het besturen van de vereniging. In het bestuur is toen 
besloten om André te benoemen tot algemeen adviseur. 
Zijn adviezen werden altijd gewaardeerd, aangehoord en be-
sproken, maar wel werd hem verteld dat een advies niet altijd 
overgenomen werd of zelfs terzijde kon worden gelegd. Soms 
had hij daar moeite mee en als iets niet uitgevoerd werd volgens 
zijn idee, dan bleef hij zoeken naar andere ingangen om het toch 
voor elkaar te krijgen. U begrijpt dat dat er af en toe best fel aan 
toeging, maar een eenmaal genomen besluit respecteerde hij dan 
ook wel weer. André was en bleef nog steeds redacteur van het 
SPA-Nieuws en tot kort voor zijn overlijden schreef hij daarvoor 
nog verschillende artikelen. In het SPA-Nieuws dat binnenkort 
uitkomt komt u nog een aantal artikelen van zijn hand tegen. In 
het begin van deze toespraak heb ik gezegd dat ik zou proberen 
om de woorden innemend en betrokken te vertalen naar de SPA. 
Als je zijn persoon in een paar woorden zou moeten omschrijven, 
dan is dat eigenlijk niet mogelijk, omdat de man vele kwaliteiten 
had. Erover nadenkend en samenvattend kom ik tot de volgende 
conclusie. André was een aimabele persoonlijkheid, innemend, 

bescheiden, zonder dat hij over zich heen liet lopen. Hij was een 
beschaafde man, met een groot sociaal gevoel. Hij dwong niet 
alleen respect af, maar behandelde ook een ieder met respect. 
Of het nu de Hoofdcommissaris was of iemand van welke rang 
of stand dan ook, een ieder werd op dezelfde wijze tegemoet 
getreden. Hij was een man zonder vijanden en een groot orga-
nisator. Om voorbeelden te noemen over zijn organisatorisch 
vermogen, gaat hier op deze plechtigheid te ver en zal te lang 
duren. Ik wil het laten bij één door hem georganiseerde prestatie. 
Iedereen kent natuurlijk de ontvoering van de heer Heineken en 
zijn chauffeur. In die zaak kreeg André, toen werkzaam bij het 
CRI, de opdracht van de Amsterdamse onderzoeksleider, de CP 
Sietsma, om in Amerika 100 Cripto-portofoons te bestellen. De 
collega’s binnen het onderzoek hadden ontzettend veel last van 
de pers en communicatie tussen hen werd te pas en te onpas 
afgeluisterd. Maar…… zei Sietsma….André ik moet ze wel met 
een week hebben. Een week, ga er maar aan staan. Nu bleek hoe 
groot het organisatorisch vermogen en het nationale en inter-
nationale netwerk van André was. Wat voor onmogelijk werd 
gehouden, lukte hem en binnen een week konden de portofoons 
op Schiphol afgehaald worden. De vereniging SPA heeft veel aan 
André te danken. Dat de SPA en de huidige eenheid nog steeds 
zo nauw met elkaar verweven zijn, hebben wij in grote mate te 
danken aan zijn inzet en grote bestuurlijke kwaliteiten. Onze 
belangen waren bij hem in goede handen. Zoals ik al eerder zei, 
nam André in 2015 afscheid van het bestuur. Het was in dat jaar 
dat de leden van de SPA, bijeen op de Algemene Ledenvergadering, 
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hem tot erelid benoemde. Een bijzonder woord van dank wil ik 
hier uitspreken in de richting van Gonny, zijn hulp en toeverlaat 
in de afgelopen jaren.Gonny, de wijze waarop je André hebt 
verzorgd en mede zijn eenzaamheid hebt doen verlichten, is iets 
waarbij woorden te kort schieten. Altijd stond je voor hem klaar, 
je begeleidde hem als hij naar het ziekenhuis moest en verzorgde 
hem als dat noodzakelijk was. Ook bij hem thuis zorgde je er 
voor dat de boel op orde bleef. Kortom een steun en toeverlaat 
die niets te veel was. Gonny je weet dat André, maar ook wij als 
leden van de SPA, dat hogelijk gewaardeerd hebben. Ik heb daar 
een heel diep respect voor. Gonny je moet weten, dat als je  daar 
behoefte aan hebt, de deur van de SPA altijd wagenwijd voor je 

open staat. Wij zijn nu bijeen om afscheid te nemen van André. 
Voor de laatste keer is hij in ons midden en een ieder heeft zijn 
eigen herinneringen en neemt op zijn of haar eigen wijze afscheid 
van een bijzonder en prachtig mens. Wat nu achter blijft is de 
leegte en het gemis. Binnen de SPA zullen wij zijn naam nog vaak 
noemen en tegenkomen in verhalen en herinneringen. André ik 
zal zo een diepe buiging voor je maken en weet dat bij het buigen 
het bestuur en de leden van de SPA, hun respect uitspreken en 
je bedanken voor je wijsheid,  inzet en het maken van de SPA tot 
wat het tot op heden is. Ik wens u allen veel kracht en sterkte 
om dit grote verlies te dragen. 

IN MEMORIAM ANDRÉ IMMEL.  de Redactie
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MELD U AAN  
VOOR ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF Het bestuuR

Soms heeft ons bestuur behoefte aan directe communicatie 
met onze leden. Bv. over een aanbod van een evenement of een 
plotselinge wijziging van het programma o.i.d. Het SPA-Nieuws 
komt 4x per jaar uit en is hiervoor onvoldoende actueel. Daarom 
wordt zo nu en dan gebruik gemaakt van een digitale nieuwsbrief. 
Momenteel hebben wij ca. 260 ingeschreven leden voor deze 
nieuwsbrief. Maar het bestuur wil graag dat meer leden zich 
hiervoor aanmelden, vandaar deze oproep. 

Daarom vragen wij u om zich eenmalig aan te melden voor het 
ontvangen van onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich 
via diezelfde webpagina op elk gewenst moment weer afmelden. 
Aanmelden kan via onze website spa-amsterdam.nl. Onder het 
woord Home in het hoofdmenu (bovenin) staat een link naar 
de pagina Incidentele Nieuwsbrief SPA. Op deze pagina 
staat een link naar het aanmeldingsformulier dat u online kunt 
invullen en opsturen.

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2019 - 2020

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT, Let op. Nieuw telefoonnummer tel. 06-18622402  

Dag Datum Activiteit Tijd Locatie
    
zaterdag 14/12/19 Kerstklaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 17/12/19 Kerstbingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag 21/12/19 Kerstdiner/dansant 17.00 uur info volgt
zaterdag 04/01/20 Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur SPA-honk
dinsdag 21/01/20 klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 18/02/20 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 17/03/20 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 31/03/20 Algemene Jaarvergadering 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    

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 18.00 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. 
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VOORAANKONDIGING 
NAJAARSREIS 2020 evenementencommissie

Noteer vast in uw agenda: 17-21 september 2020. Op deze dagen 
is onze najaarsreis 2020. Waar gaan we heen? We gaan naar het 
stadje Veldenz in de Moezelstreek. Daar is het oog gevallen op 
hotel Bottler.

In dit eeuwenoude centraal gelegen wijndorp Veldenz vindt u 
hotel Bottler.

Vlakbij de grote plaatsen Trier en Bernkastel-Keus. Ook 
Luxemburg is niet ver weg.

In ons restaurant wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid 
ontbijtbuffet,-warme lunch en een 3 gangen keuzemenu. Ook 
heeft het hotel een prachtig terras waar u lekker kan bijkomen 
van de dag onder het genot van een drankje.

S ’avonds is er regelmatig vertier en entertainment.

Het hotel beschikt over 30 moderne kamers met douche/bad/wc/
tv+NL-zenders en WIFI. Het hotel heeft geen lift. Alle kamers 
bevinden zich op de 1ste en 2de etage. De bereikbaarheid 
van de kamers hebben wij als goed ervaren, dit ondanks het 
gebrek van een lift.

Wat bieden wij u aan: 
Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak 
 4 x Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet 
 4 x Warme lunch of lunchpakket 
 3 x Uitstekend 3-gangen keuze menu 
 1 x Uitstekend Dinerbuffet 
  Koffiecorner koffie en thee gehele dag GRATIS 
  Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 GRATIS 
  bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken ,jenevers en apfelkorn    
 Iedere avond vertier en entertainment o.a. live muziek, dorps-
wandeling en  
 wijnproeverij. 
 Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur geserveerd 
GRATIS gebruik versnellings-fietsen en alle andere faciliteiten

De kosten voor deze reis bedragen € 330,00 per persoon. 
Wilt u mee ….schrijf dan voor 1 maart 2020 in door 
overschrijving van het verschuldigde bedrag op reke-
ningnummer NL89 INGB 0000 451020 t.n.v. Senioren 
Politie Amsterdam. Uw betaling geldt als inschrijving. 
Denkt u ook aan het afsluiten van een reis- en/of 
annuleringsverzekering.

HOE IS HET MET… FRank van den beRg

Klaas BOUMA
Alhoewel Klaas zich grotendeels moet verplaatsen met een scoot-
mobiel, blijft hij optimistisch en probeert zijn leven zo goed mo-
gelijk inhoud te geven. Zijn zoon woont in de buurt en dat geeft 
hem de nodige rust, evenals de bij hem ingebrachte pacemaker. 
Klaas gaf aan wat foto’s uit de oude doos te hebben en deze 
door te willen sturen. Ik zou zeggen, als je dit leest Klaas, stuur 
ze toe voor ons digitale archief, zeer welkom en het gaat je goed.

Theo GROENEVELD
Met de 73-jarige Theo gaat het op zich goed. Wij kennen Theo 
als een rustige en prettige collega. Helaas lijdt zijn vrouw aan 
de ziekte van Alzheimer en zij is inmiddels opgenomen in een 
verpleeghuis. Theo bezoekt zijn vrouw dagelijks en loopt van huis 
(bij het Vondelpark) naar Osdorp, een aardige tippel. Respect 
voor Theo.

Joop van HOOIDONK
Wij waren de 81-jarige Joop een beetje uit het oog verloren. Via 
zijn dochter Monique hoorden wij, dat Joop momenteel samen 
met zijn echtgenote verblijft in een verzorgingshuis in Zwolle. 
Joop heeft Alzheimer, maar vertelt eenieder die het horen wil dat 
hij bij de politie in Amsterdam heeft gewerkt. Joop, een bevlogen 
narcotica-rechercheur van het eerste uur en een fijn sportman, 
altijd in voor een geintje.  Sterkte voor Joop en als je dit mocht 
lezen via je dochter, wij zijn je zeker niet vergeten.

Dick SPRUITENBURG 
In september 2018 werd Dick getroffen door een tia. Met behulp 
van zijn arts en fysiotherapeut is hij daar zeer goed uitgekomen 
en voelt zich weer in een goede lichamelijke conditie. Dick heeft 
jaren dienstgedaan bij onze Beredenen (Ruiterij) en de onderlinge 
band tussen hen is goed, mede dankzij de inspanning van o.a. 
Winford van Deursen.
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HOE IS HET MET… FRank van den beRg

DE JAARLIJKSE BBQ       van de Redactie

Klaas van der WAL
Deze oud-collega van Amstelveen is thans woonachtig in Assen en 
is als leidinggevende met pensioen gegaan. Klaas, 78 jaar, verkeert 
in goede gezondheid en maakt nog de nodige plannen voor de 
komende jaren. Met name oud-collega’s Amstelveen zullen Klaas 
zeker herinneren en hij groet alle bekenden.

Cor van ASSELT
Samen met zijn echtgenote verblijft Cor, inmiddels 94 jaar, in een 
verzorgingshuis te Nieuw-Vennep. Cor zegt zich uitstekend te 
voelen en geniet samen met familie zoveel mogelijk van het leven.

John WITTEBROOD
Alhoewel John lichamelijk wat minder wordt, gaat het geestelijk 
redelijk goed. Het dagelijkse bezoek van vrouw en dochter houdt 
hem, vooral geestelijk, op de been. Communicatie met medebe-
woners is erg moeilijk, omdat deze mensen daar veelal niet meer 
toe in staat zijn. John verblijft in het Zonnehuis te Amstelveen. 

Henk van MALSEN
Henk verblijft tot vele tevredenheid in een verzorgingshuis te 
Bentveld en heeft volgens zijn zoon daar een goede plek gevonden. 
Henk redt zich prima en is inmiddels ons oudste lid! Henk hoopt 
in januari 2020 de leeftijd van 98 jaar te bereiken. Henk, ik zou 
zeggen, ga zo door en geniet van het leven in Bentveld.

Hanny BEEKMAN
Hanny moet bij velen onder ons toch zeer bekend zijn, onder-
meer van de Zedenpolitie aan het HB. Inmiddels heeft Hanny de 

leeftijd van 78 jaar bereikt. Waar blijft de tijd en hoe snel kan het 
allemaal gaan. Hanny heeft in april een herseninfarct ondergaan, 
doch is daar gelukkig goed van hersteld, mede door een operatie 
aan de halsslagader. Hanny heeft een prima ondersteuning en 
begeleiding van haar partner Steef (oud kraanwagenchauffeur). 
Als het mogelijk is gaat zij eenmaal per jaar, samen met Gonny 
vd Wouw-Broekhoff, op bezoek bij Betsy v.d. Veen in Lelystad. De 
dames kennende ga ik er van uit, dat daar flink gelachen wordt. 
Ik hoop dat zij dit nog jaren kunnen doen. 

Arie AUGUSTEIJN
Bij mij kwam het bericht binnen dat de echtgenote van Arie, 
na een ernstige ziekte, overleden was. Wij wensen Arie en zijn 
dierbaren, alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het laatste kwartaal zijn onze volgende leden helaas overleden:
Onze oud-voorzitter en erelid André IMMEL op 83 jarige leeftijd 
(waarover meer in dit magazine); 
Mw. Ina van RAALTE-vd TAK  80 jr;  
Hr. Max EMAN  69 jr;  
Hr. Piet ANDEWEG  85 jr;  
Hr. Cees SIBUM 92 jr;  
Hr.  Joop PALMER  95 jr;  
Mw. Sila RAMCHARAN  68 jr.; 
Mw. DELFGAAUW-BREMMERS   97 jr.  (zij was ons oudste lid). 
RUST IN VREDE
Ik wens U allen het allerbeste.

Wij schrijven zaterdag 24 augustus, de datum waarop de jaar-
lijkse BBQ op de evenementenkalender stond gepland. Natuurlijk 
waren al lang van te voren de nodige voorbereidingen getroffen, 
publicatie  verzorgd en afspraken gemaakt en was het afwachten 
hoe veel leden aan dit jaarlijks eetfestijn deel wilden nemen. Nou 
dat viel niet tegen. Het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt. 
Maar liefst 85 inschrijvingen van leden die niets van dit jaarlijkse 
terugkerende evenement wilden missen. Ruim van te voren werd 
door een aantal vrijwilligers de grote partytent opgezet. Op de 
dag zelf, ja ’s-morgens vroeg, wordt het meubilair geplaatst, de 
tafels aangekleed en volgt er een laatste inspectie. De catering 

was weer in de vertrouwde handen van Annemiek Kuiper en 
een dag van te voren werd een gedeelte van de benodigdheden 
al in de koeling van het SPA-honk geplaatst. U moet niet denken 
dat ook het benodigde vlees en de salades voor de BBQ al in de 
koeling werden geplaatst. Natuurlijk niet. Dat geldt alleen voor 
de dranken. Het vlees en de salades worden op de dag zelf vers 
aangeleverd en pas op het laatste moment uitgestald. Nieuw dit 
jaar was een heuse bierbar met pomp, bemand door Peter van 
Harten en Andre de Heij en gesteld kan worden dat die bar een 
gretige aftrek had. Niet verwonderlijk natuurlijk, want de dag zelf 
was zonovergoten en bij een buitentemperatuur van boven de 25 
graden gaat een biertje er wel in. Het aanvangstijdstip was gesteld 
om 16.00 uur, maar zoals ieder jaar komen meerdere leden al 
vroeg naar ons honk. Gezelligheid is dan troef en al snel liep de 
binnenplaats vol. Het weer werkte ook mee, want het was een 
prachtige zonovergoten dag. De koks, onder aanvoering van Dirk 
Kuiper, waren inmiddels al bezig om het vlees te roosteren en 
ik zag bij Joop van Heuveln de zweetpareltjes op zijn voorhoofd 
staan. Niet verwonderlijk natuurlijk, want de buitentemperatuur, 
gevoegd bij de temperatuur die van de BBQ komt was daar debet 
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aan. Rond 16.15 uur nam voorzitter Joop Reder de microfoon 
ter hand en heette een ieder hartelijk welkom, waarbij er een 
bijzonder woord van welkom was voor ons erelid Cor Gorissen. 
Joop nodigde iedereen uit om zich te begeven naar de uitgestalde 
heerlijkheden en dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Rob 
Heida tekende weer voor hele gezellige muziek en aan de tafels 
was men tussen de happen door druk met elkaar in gesprek en 
werden oude verhalen opgerakeld en soms net iets spannender 
gemaakt dan dat de werkelijkheid van vroeger was. Na de BBQ 

was er natuurlijk nog een toetje. IJs en koffie werd geserveerd, 
waarna een eind kwam aan de barbecue. Natuurlijk gaat onze 
dank uit naar de commissieleden en vrijwilligers voor de op- en 
afbouw van de partytent en het meubilair. In onze dank wordt 
ook meegenomen Annemiek Kuiper met haar staf voor de per-
fecte verzorging van deze BBQ. Het was een heerlijke dag met 
veel gelach en plezier en heerlijk eten. Volgend jaar zal er zeker 
opnieuw een BBQ plaats vinden. 

DE JAARLIJKSE BBQ       van de Redactie

Vandaag 9 oktober was dan mijn vuurdoop. We gingen met 
59 leden van de SPA op weg naar het Marinemuseum en het 
Reddingsmuseum Dorus Rijker. Na wat vertraging bij het vertrek 
van het PTO, omdat een van de deelnemers ruim 20 min. te laat 
kwam, werd door Cor Labots, onze onvolprezen chauffeur, met 
gezwinde spoed de rit richting Den Helder aangevangen. Daarbij 
werd ter hoogte van Hoorn een tussenstop gemaakt, om daar 
nog een collega op te pikken. Een half uur later dan gepland, 
kwamen wij in Den Helder bij het Marine Museum aan. Hier 
werden wij door een van de vrijwilligers ontvangen. Hij vertelde 
ons, wat we konden verwachten van het bezoek. Hierna konden 
wij genieten van koffie met gebak. Na een korte uitleg, werden 
wij in 3 groepen verdeeld en werd met de rondleiding begon-
nen. Het was een zeer leerzame rondleiding, wat nog eens een 
extra dimensie  kreeg, door de zeer gedegen kennis van zaken 
van de vrijwilligers. Hierdoor was er goede uitleg van wat er te 
zien viel. Duidelijk merkbaar was, dat de 3 begeleiders zelf oud-
marine mensen waren. Een veel gehoord positief geluid was, dat 
over het bezoek aan de onderzeeboot, waarbij bij ons allen veel 
bewondering is ontstaan voor de bemanning hiervan. 8 weken 
met 70 bemanningsleden op zee en het merendeel van de tijd 
onder water, is niet niets. Na de goed verzorgde lunch werd het 
Reddingsmuseum bezocht. Hier werden wij in 2 groepen verdeeld. 
Er bleek dat daar veel te zien, maar ook veel te doen was. Na het 
bezoek aan beide Musea gingen wij richting Bovenkarspel. Dit ging 
via een route, die ook voor Cor totaal onbekend was. De hier en 
daar smalle B-weg zorgde bij sommigen voor wat kromme tenen. 

Maar zoals altijd, wist 
Cor ons probleem-
loos naar restaurant 
“Het Roode Hert” te 
brengen. Hier werden 
wij ontvangen met een 
consumptie, aangebo-
den door ons SPA be-
stuur. Daarna werden 

we getrakteerd op een voortreffelijk 3-gangen diner, geserveerd 
op een heerlijk ontspannen en gezellige manier. Met als afsluiting 
nog een kopje koffie van de SPA. Hierna werd de terugweg aan-
gevangen. Een ieder kwam veilig, ondanks de enorme regen die 
er onderweg viel, terug op het PTO. Zoals ik reeds in de kennis-
making heb vermeld, heb ik mijn best gedaan, om te proberen in 
de voetsporen te treden van mijn voorganger, Douwe Brouwer. 
Ik hoop dat mij dit enigszins gelukt is en dat u een fijne dag heeft 
gehad. Voor wat mijzelf betreft, ik vond het geweldig om dit voor 
jullie te kunnen en mogen doen. En wat betreft de toekomst, 
voor mij smaakt dit naar meer en ik hoop dat ik voorlopig jullie 
nog van dienst mag zijn.
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KERSTPUZZEL SPA 2019

Los de puzzel op volgens onderstaande omschrijvingen. Breng vervolgens de 1e letter van het gevraagde gevonden woord over naar 
de gelijkgenummerde vakjes in het balkje onder de puzzel. Bij de juiste invulling ontstaat hier de oplossing van deze puzzel, die u kunt 
inzenden en wel voor ……..                  Veel puzzel plezier.

Horizontaal
1 vogel. 5 spartel/speels. 9 spijl. 13 uitgang. 15 kleine hoeveel-
heid. 17 geaderd. 19 meelbal. 21 sprookjesfiguur. 23 visgerei.  
24 lidwoord. 26 bijbelse vrouw. 27 lofdicht. 29 hoen. 31 broeikas. 
33. ondersteuner. 35 jonge stier. 36 vis. 39 Turkse bevelhebber. 
40 bijwoord. 42 spil. 43 familielid. 44 broos. 46 het zeil inkor-
ten. 48 Ierse Republikeinse leger. 50 negatief geladen deeltje. 
52 muzieknoot. 54 vruchten. 56 helder/zuiver. 58 dyne. 59 klein 
paard. 60 familielid. 61 Europese vrouw. 62 legerrang. 63 familielid.  
64 trekdier. 65 rooms katholieke. 67 zelfzuchtig mens. 70 voor-
zetsel. 71 hemelbrood. 72 vlinder. 74 jong gesneden stiertjes.  
76 koord. 78 bolgewas. 80 muzieknoot. 81 plaats in Drenthe.  
83 bloeiwijze. 84 renbode. 88 vordering. 89 firma. 91 korting.  
92 beproefd. 95 plaats in Gld. 96 kunstwerk. 98 rots. 99 stroom-
sterkte. 100 landtong. 101 gekken. 104 kinderen. 106 gerechtje. 
108 rangtelwoord. 109 uitéénzetting. 110 muziekinstrument.  
111 filosoof.

Verticaal
1 rivier in Nederland. 2 bejaard. 3 plaats in Sicilië. 4 beeldverha-
len. 5 keg. 6 grondtoon. 7 onmeetbaar getal. 8 vreemde munt.  
9 rangtelwoord. 10 opsporingsapparaat. 11 godin van het onheil. 
12 aalsteker. 14 rand/richel. 16 belasting. 17 ontlasting. 18 iemand 
die rekruteert. 20 vaarsnelheid bepalen. 22 uitroep. 24 pers vnw. 
25 schoonmaakmiddel. 28 transactie. 30 water. 31 vogel. 32 loof-
boom. 34 bijb figuur. 37 steekwapen. 38 tijdperk. 40 waakhond.  
41 geen mens. 44 kinderrijwiel. 45 rijtuig. 47 bijwoord. 48 in el-
kaar.  49 plaats in Drenthe. 51 jongensnaam. 53 verhoogde toon. 
55 verhoogde toon. 57 Europese handelsorganisatie. 58 paar.  
65 kleur. 66 kerkvorst. 68 immer. 69 bijna. 71 oogsten. 73 muf.  
75 vogel. 77 advies. 79 International Telephon and Telegraph.  
80 bevel. 82 het zijn. 84 ingang. 85 bovenste deel van halm bij 
graangewassen. 86 deel van een boerderij. 87 jongensnaam. 
89 strijdgewoel. 90 uitgestorven wild rund. 93 lyrisch gedicht. 
94 vorst. 97 drop/snoepgoed (gew). 99 oppervlaktemaat.  
102 niet aangepast persoon. 103 jongeheer. 104 vochtig koud.  
105 Indonesische munt. 107 daar. 108 overdreven.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105

106 107 108

109 110 111

83 29 37 95 5 1 23 40 55 15 28 92 21 62 13 54

57 101 46 67 63 2 72 76 24 45 48 111 35 70 110 10

59 86 108 100 61 12 78 18 32 38 102 11 14

Voor de puzzel uit het 
septembernummer kwa-
men acht oplossingen 
binnen, alle acht juist. Bij 
de loting viel het lot op 
Anke Kooiman. Wegens 
vakantie is de puzzel-
prijs nog niet aan haar 
uitgereikt.
De oplossing van de 
nieuwe puzzel kunt u 
sturen naar  
puzel@spa-amsterdam.
nl. Gelieve dit te doen 
voor 1 februari 2020.
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DE ZAAK ANNE FABER Han vaRkevisseR

Op vrijdag 25 oktober jl. vulde de Nachtwachtzaal in het PTO 
zich met ruim 60 (oud-) collega’s voor het bijwonen van een 

presentatie over het politieoptreden in de zaak van de vermissing 
van Anne Faber. Zelfs een collega uit Drenthe (waar de recher-
che een nieuw protocol maakt over vermissingen) was op deze 
presentatie afgekomen.

SPA-voorzitter Joop Reder nam het woord – toen iedereen bin-
nen was – en sprak de woorden: “Ik spreek tot u zonder micro-
foon, want ik weet, dat als ik het woord tot u richt, dan luistert 
u ademloos”.

Daarna introduceerde hij Ad Sanders, waarnemend 
Eenheidschef van Utrecht, in 
de zaak Anne Faber fungerend 
als Algemeen Commandant.

Gedurende de presentatie 
bleef het stil. Cp. Ad Sanders 
wist zijn publiek in hoge mate 
te boeien door een genuan-
ceerd verhaal te vertellen, 
waarbij zowel zijn betrokken-
heid, zijn emoties, maar ook 
zijn professionele afstandelijk-
heid in ruime mate werden 
geëtaleerd. Hierbij sleepte hij 
zijn toehoorders mee in een 
tocht langs allerlei fascineren-
de feiten en gebeurtenissen.

Een greep uit zijn belevingswereld:

De familie Faber was een zeer ontwikkelde familie vol intelligentie, 
assertiviteit, daadkracht en betrokkenheid. Er werd door hen 
al snel een groot netwerk gebouwd via social media, posters, 
zoekgroepen en een met militaire precisie ontwikkelde strategie 
om Anne terug te vinden. Aanvankelijk stond de politie hier wat 
afstandelijk tegenover. Ook moest zij de lastige taak verrichten 
om eventueel daderschap van haar vriend en familie te kunnen 
uitsluiten. Enkele dagen na de verdwijning van Anne werd er van 
strategie veranderd: De politie besloot om met de familie samen 
te werken. Zij nam het risico om informatie vroegtijdig te delen 

en sprak af dat de familie alle vertrouwelijke informatie voor zich 
zou houden. En daar heeft de familie, ondanks de aanvankelijke 
negatieve gevoelens jegens de politie, de emoties van de vermis-
sing en de druk vanuit de media, zich volledig aan gehouden! Vanaf 
het moment dat alle informatie werd gedeeld (van politiezijde 
uiteraard voor zover dat kon) groeide er vertrouwen, hetgeen 
deze zaak meer dan goed deed. Eén van de zoekgroepen trof in 
het bos, in de buurt van de instelling waar de dader verbleef, de 
jas aan die aan Anne had toebehoord. De instructies van de familie 
aan de zoekers was duidelijk: Afblijven en de politie waarschuwen. 
Door deze handelwijze werd de jas op de juiste manier veiligge-
steld en werd er een duidelijk DNA-spoor op aangetroffen. Het 
zoeken door de ME, het leger en de particulieren (waaronder op 
enig moment zelfs een hoogste klas middelbare scholieren aan 
meedeed) leidde ertoe dat zelfs een vijver volledig werd leegge-
pompt (NB. De aanwezige vissen zijn allemaal gered en zwemmen 
sinds die tijd rond in de vijver van het KLPD in Driebergen). Op 
de bodem van de droog gepompte vijver werd de fiets van Anne 
aangetroffen en in de buurt ook haar rugtas.

Het DNA-spoor leidde tot de aanhouding van de verdachte. Na 
enkele dagen bekende hij zijn daad en vertelde hij waar hij het 
lichaam van Anne had begraven. Ook nu werd eerst de familie 
ingeseind. Zij hebben zich ook in dit moeilijke moment aan de 
afspraken gehouden en hebben de politie ongestoord haar foren-
sisch werk laten verrichten. De aanvankelijke scepsis van de familie 
jegens de politie was veranderd. De samenwerking leverde over 
en weer veel waardering jegens elkaar op en tot op heden werken 
Ad en Hans Faber, de oom van Anne, samen in het ontwikkelen 
van strategieën inzake vermissingen.

Nadat Ad een aantal vragen had beantwoord dankte Joop de 
inleider hartelijk voor zijn uiterst boeiende en betrokken ver-
haal, voor de leerpunten die eruit kwamen en overhandigde hij 
een passend in glas verpakt vloeibaar geschenk. Daarna werd de 
goed verzorgde lunch gebruikt en ging ieder zijns weegs. Maar 
met een trots gevoel over waar onze politie toe in staat bleek 
te zijn geweest.
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Op 14 januari 2020 is het zover: 
dan trekt Microsoft de stekker uit 
de ondersteuning van Windows 7. 
Vanaf die dag krijgt het populaire 
besturingssysteem geen updates 
meer, met als belangrijkste gevolg 
dat wanneer er nieuwe beveiligingslekken opduiken, Microsoft 
daar niets meer aan doet. Wat zijn de consequenties? 

Wat gebeurt er als ik mijn computer met Windows 
7 blijf gebruiken?
In de eerste instantie zul je geen verschil merken, behalve dat je 
niet meer elke dinsdag nieuwe updates ontvangt. Je gaat alleen 
steeds meer risico lopen op het gebied van beveiliging. Zo nu en 
dan worden er beveiligingslekken ontdekt, waarmee een kwaad-
willende bijvoorbeeld zonder jouw toestemming jouw compu-
ter kan manipuleren. Het kan ook voorkomen dat je computer 
onderdeel wordt van een zogenaamd botnet. Dan merk je zelf 
niet dat je computer geïnfecteerd is, maar dan kan je computer 
gebruikt worden om andere instanties aan te vallen. Een voor-
beeld hiervan is een zogenaamde DDOS-aanval, waarbij heel veel 
geïnfecteerde computers tegelijkertijd een website bezoeken, die 
dan overbelast raakt en onbereikbaar wordt. Het is dus een beetje 
te vergelijken met je niet laten vaccineren voor een besmettelijke 
ziekte: door Windows 7 te blijven gebruiken, loop je niet alleen 
zelf risico, maar kun je anderen ook tot last zijn. Helaas kun je je 
ook met goede antivirussoftware weinig beschermen. Het is dus 
onverstandig om met een Windows 7-computer na 14 januari 
2020 met het internet verbonden te zijn.

Kan ik een nieuwere versie van Windows of iets 
anders op mijn computer installeren?

Windows 10
De meeste computers die Windows 7 draaien, zijn ook snel 
genoeg om Windows 10 aan te kunnen. Toen Windows 10 net 
uitkwam, heeft Microsoft een jaar lang gratis een upgrade naar 
Windows 10 aangeboden voor gebruikers van Windows 7 en 
Windows 8. In veel gevallen ging dit prima, maar er waren ook 
gebruikers bij wie er bepaalde onderdelen of programma’s niet of 
niet goed werkten. De meeste van deze kinderziektes zijn inmid-
dels opgelost, maar vooral als je een oudere computer hebt, kan 
het voorkomen dat sommige onderdelen simpelweg niet goed 
samenwerken met Windows 10. De fabrikant van (onderdelen 
van) je computer wil dan geen tijd en energie meer steken in 
het ondersteunen van oudere apparatuur. De aanbieding met 
de gratis update is inmiddels afgelopen, dus officieel moet je een 
licentie (à meer dan 100 euro) kopen als je nu Windows 10 wilt 
installeren op je bestaande pc. Microsoft vertelt tegen Radar dat 
de meeste apparaten die nog geen upgrade gehad hebben, ook 
niet voor Windows 10 geoptimaliseerd zijn. Het bedrijf raadt zelf 
aan om een nieuwe computer te kopen als je nu nog Windows 7 
gebruikt. Ondanks dat Microsoft de gratis upgrade naar Windows 
10 officieel niet meer aanbiedt, kun je op van de website van het 
bedrijf zelf nog wel een programma downloaden om toch de 
upgrade te installeren. Op gratissoftware.nl wordt uitgelegd hoe 
dit in zijn werk gaat. De link is: https://www.gratissoftwaresite.
nl/upgraden-naar-windows-10-nog-altijd-gratis-met-mediacreati-
ontool-januari-2017.

UPDATES VOOR WINDOWS 7 STOPPEN:  
WAT MOET IK DOEN? beRt Lustig 

HOE IS HET MIJ VERGAAN... Hans van de vRande

Mijn voorland was de Horeca. Na het be-
halen van mijn diploma aan de middelbare 
hotelschool heb ik tien jaar in eerste klas 
hotels en restaurants gewerkt. De obers 
liepen daar nog rond in rokkostuum, een 
zogenaamde billentikker en soms met wit-
te handschoenen. Veel gerechten en sausen 
werden nog aan tafel klaar gemaakt. In de 
zeventiger jaren kwam een beetje de klad in 
deze bedrijfssector en heb ik het idee opge-
vat om bij de politie te gaan! Kwam ook een 

beetje door mijn toenmalige schoonvader. Hij was toen brigadier 
bij de Tilburgse politie. In april ‘73 kwam ik op de opleidingsschool 
aan de Sloterweg terecht, in de klas van de adjudanten van der 
Heijden en Broekema. Ik had, gelet op mijn leeftijd (29), in drie 
gemeenten gesolliciteerd: Amsterdam, Rotterdam en Roermond. 
29 jaar was namelijk de limiet in die tijd. In alle drie gemeenten 
ben ik aangenomen, maar Amsterdam was er als eerste bij. Dus 
werd het Amsterdam. Ook mijn voorkeur. Mijn moeder was een 
Jordanese, geboren in de Kinkerstraat en mijn oma woonde op de 

Lauriergracht, vlak bij het HB. Op de keuring verschenen we met 
18 kandidaten. De hele ochtend formulieren invullen boven op de 
zolder van het hoofdbureau. Moesten we met de paternosterlift 
naar boven. Een belevenis! Na de lunch bij de medische keuring, 
waren er nog drie over. Op de vraag waar  de anderen waren 
werd gezegd dat wij als enige drie nog over waren. Stomverbaasd 
waren we alle drie. De andere twee waren Willem Velthuizen en 
Carel Stolz. Beiden zijn helaas inmiddels overleden. Na de oplei-
ding werd het Warmoesstraat. Bij Ton ven de Erve en Mijndert 
Post. Meteen doorgegaan voor mijn B-diploma en dat had ik na 
anderhalf jaar ook binnen. In ‘76 werd ik vader van een tweeling. 
Na mijn scheiding ben ik in ‘85 weer getrouwd. Inmiddels hebben 
we vier kleinkinderen. Een jongen (man) van 21 jaar, een meisje van 
12 en een tweeling (meisjes) van 10 jaar. We vonden de Bijlmer in 
die tijd niet zo geschikt om kinderen te laten opgroeien. We zijn 
toen verkast naar het nieuw opgerichte korps in Krimpen aan 
den IJssel. Het was toen een roerige tijd. De Molukkers deden 
naar. We hebben daar eens met de karabijn het bureau vanaf de 
buitenzijde moeten beveiligen omdat er dreigementen waren 
geuit. Ook is de Koninklijke Marechaussee met zijn pantserwagens 
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in Krimpen-  en Capelle aan den IJssel actief  geweest. Zo ernstig 
was het daar. Ik heb daar anderhalf jaar dienst gedaan. Het kon 
toen wel 25 jaar duren voor ik in aanmerking zou komen voor 
een BP-post. Mijn B-diploma had ik echter niet voor niets gehaald 
vond ik en daarom werd ik spijtoptant in Amsterdam, zoals dat 
genoemd werd.
Dat werd weer een paar jaar uniform- en recherchedienst in het 
tweede district. 
Via Wachtcommandant Recherche aan het Hoofdbureau werd 
ik BP-recherche in D7. De recherche werd niet zo’n succes, niet 
echt mijn ding. 
De jaren daarna werd het de beheersdienst aan D1. Later mi-
lieuspecialist samen met Gerrit Oud. Prachtige tijd. We haalden 
daar het ene na het andere milieudiploma. Ik geloof dat we er 
op een gegeven moment 16 hadden. In die tijd heb ik ook mijn 
Propedeuse Nederlands Recht en het doctoraalgedeelte van het 
strafrecht gehaald. Ik heb deze studie niet afgemaakt. Misschien 
had ik dat wel moeten doen.
Mooie zaken liepen we en er was bij milieu volop geld van het 
ministerie om goede materialen aan te schaffen. Er was meer dan 
genoeg werk voor twee specialisten per district. Te veel vond HC 
Jelle Kuiper. Ik ben dus verkast naar Amstelveen. Daar vielen ook 
Uithoorn en Aalsmeer onder. Voor mij wel gunstig want ik woonde 
in die tijd in Woerden. Een stuk dichterbij dan Amsterdam-Noord. 
Van de doden niets dan goeds, maar dat Jelle geen groene vingers 
had bleek wel uit zijn weigering om de status van milieuspecialis-
ten te verhogen naar schaal 9. We hebben dat de leiding laten we-
ten. We voldeden zwart op wit echt volledig aan de voorwaarden 
en eisen voor deze  hogere schaal. We waren echter van mening 
dat het echt op de spits drijven voor ons milieuspecialisten alleen 
maar nadelig zou uitpakken. Het bleef dus schaal 8. We hebben 
met veel plezier 25 jaar in Woerden gewoond. Prachtig apparte-
ment met uitzicht over de weilanden, maar we wilden toch graag 
nog eens een huisje op de begane grond. 
In 2015 zijn we verhuisd naar een vrijstaand huisje in Pesse, net 
boven Hoogeveen. Een verademing ten opzichte van het “drukke 
Westen.” Ook al moet ik de tuin rondom ons huis in goede 
staat houden. Alles bij elkaar een dagtaak. Wij, mijn vrouw Henny 
en ik, doen hier nu veel vrijwilligerswerk in het dorp. Ik ben 
onder andere tuinman en gids bij Natuurmonumenten op het 
Dwingelderveld. Het grootste natte heidegebied van West-Europa. 
Ik verzorg daar rondleidingen over de heide, begeleid huifkar-
tochten in het gebied en verzorg andersoortige excursies, enz. 
We hebben hier in Pesse ook Maatjeshulp, waar ik actief in ben. 
Even met een “oudje” naar de dokter of tandarts omdat ze geen 
vervoer hebben. Beetje taxi spelen dus. 
Ik ben ook lid van de biljartclub hier. Ik wandel, na een pauze van 
drie jaar, weer de vierdaagse in Nijmegen. Daar heb ik inmiddels 
33 kruisjes van. Puzzelen, doorlopers, kruiswoordraadsels en 
sudoku’s oplossen doe ik veel. Ik lees ook graag een goed boek. 
Ik kan heel aardig overweg met mijn tekenpotloden, penselen 
en potjes verf. U ziet, na mijn “uittreden” heb ik mij nog geen 
moment verveeld.
Als ik de leeftijd van de andere inzenders in de SPA zie ben ik 
nog maar een jonkie met mijn 75 jaar. Toch ben ik al weer ruim 

17 jaar uit dienst. Op 16 mei 2002 zat het er voor mij op. De 
TOR-regeling was van toepassing. Ik was nog 57. Op een week 
na 58, toen de deur van bureau Amstelveen achter mij dicht viel. 
Toen al was er een dreiging dat de bekende 60 jaar zou worden 
opgetrokken naar 62 en mogelijk dat het ook wel eens 65 kon 
worden. Nu is het 67+ geloof ik en later wordt het levensverwach-
tingsafhankelijk. (Mooi scrabble-woord). Dan ga je vermoedelijk 
boven de 70 jaar uitkomen!! Ga er maar aanstaan. Mijn gezond-
heid laat niets te wensen over. (Voor zover ik weet.) Klein beetje 
last van inspanningsastma. Hebben ze al ontdekt toen ik 50 was. 
Verder ben ik gezegend met een soepel lichaam. Daar hoef je 
niets voor te doen. Dat is mooi meegenomen. Mijn vrouw Henny 
is na een nare ziekte ook weer helemaal de oude. We hebben, 
met uitzondering van Gerrit en Ida Oud en Eric en Claudia de 
Jong, geen contact meer met oud-collega’s. Gerrit is een vijftal 
jaren geleden ook gestopt met werken en Eric en Claudia hebben 
vorig jaar hun blauwe pet aan de kapstok gehangen. Ook zij zijn 
nu met groot verlof. 
Ik lees wel met interesse het SPA-Nieuws. Ik krijg hem toege-
stuurd. Het heeft voor ons geen zin om de bijeenkomsten van 
de SPA te bezoeken. Te ver. Daarnaast geef ik helemaal niets 
om Bingo en klaverjassen. Ik kan niet eens klaverjassen! Ik was 
waarschijnlijk de enige in het korps! Ook een gezamenlijke reis 
met oudgedienden is niet aan ons besteed. We gaan liever met 
z’n tweetjes in de zomer met onze caravan op stap. Daar kruipt 
ook veel tijd in. 
In het Spa-nieuws wordt ook veel terug gekeken op oude en soms 
onopgeloste zaken. Ik had ook zo’n zaak. Heel triest en toch ook 
weer heel mooi.
In een recherchepiketdienst werd ik met een collega, zijn naam 
weet ik niet meer,  gestuurd naar een adres in het 3e district.
Het zou gaan om een overleden baby, waar de huisarts geen 
verklaring van natuurlijke dood voor wilde afgeven. De baby had 
namelijk ernstige ondervoedingsverschijnselen. Het ouderpaar 
viel een beetje in de categorie “simpele mensen”. Sorry! Niks 
mis mee overigens, maar deze combinatie met de ondervoe-
dingsverschijnselen gaf de huisarts te denken. De ouders waren 
erg overstuur en niet echt aanspreekbaar. De huisarts had mij 
gevraagd, indien mogelijk, de uitslag van de autopsie met hem te 
bespreken. Hij kon daar dan eventueel met de ouders over praten. 
Als dat binnen mijn bevoegdheden lag zou ik dat doen heb ik hem 
beloofd. Wat was nu de doodsoorzaak?  Een open ductus. Als ik 
het goed vertel na al die jaren is het zo. Voor de geboorte volgt 
het bloed in een baby in het moederlichaam een andere route. 
Na de geboorte wordt er automatisch in de bloedsomloop een 
klep gesloten zodat het bloed een andere weg, de normale weg, 
moet afleggen. Dit is bij het betreffende kindje niet gebeurd. Het 
bloed ging dus veel te snel rond en gebruikte te veel energie, 
vandaar dus de ondervoedings-verschijnselen. De huisarts vond 
dit bij alle ellende zo mooi dat hij nu de ongelukkige ouders kon 
gaan vertellen dat zij geen schuld hadden aan de dood van hun 
kindje. Het had een medische, in dit geval een dodelijke afwijking. 
Een mooi einde van een ellendige zaak. Ook voor ons. Ik denk er 
nog met enige regelmaat aan!
Ik wens u allen veel gezondheid toe!
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De gewelddadige dood van advocaat Derk Wiersum 
schokte de samenleving en men vond en vindt dat 
er een grens was overschreden. Dit was voor Fred 
Kuijer, oud-collega uit Amsterdam, reden om een 
in memoriam te schrijven. Wij willen u dat niet ont-
houden en geven daarom hetgeen hij schreef on-
verkort weer.

“In memoriam    
Simon Landman 29 april 1974
Arie Kranenburg 22 september 1977 
Jaap Honingh 6 augustus 1982 
Peter Lughten 5 december 1985
Imam Klaasen 4 december 1992 
Gabrielle Cevat 10 juli 2008 
Twee agenten in Luik mei 2018

Uitvaart Simon Landman.

Een greep uit het aantal politiemensen dat daadwerkelijk gedood 
werd in de strijd tegen de misdaad, de georganiseerde misdaad 
en het internationaal terrorisme. Landman en Kranenburg waren 
van ver voor mijn tijd, de rest heb ik bewust meegemaakt in mijn 
twintig jaar op straat bij de Amsterdamse politie en erna bij de 
Politieacademie. Ook voor deze politiemensen huilde de samen-
leving. Iedereen was betrokken, ook de politiek, maar zelden heb 
ik de dood van een politieagent een aanslag op de rechtstaat 
horen noemen. De dood van die agenten was dramatisch, zoals 
de dood van advocaat Derk Wiersum dramatisch is. Maar na 
de moord op deze raadsman wordt nu gedaan of er een grens 
is overschreden die daarvoor nog niet was overschreden. Het 
is vreselijk als ze advocaten vermoorden, want die zijn voor de 
handhaving van de rechtstaat net zo belangrijk als politiemensen. 
Maar we hebben nu eenmaal een beroep dat gevaarlijk kan zijn. 
Zeker als je grote criminelen wilt opsporen of verdedigen. Het is 
de overheid zelf die, al kostenbesparend, tot nu toe hardnekkig de 
ogen heeft gesloten voor het feit dat de eeuwige oorlog tussen 
‘goed’ en ‘kwaad’ in de samenleving zich momenteel erg ongunstig 
ontwikkelt voor ‘goed’. Er is geen grens overschreden, wel neemt 
de georganiseerde misdaad een steeds sterkere positie in in de 
samenleving. Ze overschrijdt een kritische massa en klimt uit de 
krochten waar ze in stilte groot is geworden. Ze vreet zich in in de 
bovenwereld en haar ondermijnende kracht is schrikwekkend. Ze 

beschikt vanuit de drugshandel over ogenschijnlijk onuitputtelijke 
financiële middelen – en wie betaalt bepaalt - en ze rekruteert 
haar soldaten uit de allochtone eilanden in de randstad waar 
grote groepen laag of onopgeleide jongeren hunkeren naar een 
kans om niet voor een hongerloontje achter de dweilmachines 
van de ziekenhuizen terecht te komen. Ze zijn vaak ook nog 
verslaafd aan middelen die ze niet kunnen betalen en te slecht 
geconditioneerd of te verdoofd om te begrijpen wat het is om 
iemands leven te nemen. Dus doden ze wie gedood moet worden 
en dat voor een alleszins redelijke prijs. Dit is niet van deze week 
of deze maand! Dit is een oorlog die aan de gang is sinds homo 
sapiens zijn grotten verliet en de enige zorg die een samenleving 
heeft is dat ze die oorlog niet verliest. 
Daarover moet de discussie gaan. Hoe is het zo ver kunnen 
komen? Hoe krijgen we ons terrein weer terug? Hoe sterk is dit 
leger van de duisternis? Hoeveel geld gaat er om in de drugs-
handel? Hoe nemen we het af en wassen we het weer wit voor 
de samenleving, de bovenwereld? Hoe stoppen we de criminele 
werving & selectie? Hoe krijgen we de politie zo ver dat ze de 
ruime bevoegdheden die ze al heeft om vermogen af te nemen 
ook daadwerkelijk gaat gebruiken? Want dat is ons sterkste wa-
pen. Grote criminelen stelen geen geld om hun kinderen naar 
pianoles te kunnen sturen. Ze willen rondrijden in witte limousi-
nes, met hoeren links en rechts van ze op de achterbank, met in 
de ijsemmer een peperdure Moet et Chandon - die net zo goed 
een goedkope Prosecco had kunnen zijn omdat ze het verschil 
nooit zouden proeven. En natuurlijk moeten we ze opsluiten. 
Niet omdat daar ooit iemand een beter mens van is geworden 
maar omdat ze dan wel van de straat zijn. Afnemen, opsluiten en 
isoleren, zodat ze hun ‘business’ niet runnen vanuit de gevangenis. 
Om dit te realiseren vraagt nu iedereen om een separate poli-
tiemacht voor de drugshandel, een Dutch DEA. En dat terwijl de 
recherches van de eenheden zich met vrijwel niets anders bezig 
houden dan met drugscriminaliteit of druggerelateerde criminali-
teit. Hoe kan het ook anders als vrijwel het grootste deel van de 
georganiseerde criminaliteit in Nederland (en daarbuiten) drugs 
gerelateerd is. Van groter belang dan een nieuwe taskforce is dat 
de nieuwe nationale politie de drugscriminaliteit en de grootscha-
lige ondermijning van de samenleving, als nationaal probleem, ook 
daadwerkelijk als nationale politie gaat benaderen. Dat gebeurt 
nog steeds te weinig. Eenheden houden zaken en info nog veel 
te vaak voor zichzelf. Het delen van informatie is nog steeds niet 
vanzelfsprekend en zeker niet optimaal. Maar het belangrijkste 
is het afnemen, afnemen en nog eens afnemen. Van geld en luxe-
goederen, roerend maar vooral ook onroerend. De wet geeft 
nu al meer dan voldoende mogelijkheden, bij strafbare feiten die 
zelfs niet eens bewezen hoeven te worden, om onverklaarbare 
gelden en goederen te ontnemen. Het is de politie zelf die blijft 
denken in het oude paradigma van opsporen en opsluiten. Extra 
bevoegdheden? Laten we eerst maar eens goed aan het werk gaan 
met het gereedschap dat we nu al hebben en niet gebruiken. Nog 
meer bevoegdheden dienen de strijd tegen de misdaad niet. Die 
dienen alleen de overheid zelve. En dat willen we niet. Wat wij 
willen is een krachtige overheid, geen machtige!”
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Zeker 20 jaar geleden be-
zochten wij Yvonne en ik het 
techniek-museum nabij Spyer 
in Duitsland. Wij werden daar 
overdonderd door de enorme 
omvang hiervan. De tijd, die wij 
hadden bleek bij lange na niet 
voldoende om dit alles daar te 
bekijken. Vanaf die tijd hebben 
wij ons voorgenomen dit nog 
eens over te doen, maar dan 
meer tijd te nemen. Maar jul-

lie zullen ook wel 
weten, hoe dat dan 
in de praktijk gaat. 
In de directe omge-
ving van Sinsheim, 
wat zo’n 35 km 
verder ligt, is nog 
zo’n groot museum 
wat een aanvulling is 
op Spyer. Voor een 

echte indruk van beide musea raad ik jullie aan om de website 
spyer.technik-museum.de/nl te bezoeken. Wij vragen ons 
af, of er SPA leden zijn die hierin geïnteresseerd zijn, het gaat 
dan om 3 á 4 dagen en dit gaat buiten de normale SPA 1 en 5 
daagse evenementen om. Ik zou diegene, die interesse hebben, 
willen verzoeken dit aan mij via mijn SPA-mail kenbaar te maken. 
Gezien het feit, dat dit voor eigen rekening komt, moet je er wel 
rekening mee houden dat dit ten minste 100 euro per nacht kost. 
Waar ook rekening mee gehouden moet worden, dat als de groep 
niet al te groot is, dat het dan waarschijnlijk met eigen vervoer 
moet geschieden. Ik heb hier ook met 
Cor onze chauffeur contact over. Ik heb 
er al in een eerder stadium met hem 
over gesproken, Hij was daar zelf ook 
zeer enthousiast over. Hij had de hoop, 
dat er ooit een groep die kant op wilde 
en gaf direct te kennen, dat als wij zoiets 
van plan waren, hij daar graag van op de 
hoogte gesteld wilde worden. We zijn 
zeer benieuwd naar jullie reacties. Stuur 
deze naar Fred Hoedeman, mailadres is 
evenementen@spa-amsterdam.nl                                                                                     

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

Op dinsdag 16 juli 2019 was het precies een halve eeuw geleden 
dat klas1969-3-A in dienst trad bij de toenmalige Gemeentepolitie 
Amsterdam. Op die dag in 1969 zaten er zestien jongens en vier 
meisjes in de klas van de school in de 3e Oosterparkstraat. Het 
waren: Siebe Boomsma, Kees Blom, Johan Meijer, Dirk Kuhlman, 
Chris Houterman, Henk Terra, Henk Visser, Koos Wijnands, 
Frans Trimbos, Willem Brouwer, Bert Riggelink, Piet Brugman, 
Piet Keesman, Piet Strijp, Addy van Rooijen en Ton Beffers, als-
mede Mary Vos, Trees Martin, Gerry van der Werf en Mieke van 

Nimwegen. De heren verbleven destijds in het Plevienarium in 
Duivendrecht, een barakkenkamp waar eerst bouwvakkers die 
aan de bouw van de Bijlmer werkten hadden gebivakkeerd. Dat 
politie-internaat heeft in deze vorm 4 jaar bestaan. De dames 
zaten ergens in de stad op kamers bij een hospita of verbleven 
thuis. Zo’n club zit dan 1 jaar bij elkaar in de klas en valt daarna 
uiteen. Men gaat naar posthuizen en wordt aan verschillende 
bureaus geplaatst en eenieder vindt zijn eigen weg binnen het 
politieapparaat. De één verlaat de politie weer snel en gaat wat  
anders doen; de andere gaat naar de politie in een andere ge-
meente en weer een ander blijft gewoon z’n hele loopbaan bij 
de Amsterdamse politie. Vermeldenswaardig is dat in deze klas er 
destijds drie ‘koppels’ zijn ontstaan en zij binnenkort ook 50 jaar 
getrouwd zijn. Helaas hebben we ook te vroeg afscheid moeten 
nemen van Piet Strijp, Bert Riggelink en Ton Beffers.

Maar op 16 juli 2019 kwam het grootste aantal van deze klas weer 
bijeen voor een reüniedag. Uit Groningen, Twente, Noord-Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht etc. Jammer dat Frans Trimbos, 
Piet Keesman en Ad van Rooijen hier geen zin in hadden. Het zij 
maar zo... De dag bestond uit een gezellig samenzijn en een lunch 
in de kantine van het HB. We waren te gast bij de Korpsleiding en 
de afdeling Voorlichting. Natuurlijk werd er veel gesproken over 
vroeger en herinneringen werden opgehaald. In de kantine keken 
we omhoog en waanden ons weer in de sportzaal van het HB 
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met de trap naar de kleedruimten daarboven. De spanten van de 
sportzaal zijn nog zeer duidelijk aanwezig. De paternosterlift bij 
de hoofdingang van het HB werd wel gemist, maar het HB toonde 
een schone en nette werkplek. De commissaris Olivier Dutilh 
ontfermde zich persoonlijk over de groep en leidde hen rond 
langs de ultramoderne meldkamer. Wat een verschil met kamer 
14 uit de 60-er jaren. Onvoorstelbaar! Ook hield hij een prachtige 
presentatie en zette uiteen hoe de  huidige Amsterdamse crimi-
naliteit is georganiseerd. Een boeiend verhaal. Dat hij zoveel tijd 
en energie in deze dag stopte, werd zeer gewaardeerd. 
Daarna was er Kees Bison, ook een gepensioneerde collega, die 
als gids een rondleiding door Amsterdam had uitgezet langs ver-
schillende herkenbare plekken. (“Weet u nog.. de Prinsengracht...
het gebouw waar het Gemeentelijk kledingbedrijf was gevestigd 
en waar je uniform werd aangemeten... De Elandsgracht met de 
sportzaak Smit/Cruijff waar sportkleding moest worden gehaald”)
Na deze wandeling, toch wel moeizaam, want niet iedereen is 
meer piep, volgde een gezamenlijk etentje bij het Packhuis en 
daarna ging eenieder weer zijns weegs, sommigen zelfs naar een 
camping, waar men met de caravan naar toe was gekomen.
Natuurlijk gingen de gesprekken ook over de klasse-leraren van 
toen. Wie herinnert zich niet: Sietse Broekema, Cor Bolijn, ‘Mooie’ 

Karel van der Heijden, Hooreman de leraar Nederlands, Adjudant 
Nab (politie- dierenbescherming), Adjudant ‘kale’ Vos, Hamminga, 
Boerstra. Willem Hulsegge etc. etc.
Van hen zijn er niet veel meer onder ons, maar nog wel Cor Bolijn, 
90 jaar oud. Ook hem wilde ik bij de reünie hebben, maar zijn 
gesteldheid liet ‘een dagje Amsterdam’ vanuit zijn woonplaats in 
Zeeland niet toe. En omdat ik zelf in juli een weekje in Zeeland 
verbleef, zocht ik hem – na afspraak – op.
Cor Bolijn, geboren in Amsterdam in 1929, als zoon van een 
Amsterdamse vader, die als employé Bijzondere Wetten werkte 
aan het bureau Admiraal de Ruyterweg. Het gezin woonde bo-
ven het bureau en Cor’s moeder moest voor het eten van de 
arrestanten zorgen en trad op als fouilleerster bij vrouwelijke 
arrestanten. In de oorlog moest Cor, als kleine jongen, met een 
briefje van de Hoofdcommissaris, eten halen voor de arrestanten. 
Wat betekende, dat het gezin ook genoeg te eten had. Cor kan 
hier uitgebreid over vertellen. Na de oorlog heeft Cor nog wat 

kleine baantjes gehad en moest voor zijn nummer in dienst en 
ook naar Nederlands-Indië. Daarna solliciteerde hij op aanraden 
van zijn vader, ook bij de politie en werd aangenomen. Cor deed 
als agent/hoofdagent dienst aan bureau Singel en aan bureau 
Raampoort (afdelingschauffeur), later bij de Verkeersdienst en ook 
nog chauffeur van HC Van der Molen. Maar de leukste tijd vond 
Cor dat hij verkeersvoorlichting kon geven op scholen en ouders 
kon leren hoe om te gaan met verkeersveiligheid. Daar was Cor 
een kei in: opvoeden en leren! Eind jaren zestig werd Cor, nog 
steeds hoofdagent, verplicht naar de opleidingsschool overge-
plaatst. De korpsleiding had zijn kwaliteiten gezien en wees hem 
aan als docent. Cor was niet echt blij, maar vooruit. Uiteindelijk 
bleek het zijn lust en zijn leven te worden! Hij werd bevorderd 
tot brigadier en was met z’n 39 jaar Amsterdams jongste brigadier 
van politie ooit.
Na wat jaren 3e Oosterparkstraat, Minahassastraat en Gabriel 
Metsustraat ging Cor over naar de nieuwe Regionale Politieschool 
aan de Sloterweg, waar hij op z’n 58e met pensioen kon.
Cor woont in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Zijn vrouw is 
22 jaar geleden overleden, maar Cor kan zich nog prima redden. 
Zijn kinderen en zijn zus wonen ook op het eiland. De Bolijns 
komen van oorsprong uit Zeeland. Die achternaam zie je ook 
vaak tussen de namen van de 1836 slachtoffers van de waters-
noodramp uit 1953.
Ik heb heerlijk met Cor zitten praten in zijn door Noorwegen 
geschonken houten woning. Nou had ik voor hem als leraar en 
als mens al grote bewondering, maar als je hoort en ziet wat hij 
in zijn leven heeft betekend voor anderen, rest mij alleen nog een 
diepe buiging. Wat een prachtmens is hij! Cor beseft dat het leven 
niet oneindig is en dat het steeds moeilijker wordt.
Ik hoop dat deze aimabele en onvergetelijke man nog lang bij 
ons blijft.
Cor, het ga je goed en dank je wel! Ik ben ervan overtuigd namens 
velen te spreken.
Henk Visser, stamnummer 9618.
PS: Ben je eens in Zeeland, ga bij hem langs. Hij toont jou de 
van dienstwege verstrekte rolmaat en het inmiddels 70- jarige 
verbandpakje. 
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VAKANTIEPERIKELEN douwe bRouweR



Zoals vele SPA leden hebben ook wij vorig jaar een vakantie ge-
boekt. Op 8 juli vorig jaar gingen Femke en ik een busreis maken 
naar Verona in Noord-Italië. Aldaar bezochten wij de openlucht 
Arena, waar wij twee opera’s, te weten  Aida en Il Trovatore, 
bijwoonden. Ook als niet opera liefhebber raakt men onder de 
indruk van dit bouwwerk, waar 2000 bezoekers kunnen genie-
ten van de entourage van het geheel. Tot zover een prachtige 
reis. Echter, na de laatste voorstelling die om 0.30 uur eindigde, 
moest onze chauffeur ons terug brengen naar ons hotel aan het 
Gardameer. Onze chauffeur reed echter verkeerd. Zij had een ver-
keersbord gezien met een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. 
Maar haar Tomtom gaf aan dat zij wel door kon. Totdat zij vast 
reed en niet meer verder kon. Zij kon niet op de smalle bergpas 
keren. De enige oplossing was om kilometers achtereruit te rijden, 
wat haar overigens prima lukte. Toen er eindelijk een mogelijkheid 
was om te keren maakte zij daar, tot opluchting van de passagiers, 

gebruik van. Maar helaas, na 
zo’n 100 meter verder, was 
het gebeurd met de bus. Alles 
was kapot.  Daar stonden wij 
om 03.00 uur in de bergen. 
Wij hebben de hele nacht in 
de bus moeten doorbrengen 
met alle gevolgen van dien. 
Zo kon het toilet in de bus 
kon niet meer gebruikt wor-

den, omdat deze begon te stinken. Wij dachten dat er wel hulp zou 
opdagen, want er naderde een politieauto. De bus stond midden 
op de weg stil, zonder verlichting. Maar de politie reed gewoon 
door. Het telefoonnummer van Mercedes werd niet opgenomen, 
ook de 112 liet het afweten en gooide de hoorn op de haak. De 
nachtportier van ons hotel  kon of wilde ons niet helpen. Het 
bleek dat de taxibedrijven ter plaatse om 22.00 uur stoppen. Pas 
om 08.30 uur lukte het om een taxibusje te charteren, die ons 
naar het hotel kon brengen. Niet alleen was de nachtrust naar 
de knoppen, maar ook de boottocht over het Gardameer, die 
de volgende dag zou plaatsvinden. Door twee chauffeurs, die in 
een andere bus uit Nederland waren gekomen, werden wij naar 
Nederlamd gebracht, zodat deze nachtmerrie tot een goed einde 
kwam. Men kan zich voorstellen, dat bij ons de service van de 
Italiaanse overheid een flinke deuk heeft opgelopen.

HET ONTSTAAN VAN HET POLITIEFONDS coR goRissen

Met de start van de Nationale Politie, eigenlijk kort 
daarvoor, is het Sociaal Fonds Politie Amsterdam 
opgericht. Alles wat je daarover wilt weten kun je 
vinden op intranet. Dit Sociaal Fonds is de opvolger 
van het Politiefonds. Veel gepensioneerde collega’s 
kennen die naam, maar weten zij ook hoe hierover 
gesproken werd in de Eerste Wereldoorlog? Ik denk 
het niet! Dat politiefonds  is met de vorming van 
de Regionale Politie naar Amsterdam toegekomen 
en later niet opgegaan in de Nationale Politie. Het 
is een zelfstandige stichting, opgericht in 2012. 
Collega’s met schulden, die tot problemen leiden, 
worden er renteloos uit geholpen.

Soms gebeurt er iets bijzonders. Ik kreeg recent een persoonlijk 
archief van de Amsterdamse hoofdinspecteur van politie P.A. 
Kater ter beoordeling aangeboden. De  volgende artikelen laten 
zien hoe er tijdens de Eerste Wereldoorlog een discussie ont-
stond over het politiefonds. Een onrustige tijd, waarin ook de 
strijd voor meer reële arbeidsvoorwaarden nationaal en inter-
nationaal centraal kwam te staan. Een deel daarvan werd toen 
nog vormgegeven binnen het Politiefonds. 

Cor Gorissen, 19 oktober 2016. 

Het Politiefonds
 “Men schrijft ons:

In 1886, na het z.g. Palingoproer, werden ter waardering van de 
destijds door de politie bewezen buitengewone diensten, door 
de ingezetenen gelden bijeengebracht. Deze gelden werden be-
stemd tot vorming van een fonds hetwelk den naam verkreeg van 
‘’Het Politiefonds”. In de loop der tijden werden daarin steeds 
gestort de gelden voor een of ander doeleinde aan het politie-
personeel geschonken. Aanvankelijk werd het beheer over dat 
fonds gevoerd door de destijds fungeerende beide hoofdcom-
missarissen. Later evenwel is door den burgemeester dat beheer 
aanvaard en is de beschikking over de gelden van dat fonds, die 
thans een aanmerkelijk bedrag vertegenwoordigen, aan dien ti-
tularis overgelaten. In den beginne werden zieke of herstellende 
agenten van politie uit dat fonds gesteund. Met name  werd hun 
melk en eieren verstrekt, totdat zij volgens het oordeel van den 
behandelenden geneesheer hersteld waren. Bovendien werden 
aan enkele commissarissen, hoofd- en andere inspecteurs uit 
dat fonds voor geneeskundige doeleinden bijdragen verstrekt. 
Intusschen schijnt het bestuur van oordeel te zijn geweest, dat 
met het geven van dergelijke bijdragen niet behoorde te wor-
den voortgegaan. Om evenwel aan het fonds, dat toch ten bate 
van het politiepersoneel gesticht is, een zooveel mogelijk nuttig 
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strekking te geven, werd indertijd bepaald dat de jaarlijks daaruit 
gekweekte renten aan dat personeel zouden worden uitgekeerd. 
Onder deze jaarlijksche uitkeering werden uitsluitend begrepen 
brigadiers en agenten van politie, telegrafisten en klerken. Het 
hoogere personeel heef tot dusverre nimmer van die uitkering 
genoten. Aangezien de bedoelde renten worden uitgekeerd aan 
het nog in dienst zijnde personeel, moeten zij die met pensioen 
den dienst hebben verlaten en die toch ook deelgerechtigden in 
dat fonds zijn, die gelden geheel derven.

Waar de gepensionneerden, wier gewone inkomsten door hun 
uittreden reeds belangrijk verminderden, veel meer den druk 
der tijden ondervinden dan hunnen in dienst zijnde collega’s, die 
sedert lang reeds door middel van den z.g. duurte- en kindertoe-
slag hun inkomsten zagen vermeerderen, is door de gepension-
neerde agenten van politie een vereeniging opgericht, ten doel 
hebbende te trachten aan de gelden van het politiefonds eene 
andere bestemming te geven. Met datzelfde doel hebben zich 
ook de hoogere gepensionneerde ambtenaren vereenigd. Beide 
categorieën zullen binnen korten tijd hunnen wenschen in dat 
opzicht den burgemeester, beheerder van het fonds, voordragen. 
Zijn wij goed onderricht, dan strekt zich de wensch van eerstge-
noemden uit, dat tot liquidatie van het fonds, dat ten gevolge van 
de door hen indertijd bewezen buitengewone politiediensten is 
gevormd, waarvan zij deelgerechtigden zijn, worde overgegaan. In 
de bedoeling van laatstgenoemden, die eveneens voorgenoemde 
aanspraken doen gelden, ligt het evenwel niet dat tot liquidatie 
worde overgegaan, maar dat hun, totdat weder normale tijden 
zullen zijn ingetreden, uit de gelden van het fonds een driemaan-
delijksche toeslag op hun pensioen, dan wel een uitkeering voor 
eens zal worden verstrekt.” Bron: Algemeen Handelsblad van 24 
augustus 1916 

Een tweede artikel gaat ook specifiek over de bestemming 
van het politiefonds.

De bestemming van het Politiefonds 
“Bij de behandeling der gemeentebegrooting voor 1917 is ter 
sprake gekomen de bestemming van het Politiefonds. Dit fonds 
vond zijn oorsprong in het palingoproer van 1886, toen door 
de burgerij geld werd bijeengebracht uit dankbaarheid voor de 
plichtsbetrachting, in die moeilijke dagen door de Amsterdamsche 
politie betoond. Er werden in den loop van 1886 uit dit fonds 
een paar maal uitkeeringen gedaan aan inspecteurs, brigadiers 
en agenten. Later zijn in dat fonds door particulieren bedragen 
gestort voor extradiensten, door de politie verricht. Uit de rente 
van het fonds, dat ongeveer f 80.000 groot moet zijn, worden, 
naar wij meenen te weten, uitkeringen gedaan aan het inferieure 
personeel. In het corps zijn nu stemmen opgegaan om het fonds 
onder de leden van het corps te verdeelen en voorts maken 
gepensionneerde ambtenaren en beambten aanspraak op de gel-
den. Tegen verdeeling bestaat het bezwaar, dat sommige gelden, 
waaruit het fonds is bijeengebracht, met een bepaalde bestemming 
zijn gegeven. Bij de begrooting voor 1917 is erop aangedrongen 
de gelden te besteden voor een of andere sociale instelling ten 
bate der politie. De burgemeester (bij wien het beheer van het 

fonds berust) zegde bespreking met den hoofdcommissaris toe. 
Naar wij vernemen is thans door den hoofdcommissaris een 
commissie benoemd, welke hem zal hebben te adviseeren over 
de vraag, hoe het politiefonds dienstbaar kan gemaakt worden 
aan de belangen van het geheele politiecorps. Voorzitter dezer 
commissie is de heer A.J. Marcusse, commissaris-toegevoegd, 
terwijl er verder zitting in hebben vertegenwoordigers van het 
superieure en inferieure personeel, aangewezen door de verschil-
lende vereenigingen, welke in het corps bestaan.” Bron: Algemeen 
Handelsblad van 23 augustus 1917

Een derde artikel van 23 november 1917 in het Algemeen 
Handelsblad blijkt niet in het archief aanwezig, wel een vierde 
artikel. 

Het politiefonds 

“Wij hebben gisteren melding gemaakt van een motie, door ge-
pensionneerde politiebeambten aangenomen, waarin bevreemding 
wordt uitgesproken over het feit, dat de afgevaardigden der ge-
pensionneerden onkundig werden gelaten omtrent de bestem-
ming van het geld uit het politiefonds en verder wordt in die 
motie gesproken van het aan de gepensionneerden toekomende 
deel van het fonds. Wij hebben ons naar aanleiding hiervan ge-
wend tot den voorzitter der commissie uit het politiepersoneel, 
welke in opdracht heeft de vraag onder de oogen te zien, op 
welke wijze het zoogenaamde politiefonds het best kan worden 
dienstbaar gemaakt aan de belangen van het geheele corps. De 
voorzitter, de commissaris van politie A.J. Marcusse, deelde ons 
mede, dat de afgevaardigden der gepensionneerden in een der 
commissievergaderingen zijn ontvangen. In die vergadering heeft 
de voorzitter aan de afgevaardigden mededeeling gedaan van de 
besluiten van B. en W. inzake de oprichting van het zoogenaamde 
politiefonds, welk fonds werd opgericht bij besluit van B. en W. van 
23 December 1885. Dit fonds strekte tot het verleenen van on-
derstand aan zieke en herstellende agenten van politie. Bij besluit 
van B. en W. van 22 Februari 1887 werd de naam van het fonds 
gewijzigd in dien van ‘’Fonds ten bate van het politiepersoneel der 
gemeente”, terwijl de werkingssfeer ervan enigszins werd uitge-
breid. De oprichting van het fonds staat dus in geenerlei verband 
met het zoogenaamde Palingoproer, dat plaats vond op 25 en 26 
Juli 1886. Ten overvloede blijkt dit hieruit, dat op den dag vóór 
het Palingoproer in het fonds reeds een bedrag van ongeveer f 
25.000 aanwezig was. Tengevolge van het Palingoproer zijn door 
de burgerij giften geschonken en wel, blijkens kennisgevingen van 
den burgemeester in afdeeling IV van het “Gemeenteblad” van 
1886, gedeeltelijk speciaal voor het fonds, gedeeltelijk voor het 
politiepersoneel. De bedragen, waarbij de gevers speciaal het 
fonds wilden bedenken, werden in dat fonds gestort, de overige 
giften zijn in dat jaar geheel en al onder het personeel verdeeld. 
De gelden van het fonds zijn steeds rentegevend belegd geweest. 
Het fonds bedraagt thans ongeveer f 80,000 nominaal 3% inschrij-
ving op het Grootboek.

Sedert de oprichting tot 1901 zijn aanmerkelijke bedragen uit 
het fonds uitgekeerd, o.a. alleen aan versterkende middelen ruim 
f 18000.
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Sinds 1901 is de rente van het fonds met de ingekomen giften 
telken jare tegen den winter gelijkelijk onder het inferieure per-
soneel verdeeld. O.a. is dit nog dezer dagen geschied voor het 
jaar 1917.

De heer Marcusse deelde ons mede, dat de commissie ook zal 
hebben te overwegen, of de gepensioneerden rechten op het 
fonds kunnen doen gelden.

Omtrent de bestemming van het fonds is de commissie nog niet 
tot een eindresultaat gekomen, daar zij hare werkzaamheden nog 
niet heeft beëindigd.”

Bron: Algemeen Handelsblad van 24 november 1917

Een vijfde artikel gaat  specifiek over de nieuwe inrichting 
van het politiefonds.

Het politiefonds
“Bij besluit van B.en W. van 23 December 1885 is het z.g. politie-
fonds opgericht, tot het verleenen van onderstand aan zieke en 
hulpbehoevende agenten van politie. Bij besluit van 22 Februari 
1887 is de naam van het fonds gewijzigd in dien van “Fonds ten 
bate van politiepersoneel der gemeente.” Tevens werd de wer-
kingssfeer iets uitgebreid. Ten gevolge van het Palingoproer, op 25 
en 26 Juli 1886, werden aan het fonds, dat toen reeds ongeveer f 
25,000 groot was aanzienlijke bedragen door de burgerij geschon-
ken. Het fonds is sedert belangrijk versterkt en groote bedragen 
zijn in den loop der tijden aan het personeel uitgekeerd, o.a. voor 
versterkende middelen.

Daar de bestemming van het fonds niet juist omlijnd was, is eenige 
jaren geleden, een commissie ingesteld, welke de vraag onder de 
oogen had te zien, op welke wijze het politiefonds het beste kan 
worden dienstbaar gemaakt aan de belangen van het geheele 
korps. Deze commissie heeft onlangs advies uitgebracht. In ver-
band daarmee hebben B.en W. besloten:

I.  te bepalen, dat het fonds ten doel heeft:
a.  het verleenen van geldelijke steun bij opneming van ge-

meentewege in een sanatorium, tot herstel van gezond-
heid, van een lid van het politiekorps, diens echtgenoot 

of minderjarige kinderen, ten bedrage van f 60, en indien 
het een kind betreft beneden en leeftijd van 14 jaar ten 
bedrage van f 40.

b. het geven van een uitkeering van f 50 aan de nabestaan-
den bij overlijden van een lid van het korps, indien deze 
als hun kostwinner kan worden beschouwd;

c. het verleenen van een gratificatie van f 25 aan leden 
van het korps, bij ontslag uit den dienst, gevolgd door 
pensioneering;

II. te bepalen dat de inkomsten uit dit fonds zullen bestaan uit:
a. inkomende schenkingen; b. giften, voor zoover er voor 

den hoofdcommissaris geen aanleiding bestaat, om een, 
voor een bepaald persoon geschonken gift, aan deze te 
doen uitkeeren; c. geldboeten aan leden van het korps 
opgelegd; d. renten van belegde gelden.

III. te bepalen, dat het fonds zal worden beheerd onder toezicht 
van den burgemeester en den hoofdcommissaris, daarin bijge-
staan door een commissie van zeven leden, n.l. een commis-
saris van politie, een hoofdinspecteur of inspecteur, klerk of 
schrijver, een brigadier-majoor of brigadier, drie hoofdagenten 
of agenten, door elk van deze groepen aangewezen;

IV. te bepalen:
a. dat de belegging van de gelden van het fonds zal ge-

schieden op de wijze, door een hoofdcommissaris, in 
overleg met de genoemde commissie, vast te stellen, 
onder goedkeuring van den burgemeester;

b. dat geen verkoop van beleggingen mag plaatshebben dan 
na verkregen machtiging van den burgemeester;

c. dat, indien belegging plaats heeft, op andere wijze dan 
door aankoop van inschrijvingen op het Grootboek der 
Nationale Schuld, de aangekochte stukken ter beoorde-
ling van den burgemeester, hetzij in open bewaargeving 
zullen worden gegeven bij de Ned. Bank, hetzij onder 
bewaring van B. en W. zullen worden gesteld.

Deze bepalingen worden geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 
1920.”
Bron: Algemeen Handelsblad van 17 februari 1920 

Vanuit de CRI had André Immel in zijn politiecarrière contacten 
met vele collegae over de gehele wereld, zo ook met Maarten 
Kleintjes van de New Zealand Police, een technicus van het kali-
ber van Ton Holtslag. In het kader van de WITS (Working Group 
International Support) conferentie, die door het CRI in 1991 in 
Amsterdam werd georganiseerd, ontmoette hij hem voor het 
eerst. In Nieuw Zeeland was men nog steeds onder de indruk 
van de aanslag op de Rainbow Warrior, die op 10 juli 1985 ge-
pleegd was in Auckland. Hij vertelde hem, dat hij betrokken was 
geweest bij het onderzoek. Maar laat we bij het begin beginnen. 

De Rainbow Warrior was het vlaggenschip van de milieuorga-
nisatie Greenpeace. Vanuit Auckland zou men in gezelschap van 
meerdere vaartuigen uitvaren naar Mururoia Atoll  in  de South 
Pacific. Een atol waar de Franse regering nucleaire bommen zou 
testen. Vlak voor middernacht, op 10 juli 1985, werden in de haven 
twee explosies gehoord. Even later bleek dat de Rainbow Warrior 
was gezonken. Bij onderzoek onder water bleek, dat kikvorsman-
nen op de romp van het schip bommen hadden geplaatst. Deze 
bommen hadden twee enorme gaten veroorzaakt. De bemanning 
kon zich tijdig in veiligheid stellen, maar de aanwezige fotograaf 
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van Nederlandse 
afkomst, Fernando  
PEREIRA, verdronk 
jammerlijk. Hoe 
verliep nu het po-
l i t i eonderzoek , 
belangrijk voor de 
lezers van dit blad.
In de nacht van de 

explosies werd door een getuige een man gezien, die een dui-
kuitrusting droeg en in een opblaasbare rubberboot zat. Nadat hij 
aan land was gekomen en zijn rubberboot aan wal had gebracht, 
stapte hij in een bestelwagen en reed weg. Daar men dit handelen 
verdacht vond, noteerde men het kenteken van de bestelauto. Een 
gouden tip natuurlijk en de politie kon via het verhuurbedrijf van 
de bestelauto bij een Zwitsers paar komen, die de naam Turenge 
gebruikten. Let wel,  30 uur na de aanslag werden de Turenges 
aangehouden, verhoord en aangeklaagd.  In de tussentijd had-
den boswachters gezien, dat er een ontmoeting was tussen de 
lieden in de bestelauto en een stationwagen. Dit kon worden 
herleid naar een jacht genaamd the Ouvea. Ondanks bevelen tot 
aanhouding en voorgeleiding van de bemanning en jacht, bleven 
deze Turenges onvindbaar. De bemanning werd verdacht van het 
aanbrengen van explosieven en de uitrusting brengen naar New 
Zealand. Maar nogmaals, geen spoor van schip en bemanning. 
Maarten Kleintjes vertelde André, dat toen de verblijfplaats van 
de twee in de bestelauto bekend was, er in het hotel waar zij 
verbleven, door Maarten in de kamer ernaast (het bekende werk) 
apparatuur werd geplaatst. Hiermee kon men de gesprekken in de 
andere kamer opvangen/afluisteren. Niet lang nadat de zaak was 
geïnstalleerd, werd een telefoongesprek vastgesteld en hoorden 
men zeggen dat de operatie was geslaagd. Hierop werden beide 
mannen aangehouden en overgebracht. Een maand na de aanslag 
werd door de politie onthuld, dat de Turenges in werkelijkheid 
agenten van de Franse geheime dienst waren, genaamd Dominique 
Prieur en Alain Mafart. Wel een knap stel geheim agenten, om 
zich zo bloot te geven. Voor de operatie Rainbow Warrior had de 
Franse geheime dienst maar liefst elf agenten naar New Zealand 
gestuurd. De Fransen gaven wel toe, dat er agenten naar Nieuw 
Zeeland waren gestuurd, maar ontkenden iets met de aanslag 
te maken te hebben. Dit gaf wereldwijd zo veel tumult, dat de 

Franse regering op het laatst wel moest toegeven verantwoorde-
lijk te zijn voor de aanslag. Hij claimde echter, dat de twee daders 
militairen waren en alleen maar orders gehoorzaamden en niet 
verantwoordelijk waren voor hun daden. Doch in november 
verschenen beide agenten voor het gerechtshof in Auckland. Zij 
werden schuldig bevonden aan doodslag en veroordeeld tot 10 
jaar gevangenisstraf. Frankrijk legde druk op New Zealand, zelfs 
met dreiging van sancties op invoer van goederen. De Secretaris 
Generaal van de Verenigde  Naties moest er aan te pas komen 
om te bemiddelen. Het lukte, de twee werden overgebracht 
naar de atol Hoa in Frans-Polynesië, met een gedwongen verblijf 
van drie jaar. Frankrijk diende 13 miljoen US-dollar te betalen 
aan New Zealand ter compensatie. De Rainbow Warrior werd 
gelicht en versleept naar de Cavalli eilanden aan de noord kust 
en werd een kunstmatige rif voor onderwaterleven. Conclusie, 
een vreselijke onhandige operatie, snel ingrijpen door de politie 
na goede getuigenverklaringen en een flink portie geluk. Maar 
dat heb hij meer gezegd, zonder geluk vaart geen rechercheur 
wel. Maar er bleek ook nog een spionne te zijn en wel Christine 
Cabon, die bij Greenpeace was geïnfiltreerd. Zij deed zich voor als 
de milieuactiviste Frederique Bonlieu. Aan boord van de Rainbow 

Warrior speel-
de zij informa-
tie door aan 
haar collegae 
van de Franse 
geheime dienst, 
die de aanslag 
beraamden. Zij 
vluchtte een 
paar weken 

voor de aanslag naar Israël en woont thans in een dorpje in het 
Zuiden van Frankrijk. Tijdens de aanslag was zij 33 jaar. Tijdens 
een interview zei ze, dat het voor de Nieuw Zeelandse bevolking 
een historische gebeurtenis was. Zij is inmiddels de leeftijd van 
de ouderen genaderd. Zij vond het voor het land een trauma 
dat een bevriend land werd aangevallen, maar zij deed gewoon 
haar werk en weigerde excuses te maken. Er waren wereldwijd 
protesten tegen de boven- en ondergrondse nucleaire proeven 
die Frankrijk deed in Frans-Polynesië.  

AUTOLOZE ZONDAG
In 1973 was er een oliecrisis, die wereldwijd opzettelijk was ge-
creëerd door de Arabische olie producerende landen (Opec) en 
er ontstond een tekort aan aardolie. De actie was gericht tegen 
het Westen en de toenmalige minister-president Den Uyl stelde 
tussen 4 november 1973 en 6 januari 1974 een autoloze zondag 
in. Iedere autobezitter kreeg daarbij ook benzinebonnen. Dat 
genereerde veel extra werk voor de politie, omdat er van tevoren 

flink gehamsterd werd. Dat was uiteraard verboden. Zo heb ik, na 
een tip, bij een bakkerij 300 liter benzine in beslag genomen. Ook 
werd er 200 liter benzine aangetroffen in een kinderslaapkamer. 
Achteraf waren de buren daar niet bepaald blij mee. Mogelijk 
hadden zij de politie getipt. De autoloze zondag ging in om 03.00 
uur zondagnacht. Veel stappers van de zaterdagavond, die de tijd 
kennelijk vergeten waren, werden wegens te snel rijden op de bon 
geslingerd. Tenslotte leverde het na dit tijdstip rijden een misdrijf 
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op. De overtredingen wer-
den zeer streng aangepakt. 
Het was erg vreemd om op 
deze zondagen te werken. 
Er was vrijwel geen verkeer 
en degenen, die wel reden 
hadden een ontheffing, maar 

dat moest natuurlijk wel gecontroleerd worden. Een chauffeur 
van een lijkenauto bleek bij onderzoek niet eens in dienst te zijn 
en reed vrolijk met zijn gezin rond. Dat was bepaald niet de be-
doeling van de ontheffing. Wat mij nog het meest bijstaat was de 
interland Nederland- België op zondag 18 november 1973 in het 
Olympisch Stadion van Amsterdam. Ik was daarvoor uitgemaakt 
bij het ordedetachement, dat altijd in het stadion aanwezig was. 
Het verkeersdetachement had een vrij rustige dag en er werd 
ook niet geparkeerd in de omgeving van het stadion. Alles verliep 
uiterst rustig en de wedstrijd in de voorronde van het naderende 
WK van 1974 eindigde in een gelijkspel. Het was een bloedeloze 
0-0 op een autoloze zondag.

KLASSEJUSTITIE???
Toen de Mozes en Aaronstraat nog 
voor het verkeer was opengesteld, 
was het een doorgaande route. 
Tussen 07.30 en 09,00 uur gold 
er een stopverbod en deze werd 
nauwgezet gehandhaafd door mo-
torrijders van de Verkeerspolitie. 
Een motorrijder stuitte op een 
vrouw, die stond te laden en los-

sen voor de ingang van de Nieuwe Kerk. Hij ging verbaliserend 
optreden, maar de overtreedster weigerde haar auto te verplaat-
sen en werd aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of 
vordering. In mijn hoedanigheid als hulpofficier van justitie werd 
zij bij mij voorgeleid en aangezien het een eenvoudig misdrijf 
betrof, besloot ik, dat zij na verhoor zou worden heengezonden. 
De vrouw was nog maar amper aan het bureau en de telefoon 
ging. Ik kreeg een man aan de lijn, die zich voorstelde als de officier 
van justitie de G. Hij deelde mij eerst mede, dat er niets aan de 
hand was en gaf mij de opdracht om de vrouw zonder verhoor 
heen te zenden. Ik had nog nooit van die naam gehoord en vroeg 
aan hem of hij wel een officier van justitie was en geen advocaat. 
Ik stelde nog voor, dat hij eerst het proces-verbaal zou lezen en 
dan een beslissing zou kunnen nemen, maar de man begon gelijk 
hoog van de toren te blazen en eiste, dat ik zijn verzoek zou in-
willigen. Uiteindelijk vertelde ik hem, dat ik geen opdrachten van 
vreemden aannam en zeker niet door de telefoon. Voor mij was 
de kous af, maar de man bleef mekkeren, waarop ik het gesprek 
beëindigd heb. De vrouw is daarna gehoord en binnen 2 uur 
weer heengezonden. Achteraf bleek, dat de G. sinds een week 
de nieuwe wijkteamofficier was en klaagde over mijn optreden 
bij mijn wijkteamchef. Deze had mij in eerste instantie gelijk ge-
geven, maar vertelde later, dat ik de officier diende te bellen om 
mijn verontschuldigingen aan te bieden. Nu werkt de politie in 
ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en mijn chef wilde 

geen moeilijkheden met Justitie. Ik vertelde mijn chef, dat ik eer-
der mijn tong zou afbijten, dan mijn excuses aan te bieden. Maar 
hij gaf mij min of meer de opdracht om toch te bellen. Tenslotte 
moest mijn chef ook aan zijn toekomst denken en problemen met 
Justitie waren niet goed voor zijn carrière. Uiteindelijk heb ik de 
G. gebeld, nadat ik mij had voorgenomen om nooit mijn excuses 
aan te bieden in de wetenschap, dat ik niets verkeerds had gedaan. 
De man begon gelijk weer te betuttelen en gaf mij opdracht om 
het pvb naar hem toe sturen en dat hij het gelijk zou seponeren. 
Ik vond dat wel vreemd, omdat hij nog geen letter op papier had 
gelezen. Kennelijk was de betreffende vrouw een kennis van hem, 
maar dat heb ik hem maar niet op de man af gevraagd. In overleg 
met de motorrijder, die het proces-verbaal had opgemaakt, is 
het pvb via de administratie van de Verkeersdienst en niet via 
onze eigen administratie, ingediend bij Justitie. Achteraf heb ik 
van hem vernomen, dat de vrouw gewoon vervolgd is. Kennelijk 
had de G. bij zijn eigen justitie niet zo veel invloed als bij mijn 
eigen wijkteamchef.

DE KERSTBOOM
De politie was onderhevig aan di-
verse veranderingen en zo was de 
Korpsleiding op het besluit gekomen 
om de diender van het jaar aan te wij-
zen. Het was een uit Amerika overge-
vlogen fenomeen. Voor mij was het wel 
verwarrend, want bij de korpsmores 
( jaarlijkse bijeenkomst ) predikte de 
Hoofdcommissaris, dat wij één team 
waren, met één doel en dat iedere 
medewerker even belangrijk was. Ons 

wijkteam deed driftig mee aan de verkiezing en van elk onderdeel 
van het district werd er één benoemd, waarna de districtsleiding 
de beste van het gehele district koos. Deze mocht dan meedingen 
naar de beste diender van het korps. In eerste instantie maakte 
onze wijkteamleiding de keuze, maar de strebers liepen de boel 
plat bij de chef. Daarna werd het door verkiezing gedaan. Maar 
ik heb meegemaakt, dat iemand op zichzelf stemde. Elk systeem 
heeft wel zijn voor- en nadelen. Op ons bureau hadden wij de 
verkiezing van de kerstboom. Degene, die zich in negatieve zin 
had tentoongespreid, had recht op de kerstboom. Deze werd 
na de feestdagen altijd afgetuigd en de takken werden in de kle-
dingkast van de “gelukkige” gepropt. De kast was weliswaar altijd 
afgesloten, maar bij de administratie kon altijd een reservesleutel 
worden opgediept. Dat gaf natuurlijk veel hilariteit en een enorme 
troep voor degene, die in de “prijzen” was gevallen. Of deze ver-
kiezing wel helemaal eerlijk was geweest, is mij altijd onbekend 
gebleven. Ik behoorde niet tot het geheime genootschap, die de 
kerstboom uitloofde. Wel was het zo, dat deze zonder aanzien 
des persoons werd uitgereikt. Zo ben ik er getuige van geweest, 
dat een buurtregisseur, die ooit een bijdehandse opmerking had 
geplaatst, enige maanden later nog de dennennaalden uit zijn trui 
moest verwijderen.






