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EENZAAM MAAR NIET ALLEEN14THEO VAN GOGH

  
Dag

Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

EVENEMENTENKALENDER
  

Datum

20 - 10 - 2020
17 - 20 - 2020
12 - 12 - 2020
15 - 12 - 2020
19 - 12 - 2020
09 - 1 - 2020

  
Activiteit

Bingo
Klaverjassen

Kerstklaverjassen
Kerstbingo

Kerstdiner - Dansant
Nieuwjaardbijeenkomst

  
Tijd

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen

Locatie

-
-
-
-
-
-

28

NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de derde 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) 
P.T.O./Politie Trainingscentrum Overamstel is gelegen Ouderkerkerdijk 150 te Amsterdam 
Tel. 06-18622402 (alleen dinsdag bereikbaar) 
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Als dit nummer op de deurmat valt, dan is normaal gesproken de vakantieperiode achter de rug. Velen van u zullen 
hun reis naar het buitenland geannuleerd hebben of lieten de caravan op stal staan. Ik denk dat velen van u naar 
het plaatsje “Hintergarten” zijn geweest om maar eens een populaire televisiereclame aan te halen. Na de lockdown 
ging ons gebouw weer open en zagen wij er op toe dat de anderhalve meter maatregel werd nageleefd, hetgeen niet 
inhoudt dat er ook evenementen konden worden georganiseerd. Nee, dat lukt onder de huidige regelgeving niet, maar 
men kan elkaar weer ontmoeten en een kaartje leggen. Het bestuur plaatste op de binnenplaats een grote tent om 
meer ruimte te creëren en te voldoen aan die anderhalve meter. Het leek allemaal goed te gaan, maar terwijl ik dit 
stukje schrijf kondigt de regering alweer nieuwe maatregelen aan en door de toename van het aantal besmettingen 
met Covid-19 lijken wij opnieuw geconfronteerd te worden met een gedeeltelijke lockdown. Hoe lang dit alles gaat 
duren, wat ons nog te wachten staat, welke maatregelen er nog komen en of het virus in onze directe omgeving 
toeslaat, kan ik u uiteraard niet vertellen. Niets is meer hetzelfde, niets wordt nog hetzelfde en overal moet je nu bij 
nadenken. Het  nieuwe normaal is voorlopig de nieuwe norm geworden.

Helaas kon ook de jaarlijkse BBQ geen doorgang vinden. De inschrijving was te groot en daardoor de ruimte te beperkt. 
Het jaar 2020 is v.w.b. de door ons te organiseren evenementen en activiteiten een verloren jaar. Bestuurlijk zitten 
wij natuurlijk niet stil. Het contract met de Eenheidsleiding voor het gebruik en beheer van ons gebouw aan de 
Rijksstraatweg heeft een looptijd tot medio 2022. Na gepleegd overleg is het gelukt om het contract te verlengen met 
een periode van vijf jaar. U begrijpt dat wij daar erg blij mee zijn.

In de Eenheidsleiding vond een mutatie plaats. Hoofd bedrijfsvoering, Desiree Roesink, vond een nieuwe betrekking bij 
het Ministerie van Financiën en verliet onze eenheid. U begrijpt dat wij op passende wijze afscheid van haar hebben 
genomen en zij is inmiddels opgevolgd door Corrie van Breda. In de maand oktober staat een afspraak gepland voor 
een kennismakingsgesprek en wij zien uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking. In dit nummer vindt u 
o.a. de gebruikelijke verhalen en herinneringen van collega’s. Aan alle inzenders wordt dank gezegd voor hun bijdrage 
aan dit nummer van het Spa-nieuws. Nog steeds geldt dat als u een bijzonder verhaal heeft, vertrouw dat toe aan het 
papier en stuur het naar de eindredacteur van het Spa-nieuws. Ook dit nummer is in mijn ogen weer een bijzonder 
lezenswaardige uitgave geworden.

Tot slot: Doe voorzichtig en steun elkaar in deze moeilijke tijd!   
 

VOORWOORD

Joop Reder

Van de voorzitterJAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING S.P.A.
Wanneer: Dinsdag 20 oktober 2020
Aanvang: 13.00 uur
Waar: SPA-honk, Rijksstraatweg 56, 1115 AT Duivendrecht
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk)

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2019
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris 
6. Verslag ledensecretaris
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
Pauze
9. Voorstellen
10. Beleid bestuur
11. Verkiezing bestuur
12. Verkiezing Kascommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting
T.a.v. de punten 3, 5 en 9; 
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris liggen vanaf maandag 4 oktober 2020 ter inzage in het SPA-honk.

T.a.v. 10;
Voorstellen kunnen tot 20 september 2020 bij het bestuur worden ingediend.

T.a.v. punt 12;
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden Arie Broekhoff, Frank v.d. Berg en Rob Heida. De aftredende 
bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2020 
opgeven bij het secretariaat van de SPA.

Bestuur SPA.
n.d.
Rob Heida (Secretaris)

NB.
In verband met de huidige regels van het RIVM dient u zich, wanneer u deze vergadering wenst bij te wonen, vóór 1 
oktober 2020 aan te melden door middel van het sturen van een mail naar secretaris@spa-amsterdam.nl. Als u zich 
niet heeft aangemeld, dan is de toegang tot deze vergadering helaas niet mogelijk.

NB. Deze vergadering is niet toegankelijk voor partners, introducees e.d.
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Eenmaal geland in Suriname en wij klaar zijn om te starten, gaat het toch even anders dan wat je eigenlijk bedacht 
hebt. Wij komen aan op zaterdag en moeten maandag aan de bak. Maar waar is ons materiaal? Dit blijkt nog een 
aardige klus te zijn om daarachter te komen. Er is een auto gehuurd, en die hebben wij ter beschikking. Een probleem 
minder. Uiteindelijk lukt het ons op zondagochtend het lesmateriaal, en de rest van de materialen te vinden. Via Ali 
Nasrullah heb ik een lijst met deelnemers gekregen waar 23 namen op staan terwijl we toch duidelijk 20 hebben 
afgesproken. In het weekeinde is het Politie Opleidingscentrum voor normale activiteiten gesloten, maar het is er 
druk, er zijn een aantal voetbal- en andere sportwedstrijden en is het zwembad verhuurd aan derden. Het lukt ons de 
materialen voorlopig in een leslokaal op te slaan.

Maandagochtend vertrekken wij zo vroeg mogelijk naar het opleidingscentrum. Dit blijkt een verstandige zet want ook 
Paramaribo heeft een probleem in de ochtendspits. Er is een grote autodichtheid en heel veel kinderen worden door de 
ouders naar school gebracht. De auto’s in Suriname zijn voornamelijk tweedehands, geïmporteerd uit Japan. In Japan 
wordt de wegenbelasting na drie jaar flink verhoogd en ruilen de meeste Japanners de auto in. Komt bij dat net als in 
Suriname in Japan links wordt gereden. Daarnaast zijn het best kwalitatieve auto’s, veel van het merk Toyota. En voor 
onze begrippen is de benzine vrij goedkoop. Daar denkt de gemiddelde Surinamer echter anders over. Het ‘openbaar’ 
vervoer, vaak in particuliere handen, is erg duur en bij elke overstap moet je opnieuw betalen. Dit is voor veel gezinnen 
geen optie, zeker als je meerdere kinderen hebt. Resultaat… Paramaribo zit elke werkdag ‘s morgens potdicht. Komt 
bij dat de route naar het opleidingscentrum langs de Centrale Markt loopt, waar de goederen op dit tijdstip afgeleverd 
worden. Niet alle auto’s die komen bevoorraden kunnen in de buurt van de markt parkeren en als een hoop mieren 
lopen mannen met steekwagens volgeladen met goederen dwars door de file en dit remt het autoverkeer aardig af. 
Op enkele plaatsen wordt het verkeer geregeld door motordienders. Ook op plekken waar normaal het verkeer wordt 
geregeld met verkeerslichten. Maar we zijn op tijd. 

John en Leendert worden opgevangen door collega’s van de technische 
recherche en die helpen hen de klas in te richten. Ik krijg hulp van Ali 
Nasrullah. Het lokaal waar John en Leendert gaan lesgeven, is een 
geschenk van de Amerikanen. Een geheel nieuw gebouw met twee 
klaslokalen. Een van deze zal worden ingericht als computerlokaal 
en het ander is keurig ingericht met nette tafels en stoelen en 
goedwerkende airco’s. Ik heb een lokaal toegewezen gekregen 
in het oude gedeelte. Een gebouw met daarin de ontvangst c.q. 
receptie en de kamers voor het hoofd en zijn waarnemend. 
Verder zijn er de bibliotheek tevens docentenkamer en drie 
leslokalen. Deze leslokalen zijn voorzien van een allegaartje 
aan meubilair. Geen stoel of tafel is hetzelfde en veel materiaal 
is kapot, maar zeker versleten. Dit lokaal is ook voorzien van 
(te) goed werkende airco’s. De cursisten willen niet graag in 
de buurt van een airco zitten, zij klagen over de koude lucht, 
maar uitzetten is ook geen optie. Terwijl we bezig zijn het 
lokaal met de nodige tafels en stoelen in te richten komt er 
zo nu en dan iemand het lokaal binnen. Soms iemand in 
uniform, soms een heel groepje nieuwsgierigen. Op het 
tijdstip, half negen, dat iedereen is uitgenodigd zijn er 
zeven cursisten in de klas die ook op de lijst staan. Buiten 
blijkt ook nog een groepje rond te hangen. Ongeveer 
drie kwartier later heb ik 19 cursisten en kunnen we 
beginnen met het voorstelrondje.

Zoals ik al eerder heb gemeld, is een van de eerste 
vragen of ze een certificaat krijgen.Ik heb daar 
nog niet over nagedacht, maar beloof mijn 
best te doen. Al heel snel wordt het 
mij duidelijk dat iedereen, iedereen 
kent. Ze proberen eigenlijk meer 
iets over mij te weten te komen. 
Ze vissen naar mijn rang. In 
Suriname is men erg gevoelig 
voor het rangenstelsel. Zie het 
als de apenrots in Artis. Op de 
top zit de grootste mannetjes 
aap, met net onder de top 
zijn luitenants. Dan komen 
de vruchtbare wijfjes, en 
de wijfjes met kleintjes. 
Helemaal onderin op de 
begane grond zitten de 
jonge aapjes te wachten 
aan de waterrand en 
hopen dat ze vandaag 
minder slaag krijgen dan 
gisteren. Bij het Korps 
Politie Suriname hebben 
ze het geluk dat daaronder 
nog de gevangen zitten. 
Die hebben helemaal geen 
leven. 

OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 3
Joop van Heuvlen
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Ik maak me er vanaf door aan te geven dat ik tijdens de cursus de leiding heb en er vanuit ga dat we elkaar daarin 
respecteren. Voorlopig geen commentaar of opstand. Maar dan, het rooster! Ik heb een rooster, met begin- en eindtijd, 
gelijk als een Nederlands rooster. Dit gaat het niet worden. Eigenlijk willen ze ‘s middags zo vroeg mogelijk weg. De 
een moet zijn kinderen van school halen, de ander wil nog een paar uur werken of thuis rusten om na een uurtje 
gewoon een avonddienst te gaan draaien. Na onderhandelen en wat schuiven spreken we af, dat iedereen 
op tijd aanwezig is, zodat we op tijd kunnen beginnen en dat we op zijn laatst om halfvier stoppen, met een 
korte lunchpauze. In de praktijk blijkt dat toch onpraktisch, want de meesten gebruiken rondom tien uur de 
lunch. Vaak een warme maaltijd, tijdens de ochtendpauze waarin wij in Nederland koffie drinken, nuttig je in 
Suriname een maaltijd. Zeker degene die voor aanvang van de cursus eerst aan hun bureau zijn begonnen. In 
de loop van de eerste week, passen we de tijden weer aan. Nu met een korte lunchpauze, voor een sanitaire 
stop en ruimte voor de rokers om de nodige nicotine te nuttigen. Alles lijkt nu aardig in kannen en kruiken en 
niets staat een prettige en leerzame cursus in de weg. Denk je. Voor het volgende is het belangrijk te weten, 
dat het politie opleidingscentrum nabij het vliegveld ‘Zorg en Hoop’ ligt. Vanaf dit kleine vliegveld worden 
vanuit Paramaribo de binnenlandse vluchten verzorgd. Vanaf ‘s morgens 8.00 uur tot 10.30 uur start er elke vijf 
minuten een vliegtuig en stijgt op en ter hoogte van de ramen van het leslokaal waar ik lesgeef, geeft de piloot 
extra gas om los te komen van de startbaan.

De vliegroute is ongeveer 100 meter verder op, maar het lawaai is er niet minder door. Als je denkt dat je hier 
wel aan went, heb je het mis. Maar het kan nog erger. Waar we helemaal geen rekening mee hebben gehouden 
is dat er in de eerste week een van de belangrijkste Surinaamse feestdagen is. Srefidensi, 25 november 2005, 30 
jaar onafhankelijk van Nederland. En dat moet gevierd worden en natuurlijk gaan die dag de lessen niet door. 
Alle dienders draaien die dag een dubbele dienst. Dit betekent dat de lessen een dag opschuiven. Komen we 
ook wel weer uit. Verder nog een verrassing, het Surinaamse politiekorps heeft een groot orkest. Ergens tussen 
de veertig en vijftig mannen en vrouwen, die niets anders doen dan elke dag muziek maken als echte profs. 
Maar je moet natuurlijk ook oefenen. Dat is logisch, maar omdat nu in het lokaal te doen naast het lokaal waar 
ik mij verstaanbaar probeer te maken is op zijn minst niet erg aardig. Als ik in een gesprek aan de eind van de 
dag mijn ongenoegen deel met het hoofd opleidingen, geeft hij aan geen andere oplossing te hebben. Het muziekkorps 
is het paradepaardje en zij heeft de oudste rechten. Ik denk dat hij een beetje wraak neemt omdat alles buiten hem om 
is geregeld maar hij wel de faciliteiten moet leveren. Bewijzen kan ik het echter niet.

Na vier dagen heb ik geen stem meer en kan ik alleen nog fluisteren. Daar komt als extra handicap bij dat de 
cursisten/leerlingen maar één leertechniek beheersen. De docent vertelt, en de rest luistert. Geen opmerkingen 
of commentaar. En zeker geen vragen, want je wil niet dom overkomen naar de docent en zeker niet naar je 
collega’s. Omdat ik weiger van techniek te veranderen en de collega’s steeds weer aanmoedig in het groepswerk 
gaan ze daarin mee en gaan het nog leuk vinden ook. De techniek is eenvoudig, geen antwoord is fout. Er 
ontstaan vaste werkgroepjes en de resultaten zijn verrassend. Tijdens het blok getuigenverhoor, krijg ik nogal 
wat tegengas. Een groot probleem waar ze tegen aanlopen is dat Suriname en zeker Paramaribo een groot 
dorp is, iedereen kent iedereen. Doorgaans vindt men het moeilijk een verklaring over een buur of familielid 
af te leggen. Zeker als ze tot hetzelfde ras of geloof behoren. Men is bang voor wraak. Veel misdrijven worden 
gepleegd door thuisloze en/of verslaafde mannen. Ze hosselen de gehele dag. Helpen bij parkeren, beloven 
op je auto te passen en vragen een kleine vergoeding. Doe dit nu maar, want anders zit er een kras op of is hij 
besmeurt met vuiligheid. Op de hoek van de Van Sommelsdijckstraat recht tegenover Hotel Torarica word ik 
op een gegeven moment aangeroepen. ‘Hé chef!’ Ik kijk op en zie een man in lompen gekleed en afgetrapte 
schoenen. Ik kijk hem verwonderd aan. ‘Ja je kent me niet meer hé? 1986 Warmoesstraat.’ Hij blijkt te wonen 
op de hoek van genoemde straat onder een boom. Ik ben in 1986 inderdaad brigadier/wachtcommandant aan 
de Warmoesstraat. Een voor hem vernieuwde kennismaking. Ik heb later nog vaak gebruik gemaakt van zijn 
diensten als parkeerwachter. Natuurlijk tegen een geldelijke beloning.

Een groot aantal misdrijven wordt opgelost door middel van technisch bewijs. Bij insluipingen in woning en bedrijven 
worden vaak vingersporen aangetroffen. Eenvoudig, niemand draagt handschoenen. ‘s Morgens is het op z’n koelst 
en dan is het nog steeds 24 graden Celsius. Geen temperatuur om handschoenen te dragen. Veel sporen worden 
aangetroffen op de glazen shutters. Deze worden verwijderd uit hun zetting, om zo de woning binnen te komen. Alleen 
die woningen die voorzien zijn van een airco hebben de ramen en deuren goed afgesloten. Na vier dagen training is het 
25 november, de eerdergenoemde feestdag. We moeten die dag ook voor twee dagen naar een ander hotel. Srefidensi 
wordt groots gevierd en er zijn veel buitenlandse gasten vooral uit de Caricom, 15 aangesloten landen, uit het Caribisch 
gebied. Het is een beetje te vergelijken met de Eurozone. Dus wij maken plaats. De onverwacht vrije dag geeft ons de 
gelegenheid Paramaribo te verkennen. In het gehele centrum zijn activiteiten. De officiële plechtigheden zijn op het 
onafhankelijkheidsplein, gelegen voor het Presidentieel Paleis, het voormalige Gouveneurshuis. Er is die dag o.a. een 
landing van para’s uit Venezuela. Ook eindigen daar de parades. 

‘Waar we helemaal geen rekening mee hebben gehouden is dat er in de eerste 
week een van de belangrijkste Surinaamse feestdagen is. Srefidensi, 25 november 

2005, 30 jaar onafhankelijk van Nederland. En dat moet gevierd worden en 
natuurlijk gaan die dag de lessen niet door.’ 

‘De onverwacht vrije dag geeft ons de gelegenheid Paramaribo te verkennen. 
In het gehele centrum zijn activiteiten. De officiële plechtigheden zijn op het 

onafhankelijkheidsplein, gelegen voor het Presidentieel Paleis, het voormalige 
Gouveneurshuis.’



Elk staatsonderdeel dat een uniform draagt 
is die dag in grote getalen aanwezig en in vol 
ornaat. En ik verzeker je dat is geen pretje. Het 
zweet gutst de vrouwen en mannen langs het 
gezicht. Overal in de stad wordt feest gevierd. De 
Palmentuin, een belangrijke plek, is volgebouwd 
met kramen en kleine kermisattracties. Veel 
kramen waar je een portie nasi, bami of saté 
kan kopen. In deze tijd koop je een portie voor 
5 Srd’s, omgerekend anderhalve euro. Een fles 
water kost één Srd, en niet onbelangrijk een 
Djogo, een fles Parbo bier, kost 7 á 8 Srd. Maar 
dan heb je wel een hele liter. Bier drinken is 
in Suriname een sociaal gebeuren. Stel John, 
Leendert en ik, bestellen een Djogo met drie 
glazen. Een vriend of kennis nodigt zichzelf uit 
door ook een Djogo, met één glas te bestellen 
en aan te schuiven bij ons aan tafel. Gezamenlijk 
drinken we dan de flessen leeg. Maar het 
kan zo maar gebeuren dat een vijfde persoon 
zichzelf uitnodigt en met een Djogo en een glas 
aanschuift. Je begrijpt dat dit tot heel gezellige 
avonden kan leiden. In het jaar 2005 en begin 
2006 krijg je voor 100 euro ergens tussen de 
320 en 360 Srd. Nu, 2020 krijg je voor 100 euro 
ruim 800 Srd. Ruim twee keer zoveel, maar daar 
staat tegenover dat de prijzen nu in de winkels 
en restaurant inmiddels10 keer zo hoog zijn. 
Ook langs de Waterkant zijn tientallen kramen 
geplaatst.

Door het aanbod van kleurrijke stoffen en 
niemendalletjes krijgt het een vrolijk makend 
aanzien. Alles onder een straalblauwe hemel 
en krachtige zon. Voor de inwoners van 
Paramaribo duurt het feest tot in de kleine 
uurtjes, want het weekeinde staat voor de deur. 
Wij zijn uitgenodigd door het Quick Respons 
Team om de binnenlanden in te gaan. Dit team 
staat rechtstreeks onder het commando van 
de korpschef en het is een eer tot dit team te 
behoren. Alle manschappen en leidinggevenden 
betalen per maand een klein bedrag voor het 
onderhoud van hun voertuigen. De standaard 
banden zijn op eigen kosten vervangen door 
sterke terreinbanden. De taak van het team is 
te assisteren bij escalaties op straat en zijn vaak 
als eerste ter plaatse. De afhandeling gebeurt 
door de collega’s die de opdracht krijgen. 

Na vele jaren werkzaam geweest te zijn voor de Seniorenvereniging van de Eenheid Amsterdam (SPA), heb ik deze 
ondersteunende werkzaamheden overgedragen aan Hafida Ball. Per 1 juli 2020 zal ik niet meer jullie aanspreekpunt 
zijn. Ik heb deze werkzaamheden altijd met heel veel plezier gedaan en merkte in de loop van de jaren dat er heel 
wat gepensioneerden bij kwamen waar ik tijdens mijn politieloopbaan mee heb gewerkt of mee te maken heb gehad. 
Op dit moment geniet ik van mijn levensloopverlof en zal op 01-januari aanstaande met pre-pensioen gaan. Op 1 juli 
jongstleden heb ik nog mijn 45-jarig ambtsjubileum gevierd en zoals misschien velen van jullie vraag je je af waar 
de tijd gebleven is. Op 1 juli 1975 ben ik in dienst gekomen van de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam. Mijn 
weg ging langs diverse werkplekken, zoals de Lodewijk van Deysselstraat, Spaarndammerstraat (mentor van nieuwe 
collega’s), de Van Leijenberghlaan, het HB en het wijkteam Uithoorn, toen dit bij de regio gevoegd werd. Toen ik bij 
DPA aan de Warmoesstraat werkte kreeg ik de werkzaamheden voor de SPA onder mijn hoede. Deze werkzaamheden 
mocht ik van mijn nieuwe teamchef van het basisteam Uithoorn-Aalsmeer blijven uitvoeren. Het gaat te ver om op 
te noemen wat ik zoal in deze 45 jaar heb meegemaakt, maar een aantal hoogtepunten zijn het vermelden waard 
zoals de inhuldiging van koningin Beatrix (hoewel de aanloop daarnaar toe en tijdens de huldiging verre van feestelijk 
waren), de krakersrellen van 1980, het huwelijk van Willem - Alexander met Maxima in 2002, de inhulding van Willem-
Alexander in 2013, het EK van 1988, de wedstijden rondom Ajax en het kampioenschap. Er zijn ook veel dieptepunten 
geweest en heftige incidenten, maar dit zal ik nu niet meer benoemen. Ieder van jullie heeft dit natuurlijk in zijn 
werkzame leven ondervonden. Voor mij was het wel lastig om in deze coronatijd weg te gaan, zonder een afscheid te 
kunnen houden. Maar op dinsdag 16 juni heb ik formeel afscheid van jullie genomen wat ik zeer op prijs heb gesteld. 
Bedankt daarvoor en ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgster. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven vooral in deze 
lastige tijd. Het gaat jullie goed en wellicht tot ziens als lid van de SPA! 

AFSCHEID VAN MIJN 
WERKZAAMHEDEN VOOR DE SPA 
ROELIE RIJKEBOER
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Bedankt voor 

alles Roelie
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Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Ik had 
ochtenddienst die dag. Er werd via de intercom om uniformpersoneel 
gevraagd. Ik rende naar de wachtcommandant en hoorde dat er 
een schietincident buiten was. Ik kon nog net bij de collega’s 
in de bus springen. In de bus hoorden we pas dat Theo was 
vermoord in de Linnaeusstraat. Ik zat bij de wijkteamchef in de 
bus. Wij hoorden dat de dader van Theo van Gogh door het 
Oosterpark liep. Wij hoorden dat er een collega achteraan liep 
die alles via de portofoon doorgaf. Wij hoorden dat hij in de 
richting van de OLVG Ziekenhuis liep. De wijkteamchef wilde 
niet dat hij bij het OLVG uit het park zou komen, aangezien 
het bij het OLVG altijd druk is. Dus bleven wij met de bus op de 
hoek ‘s-Gravesandeplein en het Oosterpark staan. Links naast 
ons stond een bus van de hondengeleiders. Op een bepaald 
moment hoorden wij dat de dader afboog en over het bruggetje 
in het Oosterpark richting de Mauritskade liep. Wij zijn daarop 
richting de Mauritskade gereden. Net voordat wij wegreden, reed er 
een burgerauto van ons bureau voor ons langs, ook in de richting van 
de Mauritskade. De bus van de hondengeleiders reed voor ons. Ik zat zelf 
met mijn rug in de rijrichting en moest de schuifdeur van de bus dichtdoen. 
Dat gaat rijdend wel erg moeilijk. Toen wij rechtsaf sloegen en de Mauritskade 
opreden, had ik net de schuifdeur dicht. Ik hoorde mijn collega naast mij schreeuwen: 
“Daar staat hij en hij schiet.” Ik hoorde ook allemaal knallen en wist totaal niet waar het allemaal vandaan kwam. 
Dus dook ik van de bank en liet mij op de bodem van de bus vallen. Het was een heftigheid van de knallen buiten. 
Plotseling werd het stil en ik sprong uit de bus. Toen bleek dat de dader ter hoogte van de bus aan de overkant van de 
weg op de grond lag. Hij was neergeschoten. In no time waren er diverse collega’s ter plaatse. De dader werd door het 
arrestatieteam in een voertuig geladen en naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was in zijn been geraakt.

De moordenaar van Theo wilde zoveel mogelijk politiemensen neerschieten. Het is hem gelukkig niet gelukt. Een 
collega was er in zijn kogelvrijevest geraakt. Wel hadden wij twee inslagen in de bus en de bus voor ons bleek later 
vier. Het was een zware en indrukwekkende dag. We zaten de hele dag verder met zijn allen in het bureau. Het bericht 
ging uiteraard ook al via de televisie. Dus moest het thuisfront geïnformeerd worden. Dit was een heel emotioneel 
gebeuren. Uiteindelijk gingen we om 18.00 uur naar huis. Helaas kon ik het niet zelf verwerken en zat twee maanden 
later bij de bedrijfspsycholoog. Na zes EMDR-behandelingen moest ik het zelf weer kunnen redden. Vier en half jaar 
later liep ik weer vast. Opnieuw naar de psycholoog. Weer EMDR-behandelingen welke achteraf op de verkeerde 
wijze uitgevoerd werden. Tijdens deze behandelingen werd het idee op het bureau geopperd om een familiedag te 
organiseren. Aan mij werd gevraagd of ik het Theo van Gogh gebeuren aan de familieleden uit wilde leggen. Ik schrok 
er in eerste instantie wel van. Maar ik vond het toch ook wel een eer om dit te mogen doen.

De psycholoog vond het een geweldig idee, het zou zeer goed voor de verwerking zijn. Dus stemde ik toe. De familiedag 
werd echter een paar maanden uitgesteld vanwege voetbal en ME optredens. Maar in september was het toen zo ver. 
Ik had een ruimte in het bureau ingericht, met een grote plattegrond van het Oosterpark, waar de verdachte doorheen 
was gegaan. Er waren zo’n 30 toehoorders (collega’s, ouders vrienden, vriendinnen). Nadat ik uitleg had gegeven over 
2 november ben ik niet met mijn verhaal gestopt. Ik heb uitleg gegeven wat het met collega’s kan doen, geestelijk 
en lichamelijk. Ik heb ze ook verteld waar je als partner c.q. familielid op moet letten. Als je partner c.q. familielid 
anders gaat reageren dan voorheen, dat je de chef van hem/haar in kennis moet stellen. Niet om hem/haar erbij 
te lappen, maar om via de chef hem/haar beter te kunnen begeleiden. Het was muisstil in de zaal. Je kon een speld 
horen vallen. Door mijn emoties had ik wel vijf bekers water gedronken. Toen ik klaar was, kwam mijn wijkteamchef 
hevig geëmotioneerd naar voren om mij te bedanken. De familieleden kwamen mij ook bedanken en waren blij dat 
ik dit verhaal had gepresenteerd. Ze vonden het ook geweldig dat ik mij zo kwetsbaar opstelde. Het was toch een 
heel andere zijde van het politiewerk waar zij nooit bij stilstonden. Ik heb die middag drie keer mijn verhaal verteld 
en steeds weer dezelfde reacties. Het was voor mij toch een zware middag geweest maar ik ben blij dat ik het gedaan 
heb. Ik ben nu gepensioneerd, maar als ik nu de portofoon gesprekken hoor van mijn collega, die door het Oosterpark 
achter de dader aanloopt, dan begin ik nog steeds hevig te hyperventileren. 

THEO VAN GOGH EN FAMILIEDAG
Bram Groot
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Ton vd ERVE 
De echtgenote van Ton werd getroffen door een 
hersenbloeding en is daarvan langzaam herstellende in 
een revalidatie-instelling. Het is met dit soort problemen 
afwachten in hoeverre dit herstel volledig zal optreden, 
maar de vooruitzichten zijn niet ongunstig. Sterkte voor 
beiden. 

Teun ABERKROM 
De 92-jarige Teun is gevallen en heeft daarbij voet en 
knie gebroken. Teun heeft 10 weken in het ziekenhuis 
doorgebracht en is thans gelukkig weer thuis in 
Purmerend. Wat volgt is oefenen met de rollator om 
weer wat mobiel te worden. De naaste familie van Teun 
woont gelukkig in de buurt en hij heeft alle hulp. Teun 
groet alle bekenden. 

Corrie VISSER 
Zoals bekend is Corrie getroffen door de ziekte van 
Alzheimer. Zij verblijft momenteel in een inrichting te 
Bosch en Duin, waar zij prima wordt verzorgd. Onze 
leden Ineke Hoeve en Anke Sonderman zijn bij haar op 
bezoek geweest en dat was toch wel ingrijpend. Corrie 
gaf wel aan beiden te herkennen en maakte op zich een 
vrolijke indruk. Bezoek loopt via de zoon van Corrie, 
waarvan een telefoonnummer bekend is. 

Dirk KLOOSTERBOER 
Momenteel woonachtig in het mooie Driehuis en nog 
steeds een fervent hardloper. Dirk loopt nog steeds zijn 
rondjes in de duinen nabij Haarlem en het gaat dus prima 
met hem. Geniet er van Dirk, het is je gegund. 

Cor ERHARDT 
Het gaat prima met de 79-jarige Cor. Hij is altijd een 
bezig persoon geweest en ook nu nog druk met kinderen 
en kleinkinderen. Cor helpt met verbouwingen tot in 
Friesland aan toe en op de kleinkinderen passen is hem 
ook niet vreemd. Cor leest het spa magazine met plezier 
en groet alle bekenden. 

Hans SWITZER 
Er zijn bij Hans diverse kwaadaardige tumoren vastgesteld 
en hij is daarvoor in behandeling bij het OLVG. De eerste 
chemokuren zijn achter de rug en onlangs is Hans 
overgestapt naar Het AvL. De behandelend professor 
ziet nog wat andere mogelijkheden en uiteraard pakt 
Hans die kans. Hans blijft positief en wij wensen hem 
alle sterkte.

Gerard SWART en Bart BOS 
Nu even twee leden in een adem genoemd en wel 
Gerard SWART en Bart BOS. Beiden zijn 84 jaar oud en 
hebben enige maanden geleden een nieuwe hartklep 
gemonteerd gekregen en dat gaat erg goed. Beiden 
voelen zich prima en dat willen we graag zo houden. 

Joop de GROOT 
Moeilijke tijden voor Joop, de 66-jarige oud projectleider 
aan de Waddenweg. Momenteel is het spreken voor Joop 
niet mogelijk. Schildklier, stembanden en strottenhoofd 
zijn verwijderd. Positief blijven en hopen op verbetering. 
Sterkte voor Joop en familie. 

Fred en Anneke van RIEMSDIJK- ABERCROMBIE 
Tijd om weer eens aandacht te besteden aan een “SPA” 
echtpaar. Buiten de bijna gebruikelijke leeftijdsklachten 
zoals heup en knie, zijn er geen gezondheidsproblemen. 
Zij genieten van hun kinderen en kleinkinderen en indien 
mogelijk trekken zij er met de caravan op uit. Ook doen 
beiden het nodige vrijwilligerswerk, dus stil zitten is er 
niet bij. Fred (74 jr) en Anneke (70 jr) hopen volgend 
jaar hun 50 jarig huwelijksjaar te vieren en dat is in deze 
tijd echt wel een mijlpaal! Fred en Anneke groeten alle 
bekenden. 

Alle van der WERF 
Bij velen misschien niet zo bekend, maar Alle heeft tot 
1979 in Amsterdam dienst gedaan aan het Bureau JD 
Meijerplein en Mosplein. Thans woont de 91-jarige met 
zijn vrouw in Wageningen en beiden verkeren nog in 
redelijk goede gezondheid. Bijzonder dat Alle toch lid is 
van onze vereniging. 

Tot slot een aanbod. Mochten er leden zijn die behoefte 
hebben aan wat extra aandacht en ondersteuning, laat 
het mij weten en ik zal dit regelen. Ik denk aan leden 
die alleen zijn en ook problemen hebben met de stilte 
om hen heen. Ik vond dit een goed idee van Ton van der 
Erve en neem dit graag ter harte, dus schroom niet en 
laat het weten! 

HOE IS HET MET Frank van den Berg 

Ik meld U onze laatst overleden leden. Dat zijn:
John WITTEBROOD 87 jaar; Jaap BOORSMA 90 jaar; Henk van MALSEN 98 jaar; Gerard SCHOUTEN 78 
jaar; Rob van der WERF 67 jaar; Cor BINS 93 jaar. 

Rust in vrede
Het zijn roerige en onprettige tijden. Onze werkzame dienders hebben het moeilijk, Nederland heeft het moeilijk. De 
wereld staat op zijn kop en er is veel ellende. Toch moeten wij verder en uit de malaise zien te komen. De jeugdigen 
in de hand houden zorgt voor veel problemen in de steden en dat moet stoppen. 
Ik wens U allen het allerbeste en tot een volgend keer.



18

De laatste jaren zijn computers, tablets en telefoons een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het dagelijks leven. 
Inmiddels ontkomen we niet meer aan het gebruik van internet en digitale informatie. Brieven worden feitelijk niet 
meer met de hand geschreven, maar wel wordt er steeds meer aan documenten geproduceerd en verstuurd. Om 
een document (een brief, een verhaal of een scriptie) te maken zijn er meerdere computerprogramma’s op de markt. 
De belangrijkste is Word (onderdeel van Microsoft Office). Dit programma (of app zoals dat tegenwoordig genoemd 
wordt) bevat vele mogelijkheden. En als men geen computerdeskundige is, loopt men al snel het risico om de weg kwijt 
te raken binnen al die mogelijkheden.
 
Onze webredacteur Bert Lustig heeft in samenwerking met webmaster Han Varkevisser een cursus ontwikkeld omtrent 
de meest belangrijke mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van Word. Het was de bedoeling om deze cursus 
afgelopen voorjaar in het SPA-honk te geven, maar het rondwarende Coronavirus heeft hier een stokje voor gestoken. 
Daarom heeft Bert de cursus omgewerkt naar een handzame schriftelijke cursus die inmiddels op onze website onder het 
kopje “Mijn computer en ik” te vinden is. Verschillende onderwerpen worden hier op overzichtelijke wijze behandeld. 
En - wanneer een lezer in een deelonderwerp niet geïnteresseerd is - kan een onderwerp worden overgeslagen. Ook 
kan deze cursus gebruikt worden als naslagwerk als een gebruiker denkt “hoe zat het ook al weer”. 
 
Mocht een SPA-lid tijdens het volgen van deze cursus stuiten op een probleem of er ondanks de uitleg niet uitkomen, 
dan kan een afspraak gemaakt worden om op een dinsdagochtend één op één samen met de webmaster het probleem 
te behandelen. Hiertoe kan een mailtje worden gestuurd naar webmaster@spa-amsterdam.nl. 

OPLOSSINGEN CRYTOGRAM
SPA NR 26

Foto van links naar rechts: Dirk Kloosterboer, Piet Mol, Ilona Stap en Anke Kooiman

SPA CURSUS WORD
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Op veler verzoek, vooral bij cryptogrammen en doorlopers, maken we de oplossingen bekend via onze website. Als het 
nieuwe kwartaal SPA-Nieuws door uw brievenbus glijdt, staat de puzzeloplossing van de vorige kwartaalpuzzel op de 
website. Zo kunt u altijd uw eigen oplossing even checken.

OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS

PRIJZENUITREIKING
Door diverse oorzaken waren we er de laatste keren niet toe gekomen om  trouwe inzenders van de prijspuzzel hun 
prijs uit te reiken. Dit hebben we op 28 augustus j.l. gedaan. De genodigden waren Anke Kooiman, Dirk Kloosterboer 
en Piet Mol. Een gezellige bijeenkomst, waarbij het nodige werd uitgewisseld. 
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De woorden die in de tabel staan, dienen in de diagrampuzzel te worden opgezocht. De gegeven woorden komen in 
de diagrampuzzel als volgt voor: van links naar rechts, van boven naar beneden, van rechts naar links, diagonaal enz. 
Een letter kan meer dan éénmaal gebruikt worden. De letter Y = IJ. De overgebleven letters vormen een kernachtige 
zin, welke u vóór 1 november kunt opsturen naar: puzzel@spa-amsterdam.nl. 
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WOORDZOEKER SPA Nummer 27

De enige inzending die we ontvingen van de puzzel in juni was van Piet Post en zijn oplossing is de juiste. U vindt 
die oplossing op de SPA website. Piet is een wekelijkse bezoeker van ons SPA honk en met hem wordt een afspraak 
gemaakt om de prijs in ontvangst te nemen. In dit SPA-Nieuws vindt u een woordzoeker. Indien u deze oplost en 
inzendt voor 1 november 2020 kunt u meedingen naar de volgende prijs. 

Aanspreken
Accuraat
Air
Ampul
Begeleiden
Coördinatie
Drostambt
Feeling
Gedrag
Gevoel
Ieder
Informatie

Inkijkstage
Integreren
Item
Kaping
Keer
Kennis
Keu
Kip
Kits
Klanten
Kom
Kwaliteit

Lee
Mate
Meteen
Meting
Naam
Nakomen
Omen
Opleiding
Oplossen
Oscar
Pilot
Pit

Post
Prat
Professionaliteit
Promoten
Promotie
Respecteren
Resultaatgericht
Scoren
Serviceverlening
Situatie
Standaardisatie
Start

Steekproef
Stellage
Steunen
Stimuleren
Stof
Systeem
Teambuilding
Tevreden
Triode
Uil
Vlot
Weten

INBRAAK Frans de Gijsel

Na de opleiding en het behalen van het politiediploma volgde de ME-opleiding. Hierna volgde de vorming tot 
straatdiender aan het opleidingsposthuis. Mijn opleiding kreeg ik aan het posthuis Linnaeusstraat. Logisch, want ik was 
geboren in Betondorp onder de rook van het Ajax-stadion. Dus het lag voor de hand dat ik voor het Oostelijk stadsdeel 
koos. Mijn mentor was Gerard de Wit. Ook voor sommigen bekend als Gerrit of Gammetje. Dit laatste vanwege zijn 
voorletters G.A.M. In een van de eerste weken van mei 1974 zat natuurlijk ook een reeks van nachtdiensten. Tijdens de 
eerste rustige nacht reden we, ter verkenning en oriëntatie, in een Volkswagen kever, het gehele district in de rondte. 
Een kennismakingsbezoek aan de meldkamer, kamer 14 aan het hoofdbureau, mocht natuurlijk niet ontbreken. Van 
daaruit kwamen tenslotte alle opdrachten. Na het voorstellen en de koffie gingen wij weer op pad. Op dat moment 
schalde er uit de radio de opdracht, dat er ingebroken werd in een kledingzaakje in de Javastraat. Gerard gaf een vloek 
en trapte het gaspedaal diep in en riep: “Dat is verdomme in onze wijk. Zoiets gebeurt altijd als je net uit de buurt bent. 
Na enkele minuten kwamen wij gelijk met een aantal collega’s ter plaatse. Van de voordeur lag de gehele ruit eruit. 
Gerard sprak met de collega’s en zei tegen mij: “Kom mee. Er is een vent weggelopen in een blauwe spijkerbroek en 
dito jasje.” Wij reden vervolgens alle straten door uitkijkend naar een persoon met dergelijke kleding aan. En ja hoor, 
om de hoek van de Javastraat liep een man met een blauw spijkerjasje aan. Naast hem, aan de lijn, liep een grote 
zwarte labrador. 

Gerard reed langzaam naast de man en vroeg door het geopende portierraam of de man soms iemand hard weg had 
zien rennen. “Neen”, zei de man. “Ik laat gewoon effe mijn hond uit en ik heb niemand gezien”. Langzaam reden wij 
verder en Gerard zei: “Ik vertrouw hem niet”. Wij stopten en Gerard zei tegen de man: “Ik wil, dat U toch even met 
ons meekomt. Onverschillig zei de man: “Dat is goed, maar dan breng ik eerst even mijn hond naar huis”. Zo gezegd, 
zo gedaan. Twee straten achter de Javastraat, op tweehoog, zei de man te wonen. Hij bracht zijn hond naar binnen en 
kwam weer rustig naar buiten en nam achter in de Kever plaats. Nadat ik achterin naast hem was gaan zitten, reden 
wij terug naar de kledingzaak in de Javastraat. Voor het bewuste pand stapte Gerard uit en liep het pand binnen, om 
nog meer te horen van de collega’s. Daar zat ik dan als groene diender naast een beer van een vent, die mogelijk de 
boef was, die een inbraak had gepleegd. Erg gemakkelijk zat ik niet en mijn hart klopte in mijn keel. Totdat Gerard met 
een grote grijns op zijn gezicht terug kwam lopen. “Jij bent nu voor deze inbraak aangehouden”, zei hij tegen de man 
naast mij. Wij reden meteen naar het bureau IJtunnel voor de verdere afhandeling. Aan het bureau vertelde Gerard, 
dat de collega’s, in de kofferbak van een grote Amerikaanse auto, kleding hadden aangetroffen. Ook werd in deze 
auto het rijbewijs van de aangehouden man aangetroffen. De man had zijn auto tegenover de kledingzaak geparkeerd 
met daarin in zijn hond. Hij had de ruit van de toegangsdeur ingegooid en zo veel mogelijk kleding in de achterbak 
gesmeten. Daarbij was een kledinghanger op de grond gevallen. Vervolgens had hij zijn hond uit de auto gehaald en 
was hij rustig met het beest gaan wandelen.  De collega’s hadden de kledinghanger gevonden achter de niet afgesloten 
auto en een onderzoek ingesteld, met het genoemde resultaat tot gevolg. Na deze enerverende nacht kon ik maar 
moeilijk in slaap komen. 
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In het begin van de negentiger jaren was ik als rechercheur werkzaam bij het bureau Fraude aan het hoofdbureau van 
politie aan de Elandsgracht. In januari 1992 kreeg ik van mijn chef een bijzondere zaak. Het betrof een rechtshulpverzoek 
van de Belgische justitie, de Procureur des Konings te Antwerpen. Ik ben de namen van de betrokkenen vergeten en al 
zou ik ze nog weten, mag ik ze niet noemen. Dat doet echter niets af aan de inhoud van deze zaak, die luidde als volgt: 
“Er werd een Belg vermist en er zou een link zijn met Amsterdam.” Aan mij de taak uit te zoeken wat er was gebeurd. 
Ik dook in deze zaak. Het ging om een Belg, laat ik hem Louis noemen, die een slechte reputatie had met betrekking tot 
oplichtings- en fraudezaken. Zo zou hij in het verleden alle kinderen uit een dorp in Belgisch Congo hebben geadopteerd 
en daar officiële documenten voor hebben vervalst. Vervolgens had hij voor al die kinderen kinderbijslag aangevraagd 
bij de Belgische overheid, kennelijk met de bedoeling, om dat geld in eigen zak te steken. Dat ging echter niet door, 
maar het was toen in België groot nieuws. Nu was Louis verdwenen en de familie had aangifte gedaan van vermissing 
van zijn persoon.
Hij zou voor het laatst zijn gezien in de haven van Antwerpen met de zoon van een Belgische tandarts en zijn vriendin. 
Laat ik die Luuk en Julie noemen. Bij de Belgische recherche was informatie binnengekomen, dat Luuk met zijn Julie in 
een kraakpand zouden verblijven aan de Amsterdamse Herengracht. In het Belgische rechtshulpverzoek werd verder 
de vraag gesteld om deze Luuk en Julie op te sporen en te onderzoeken, of zij betrokken waren bij de verdwijning van 
Louis. Met mijn toenmalige collega Rienke, heb ik deze beide Belgen uit het kraakpand gehaald en naar het hoofdbureau 
van politie overgebracht. Daarna volgde een langdurig verhoor, waaruit het volgende bleek: Louis had een gesaneerd 
vissersschip, de kotter Breskens 6, gekocht uit een veiling. Zoals de naam al luidt, stond dit schip geregistreerd in 
Breskens. Louis wilde met dit schip vanuit Sierra Leone in West Afrika goud en diamanten gaan smokkelen. Hij ontmoette 
Luuk en Julie in Antwerpen en die zagen het avontuur wel zitten en gingen er mee in. In Antwerpen werden allerlei 
tweedehands koelkasten en wasmachines ingeladen, die als handelswaar in Afrika geld zouden opleveren.

Vervolgens werd koers gezet naar Le Havre, waar nog een partij tweedehands witgoed 
werd bijgeladen. Daarna ging het richting Noord-Spanje, waar in La Coruña brandstof 
en voeding moest worden geladen. Tijdens de reis naar Noord-Spanje toonde Louis 
bijzondere belangstelling voor Julie, een meisje van rond de twintig jaar. Het meisje vond 
de oude Louis maar erg vervelend, vooral als hij handtastelijk werd. Dit gebeurde wel 
eens, terwijl Luuk op de brug het schip bestuurde en niet zag, wat er beneden in de kajuit 
gebeurde. In Noord-Spanje kwam er ook een Amerikaan aan boord, een rugzaktoerist, die 
mee zou reizen naar Afrika. Daarna werd koers gezet naar Las Palmas op de Canarische 
Eilanden. Ook daar werd weer gebunkerd en na een paar dagen ging de reis verder naar 
Freetown in Sierra Leone. Het was de Amerikaan ook niet ontgaan, dat Louis steeds meer 
handtastelijk werd en op een gegeven moment beklaagde Julie zich dat ze door Louis was 
aangerand en verkracht. Samen met Luuk bedacht de Amerikaan een plan om Louis een 
lesje te leren. Op een avond, toen ze op weg waren naar Sierra Leone heeft de Amerikaan 

een moker gepakt en sloeg daarmee van achteren met kracht op het hoofd van Louis. Die zakte in elkaar en bleef hevig 
bloedend op het dek liggen. Enkele minuten daarna zou hij zijn overleden. Om nu de plaats delict te ontdoen van 
sporen hadden Luuk en de Amerikaan het ontzielde lichaam van Louis in een garnalenketel, die nog op de Breskens 
6 stond, gedaan en er ook nog wat ijzerwerk in verwerkt zodat de ketel zwaar genoeg was. Daarna werd de ketel 
over boord gegooid en werd het dek schoongespoten, zodat niets meer was te zien van wat juist gebeurd was. Louis 
verdween naar de bodem van de oceaan en ligt op zo’n vijf kilometer diepte, ergens voor de Afrikaanse kust. In Sierra 
Leone hebben de overgebleven opvarenden de boot en de inventaris verkocht en konden zij met de opbrengst nog net 
een vliegticket kopen. Waar de Amerikaan is gebleven wisten ze niet, evenmin hoe hij precies heette.

Luuk en Julie vertrokken naar Amsterdam, alwaar zij hun toevlucht hadden genomen in het kraakpand, omdat zij niet 
direct terug durfden te gaan naar België. Wij zaten daar nu met twee Belgische verdachten, die betrokken waren bij een 
moord c.q. doodslag, maar waarbij het lijk ontbrak en zeer waarschijnlijk ook nooit meer gevonden zou worden. Wij 
hebben deze zaak voorgelegd aan de officier van justitie te Amsterdam. Die kwam er al gauw achter, dat de rechtbank 
in Amsterdam niet competent was, immers het feit was niet in Amsterdam gepleegd en ook de verdachten waren 
niet in Amsterdam woonachtig. Deze officier verwees ons naar de rechtbank in Den Haag, omdat die zou gaan over 
misdrijven, gepleegd op een Nederlands schip, dat zich buiten territoriale wateren had bevonden. Maar ook de officier 
van justitie in Den Haag zag niets in deze zaak en verwees ons vervolgens naar de officier van justitie te Middelburg, 
omdat de Breskens 6 in dat resort stond geregistreerd. Deze officier van justitie wilde deze zaak wel eens bekijken en op 
zijn last werden de verdachten heengezonden en het proces-verbaal werd naar hem toegezonden. In een afschrift van 
het proces-verbaal hebben we de Belgische autoriteiten verwittigd, want zo placht men dat te zeggen in Vlaanderen, 
van het feit dat Louis zijn rustplaats heeft gevonden in een zeemansgraf. Of dit onderzoek ooit heeft geleid tot een 
rechtszaak is mij niet bekend. Wat er van Luuk en Julie terecht is gekomen, daar zijn we evenmin niet verder achteraan 
gegaan. Waar de Breskens 6 gebleven is? Een dienstreisje naar Freetown in Sierra Leone zat er helaas niet in. Het was 
een leuk onderzoek naar deze vermissing met een verrassend slot. 

DE BRESKENS 6
Gerard de Vries
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Met deze woorden zou een dictee kunnen beginnen. 
Woorden, waar je normaal niet opkomt, verzinnen ze voor 
je in een dictee. Zo herinner ik mij tijdens mijn opleiding 
nog een dictee in de Minahassastraat te Amsterdam. 
Normaal hadden wij daar de Nederlandse taallessen van 
de heer van Noord. Toch die ene keer kregen wij taal van 
adjudant Nab. Wat was de aanleiding? De dependance 
aan de Minahassastraat had twee directeuren. De ene 
was Nab en de andere heette Kees. De eerstgenoemde 
vond iedereen vreemd en de tweede vond men een lul. 
Maar wat je vindt moet je niet laten horen of opschrijven. 
Dat leer je bij de politie al heel snel. Toch was er iemand 
op school die dit niet echt door had. Het moet een man 
geweest zijn, want het “misdrijf” had plaatsgevonden 
op het herentoilet. Hij wilde van zijn hart kennelijk 
geen moordkuil maken. En vond dat zijn mening over 
Kees wereldkundig gemaakt moest worden. Met viltstift 
schreef hij met eenvoudige letters: “Kees is een lul”. Of 
degene, die dit geschreven heeft ook de bedoeling had, 
dat Kees dit zelf zou lezen, vermeldt de historie niet. 
Doch Kees was niet alleen directeur, maar ook conciërge 
en schoonmaker. Gezien zijn leeftijd maakte hij zelf ook 
regelmatig gebruik van dat toilet. 

Tot grote schrik las Kees tijdens het plassen deze, 
vermoedelijk op hem van toepassing, geschreven tekst. 
Kees had, vermoedelijk door overmatig drankgebruik, een 
opgezwollen gelaat. Maar du moment, dat hij de tekst 
las, leek zijn gezicht te gaan barsten. Met zijn gulp nog 
open en zonder zijn handen te wassen, rende hij naar de 
kamer van Nab. Nu was deze al vreemd, maar ging nu nog 
vreemder kijken. Hij hoorde het relaas van Kees aan en 
dacht: ”Dit is mijn kans”. Het zou zijn tweede grote zaak 
kunnen worden. Zijn eerste grote recherchezaak had hij 
aan het begin van zijn politieloopbaan. Hij had toen een 
potloodventer op heterdaad kunnen betrappen. Deze 
zaak had hij zo contentieus op papier weten te zetten, 
dat zijn superieuren dachten: “Met deze man kunnen we 
meer. Weet je wat, we sturen hem naar school. Daar kan 
hij al zijn kennis en vaardigheden, in het aanschouwelijk 
maken van zaken, overdragen aan de cursisten. De tweede 
zaak leek wel op zijn eerste zaak. Het ging over hetzelfde 
“lid”woord. Hij dacht gelijk aan de zeven gouden W’s. Dit 
schrift zal de verdachte fataal worden. Nab bedacht een 
dictee. Alle andere lessen moesten wijken. Eerst zou het 
dictee gemaakt worden. Ook de vrouwen deden hieraan 
mee.

Niemand mocht ook maar enig vermoeden hebben 
over de bedoeling van het dictee. De man was 
toch vreemd en het dictee kwam ons dan ook 
niet gek voor. We kregen een A5-je uitgereikt 
en mochten daarop schrijven, wat hij dicteerde. 
De mooiste en moeilijkste woorden kwamen 
hierin voor. Maar ook de zin: KEESTEN IS LULLAGE 
DAT OP ALLERLEI WIJZEN VOORKOMT OP HET 
PLATTELAND. Nou dat Keesten is een lullage wist 
ik zo op te schrijven, maar met “allerlei” en 
“wijzen” moest ik toch even nadenken. Ik dacht 
dus over het verkeerde na. Na afloop moest 
iedereen het dictee bij de heer Nab inleveren 
en hij verdween zonder verdere informatie. 
De hele klas in twijfels achterlatend. Wat wij 
toen nog niet wisten, was dat hij daarna gestart is 
met een groots opgezet kalligrafisch onderzoek. Bij 
de eerdergenoemde zin haalde hij met Tipp-ex de 
overtollige letters weg, zodat alleen de letters: “Kees 
is een lul” overbleven. Met deze tekst toog hij naar 
het toilet, waar hij overigens zelf nooit kwam, omdat de 
docenten een eigen toilet hadden.

Op het toilet zette hij het onderzoek voort en vergeleek 
elk handschrift met de gewraakte tekst. Bij het dictee van mij 
gekomen, begon hij te lachen, te juichen en te schreeuwen. Dit is 
hem, zei hij triomfantelijk. Van wie is dit dictee? Hij zag de naam. Wie is 
die jongen? Dit moet hem zijn. Hij was klaar met zijn onderzoek. Genoeg 
feiten en omstandigheden. Hij rende naar de klas, opende de deur en 
vroeg: “Van wie is dit dictee?” De klas keek met grote schrik naar Nab 
en zij dachten: heeft degene dan zoveel taalfouten gemaakt? Men wist 
al snel dat dit dictee van mij was. De rest van de klas had hier vrede 
mee. Maar Nab ging verder. Hij zei: ”Dan ben jij degene, die de smerige 
woorden op het niet al te brandschone toilet heeft geschreven”. Ik 
voelde, dat ik een kleur kreeg en ik begon te stamelen: “Ikke?” Nu wist ik 
van mijzelf, dat ik een van de netste jongetjes van de klas was. Zo niet, de 
netste. Maarrr…wisten de anderen dat ook? Ik hoopte, dat zij het voor 
mij zouden opnemen. Soms is er toch nog sprake van klasse-gevoel. We 
zijn een eenheid! Ik kreeg het gevoel dat iedereen mij aankeek en dacht: 
Zo jij viezerik, dachten wij het al niet. Ik kon alleen maar stamelen, “Maar 
adjudant, ik heb het niet gedaan”. “Kom jij maar mee mannetje” sprak 
de adjudant en daar ging ik met hem mee de klas uit. Op de gang heb ik 
hem daarna verteld, wie het wel gedaan had. Op de dag van een reünie 
zal ik het eenieder bekend maken. En, de zaak is nog niet verjaard!!! 

KEESTEN IS EEN LULLAGE PAUL MEIJER
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Wij hadden een transportorder om twee in de Bijlmerbajes gedetineerde mannen naar een strafzitting in de rechtbank 
van Groningen te brengen en na de zitting weer terug naar de Bijlmerbajes. We kregen van de Wachtcommandant de 
opdracht om, als we de twee in de auto hadden, nog bij hem in het Paleis van Justitie langs te komen, want er zou nog 
een gesignaleerde aangeleverd worden voor een bureau van de Gemeentepolitie op de Veluwe welke we onderweg 
dus konden afleveren. Aangekomen in het Paleis van Justitie wachtte ons een grote verrassing: de gesignaleerde bleek 
de op alle bureaus in Amsterdam bekende Bertus F. te zijn, gekleed in een compleet uniform van een 2e stuurman van 
de Koopvaardij, met wie hij, zoals hij uitgebreid vertelde, de nacht had doorgebracht. Hij gaf ook aan er niets voor te 
voelen om naar de Veluwe gebracht te worden. Maar daar hadden wij geen boodschap aan. Na een niet onaangename 
rit, want Bertus voerde in de kooi het hoogste woord, arriveerden wij bij het bewuste Bureau. Nadat het schuifhek 
open was, reden wij het binnenplein van het politiebureau op. Aangezien mijn maat had gereden, was het mijn taak om 
Bertus voor de dienstdoende Wachtcommandant te leiden en deze de papieren van de signalering te overhandigen. 
In de meeste gevallen is het zo, dat de gesignaleerde geaccepteerd wordt en in afwachting van nader verhoor in het 
dagverblijf moet wachten op verdere afhandeling. En wij ons weg kunnen vervolgen. Nu liep het anders, waarbij de 
houding en het praten van Bertus misschien ook van invloed was. De beslist niet vriendelijke Wachtcommandant 
zei dat hij eerst de recherche zou bellen of zij de man accepteerden. Mijn opmerking, dat de begeleidende papieren 
duidelijk waren, werden als niet ter zake dienende beschouwd.

Na een poos bellen kwam uiteindelijk het bericht, dat men vergeten was de signalering in te trekken en geen interesse 
meer had in Bertus. Een opgeluchte Wachtcommandant meldde ons dit en gaf meteen aan, dat wij Bertus weer mee 
konden nemen. Ik vertelde hem dat dit niet kon, omdat Bertus nu vrij was en wij geen gronden hadden om Bertus in de 
kooi mee naar Groningen te nemen, hetgeen onze volgende bestemming was. Ook Bertus gaf aan beslist niet mee naar 
Groningen te zullen gaan. Bertus verzocht om geld voor de trein naar Amsterdam, aangezien hij dan als zwartrijder 
van de conducteur uit de trein moest en zo weer bij de politie zou belanden. De Wachtcommandant gaf aan, dat hij 
geen geld kreeg en als Bertus moeilijk bleef doen hij door enkele agenten buiten gezet zou worden. Tevens nam hij het 
ons kwalijk dat wij Bertus niet mee wilden nemen om terug naar Amsterdam te brengen. Inmiddels liep het hoog op. 
Bertus zei: “Je kan mij wel buiten laten zetten, maar ik sleur hier voor de deur iemand uit zijn auto en die rij ik door 
jullie toegangsdeur”. Iets waarvoor hij, volgens mij, in staat geacht moest worden. Op mijn vraag, of wij nu weg konden 
werd gemeld, dat zolang het hek niet openging, wij moesten wachten. Ik zei hem, dat de zaaksofficier van justitie 
in Groningen dat niet leuk zou vinden. Na nog de nodige debatten kwam er eindelijk een hogere chef tevoorschijn, 
die aangaf, dat zij Bertus geld voor de trein gingen geven en wij onze reis konden vervolgen. Omdat wij te laat met 
de gedetineerde mannen op de zitting in Groningen verschenen, bleek dat de zaaksofficier met de Bijlmerbajes had 
gebeld, met de vraag hoe laat wij de twee mannen bij de badmeester hadden opgehaald. Vervolgens moesten wij voor 
het hekje, gesteund door onze passagiers, een verklaring van het gebeurde afleggen. 

PARKETPOLITIE PERIKELEN
AD BISMEIJER

Ik ben, na keuring voor het leger, doorgestuurd naar de Bescherming Bevolking BB. Dit onderdeel werd juist afgeschaft 
en ik werd attent gemaakt op de vrijwillige reservepolitie Amsterdam. Na een korte uitleg over wat en hoe de reservist 
bij de politie werkt en een keuring aan de Eenhoorn, ben ik op de woensdagavond drie jaar lang naar het hoofdbureau 
van politie aan de Marnixstraat gereden. Hier kreeg ik les van Adjudant Leen Pleging. Gezamenlijk, met veertien 
anderen, volgden wij de cursus. Na drie jaar theorie en praktijk mochten wij, na de beëdiging, de straat op. Ik zelf ging 
graag als derde man mee in de Volkswagen. Twee agenten die elkaar kenden en zeg maar, een leerling die meeging om 
een kijk op het politiewerk te krijgen. Voor het eerst dienstgedaan aan het bureau Mosveld. Bij binnenkomst een nors: 
“Ga maar naar de wachtkamer”, werd ik welkom geheten door de dienstdoende brigadier. In de wachtkamer zaten een 
marechaussee, een vrouwelijke en een mannelijke agent te kaarten. Ik keek eens rond en bij elke verwarmingsunit zat 
een manspersoon, die de verwarming vasthield. Het was die dag 25 graden en ik verwonderde mij, dat zij allemaal de 
verwarming vasthielden. Het bleken verdachten te zijn, die even op hun verhoor moesten wachten. En bij gebrek aan 
celruimte zat één arm in de handboei en de andere aan de verwarming. Dit was een oplossing. Ik stelde mij voor en 
ging bij de vrouwelijke agent aan tafel zitten. Deze zei gelijk: “Heb je dat gevraagd, of je hier mocht zitten?” Ik gaf als 
antwoord, dat de wachtcommandant gezegd had, dat ik bij de zwangere agente kon gaan zitten.

Jeanny, zo heette zij, antwoordde gelijk “Ik ben niet zwanger,” waarop ik zei “Mijn dienst is nog niet afgelopen”. 
Het werd lachen en ik mocht gaan zitten. Na verloop van tijd werd ik met de agent en de marechaussee de straat 
opgestuurd. Er werd geopperd, dat als het rustig was, wij best even een kleine verkeerscontrole konden doen. Boven 
op het toenmalige Meeuwen-IJ de auto uit en gelijk de eerste de beste auto aangehouden. Verkeerscontrole op 
het dragen van autogordels. Ik hield een oude Volvo stationcar staande en vroeg de bestuurder naar rijbewijs en 
kentekenbewijs. Met één oog keek ik in deze rijdende vuilnisbak. Hierin zaten nog heupgordels. De papieren waren 
in orde. Alleen maakte ik meneer erop attent, dat hij geen gordel droeg. De man reageerde met “ik had ze afgedaan, 
toen ik stil stond.” Ik zei, “ik heb hiervan niets gezien tijdens het rijden, U had twee handen zichtbaar voor mij aan het 
stuur. U droeg dus geen gordel.” Hij zei: “O nee, o nee draag ik geen gordel!” In een handomdraai liet hij zijn pantalon 
zakken en daar zag ik twee blote mannenbenen in nylons, vast gehouden door... een gordeltje. Ik heb de man uitgelegd 
dat de autogordel gedragen moest worden. Hij deed zijn pantalon weer omhoog en zakte weer op zijn stoel in zijn 
auto. Hij pakte de heupgordel en probeerde deze dicht te doen. Hij miste 10 centimeter om hem dicht te doen. Ook na 
verwoede pogingen lukte het hem niet. Ik keek hem aan en zei met een glimlach: “Zo’n gordeltje maakt je wel dik.” Hij 
lachte wat, verstelde zijn autogordel en reed weg. 

EEN GORDEL OM OF NIET
PETER KLAPPE (OUD-RESERVIST)



Na mijn opleiding aan het posthuis Linnaeusstraat had ik mijn keuze gemaakt om de overstap te maken naar het bureau 
IJtunnel. En ja, weer het Oostelijk stadsdeel. Aan dit bureau werd ik gekoppeld aan een mentrix genaamd Anita Vringer. 
Zij bracht mij het reilen en zeilen van een districtsbureau bij en ook werd ik verder bekend gemaakt met de grenzen 
en bijzondere plekken/buurten in het district. De vervelendste diensten waren voor mij de hele week dagdienst welke 
in het achtgroepenrooster waren verwerkt. Tja, wat moest je zoal doen in zo een lange week. Het meest voor de hand 
liggend was natuurlijk veel fiets en voetsurveillance. Maar ook de verkeerscontroles kwamen regelmatig langs. Maar er 
was een week in de zomerperiode die ik niet gauw zal vergeten. Vanwege zeer veel overlast van jeugd en de diefstallen 
die gepleegd werden in het Flevoparkbad had de leiding van het bureau met de directie van het zwembad besloten om 
in burger te surveilleren en op te letten op de zonneweide van het bad.

Dit alles natuurlijk in gepaste privé zwembroek of bikini en niet in de standaard van dienstwege verstrekte blauwe 
zwemkleding. Een hele week zwemmen en zonnen was zo verkeerd nog niet. Wij waren door en door bruingebrand. 
Heerlijk, het leek wel vakantie. Natuurlijk werden er de nodige dieven aangehouden en de extreme vechtpartijen 
en ruzies opgelost. Omdat de Bijlmer in feite ook onder de IJtunnel viel en het posthuis niet geschikt was om lang 
arrestanten te herbergen moesten de ‘s nachts aangehouden personen in de ochtend opgehaald worden. Dit was 
tevens ook om een praktische reden omdat de recherche aan de IJtunnel zat en dan niet extra reistijd kwijt zou zijn 
voor een verhoor aan de Bijlmer. Zo ook die ene zondagmorgen. Anita, Rita van Loon en ik moesten een arrestant 
ophalen. De man werd ervan verdacht dat hij zijn vriendin van de flat had gegooid, hetgeen zij niet had overleefd. De 
verdachte, een man van rond de veertig jaar met grote grijze krullen, zat achter in de bus nogal stuurs voor zich uit te 
staren. Nadat de verdachte was ingeboekt aan de IJtunnel werd hij, op verzoek van de rechercheur die de zaak draaide, 
in het dagverblijf gezet. De opdracht die wij, de uniformdienst, van de recherche meekregen was dat de verdachte de 
gehele dag geobserveerd en in de gaten gehouden diende te worden.

IJ-TUNNEL Frans de Gijsel

Omdat de dagverblijven zich in de kantine van het bureau bevonden was dit goed te doen. Af en toe werd de verdachte 
voor verhoor meegenomen en weer teruggeplaatst in het dagverblijf. De verdachte liep regelmatig hoofdschuddend 
heen en weer te ijsberen. Rond twee uur in de middag kwam de welbekende patholoog-anatoom Dr. Zeldenrust aan 
het bureau. Hij werd bij de verdachte gebracht en inspecteerde zeer nauwkeurig de handen van de verdachte. Hij keek 
heel aandachtig naar de vingers, handpalmen en bovenzijden van beide handen. Luid en omdat hij een beetje doof was 
en nogal hard praatte, hoorde ik Dr. Zeldenrust zeggen: “Voor mij is het overduidelijk. Ik heb het al gezien”. Meer zei 
hij niet. Even later nam de rechercheur de verdacht weer mee naar boven voor een verhoor en plaatste hem daarna 
in een cel. De observatie in het dagverblijf was kennelijk niet meer nodig. Omdat inmiddels mijn dienst erop zat ging ik 
met de bus naar mijn ouderlijk huis in Amsterdam Noord.

Op de Prins Hendrikkade, ter hoogte van de ingang van de IJtunnel stond de bus stil voor het rode verkeerslicht.Naar 
rechts kijkend zag ik het bureau IJtunnel met voor de deur een ambulance. De schrik sloeg mij eigenlijk een beetje 
om het hart. Wat was daar nu weer aan de hand. Enfin, ik zou het de volgende dag wel te horen krijgen. De volgende 
dag hoorde ik aan het bureau wat er zich die middag had afgespeeld. Nadat Dr. Zeldenrust was vertrokken werd de 
verdachte na weer een verhoor in een cel geplaatst. Hij moest daar maar eens flink nadenken en een goede verklaring 
geven over hetgeen er was voorgevallen in de flat. De verklaring als dat zijn vriendin, na een heftige ruzie met hem, 
zou zijn gevallen kwam niet erg logisch over. In de cel moest hij zich maar eens goed bezinnen over zijn daad. In plaats 
van dat hij een juiste verklaring zou geven had hij zich, aan zijn aan elkaar geknoopte sokken, verhangen. Door deze 
daad bleven veel vragen onbeantwoord. De juiste toedracht bleef open, maar het dossier werd hierdoor wel gesloten. 
Regelmatig denk ik nog wel eens terug aan deze gebeurtenis welke toch veel indruk op mij heeft gemaakt. Van alles “de 
eerste keer” blijft in je geheugen gegrift en vormt je tot de diender die je bent geworden. 



30 31

In de eerste helft van het jaar 1975 stapte ik van het bureau 
IJtunnel over naar het politieposthuis in de Bijlmermeer, het 
tegenwoordige Amsterdam Zuidoost. In het centrum van de 
Bijlmer op het Bijlmerplein lag een winkelcentrum waar onder 
meer een fietsenwinkel, chinees en kleine supermarkt waren 
gevestigd. Ook een klein kantoor van de gemeentegiro kon je 
daar vinden. Omdat alle winkels zich in een tijdelijke houten 
optrek bevonden kon men, als daar met zeer luide stem 
of zelfs met geschreeuw gesproken werd, duidelijk van de 
soms heftige discussie meegenieten. Zo ook de girovestiging, 
deze zat vast aan het politieposthuis. Het kwam regelmatig 
voor dat een ontevreden klant voor het loket van de giro 
zodanig boven zijn spreekwoordelijke theewater uitging dat 
de medewerkers van de giro zich soms dermate  bedreigt 
voelden dat zij enige assistentie wensten. Het afgesproken 
geklop op de houten wand was, voor ons dienders, het sein 
dat er iets aan de hand was bij de buren en dat onze hulp 
nodig was. Omdat de ingang van het girokantoor aan de 
andere zijde van het gebouw lag, bleek de snelst af te leggen 
route voor ons door het raam aan de achterzijde van het 
posthuis. De medewerker van de giro was opgelucht door de 
snelle assistentie en de betreffende klant zeer verbaasd en 
overrompelt.

Sleutels
In die tijd bestond, in de Bijlmer, een groep uit slechts drie 
personen. Voor een echte slaapstad was dat toen nog wel 
te doen. Naarmate het aantal inwoners groeide namen 
ook de problemen toe. Inbraken, vechtpartijen, diefstallen, 
ruzies et cetera, et cetera. De zondagochtenddienst was 
vaak zeer rustig. Zeker tot het middaguur kon je lekker wat 
werk afmaken. Onder het genot van een heerlijke moorkop 
bij de koffie lekker kleppen met je collega’s. Af en toe wreed 
gestoord door de bel die aangaf dat er een persoon voor de 
balie stond. Vaak met een, voor ons, onbenullige vraag. De 
rust op de zondag was niet altijd hetzelfde. Er kwamen wel 
eens dagen voor dat het zeer druk was aan de balie. Vier, vijf 
of meer personen in een uur kwam ook wel voor. De reden 
hiervoor was het volgende. Onder de balie was een zeer 
grote lade. In die lade werden alle gevonden sleutels gedaan. 
En dat waren er een heleboel kan ik zeggen. Nu waren er 
collega’s die in de nacht van zaterdag op zondag handen 
vol met sleutels op en rond het Bijlmerplein uitstrooiden. 
De gevolgen lieten zich raden. Mensen die op de rustige 
zondagmorgen een wandelingetje maakten of hun hond 
uitlieten vonden op het plein een sleutel(bosje) en brachten 
deze dan braaf naar het politieposthuis. De dienstdoende 
collega’s lieten de koffie staan en moesten tig keer naar voren 
om het gevonden voorwerp aan te nemen.

Brand
Op een rustige herfstavond waren verschillende collega’s met 
schriftelijk werk bezig. De een met een aangifte en de ander met 
de afhandeling van een aanrijding. Het getik van de Olympia 
schrijfmachine was door het gehele posthuis te horen. Veel 
velletjes papier met daartussen het carbonpapier gaven het geratel 
weer. Wanneer je een te harde aanslag had dan lag je bureau bij 
het uithalen van het papier bezaaid met de rondjes van de ootjes 
en de nullen. Je werk onbeheerd achterlaten was niet verstandig. 
Bij terugkeer, na bijvoorbeeld een toiletbezoek, moest je het werk 
goed nakijken, zeker onderaan de bladzijde. Soms kwam je daar 
een schuttingwoord tegen welke bij het te laat ontdekken daarvan 
je automatisch werd gedwongen om het geheel over te tikken. Die 
avond waren er twee groepen in dienst dus redelijk wat personeel. 
Mijn zwager Peter de Bruijn van groep zes en ik van groep zeven 
zaten in de wachtruimte toen rond half 11 de hotline met kamer 
14 ging. Peter pakte de telefoon op en luisterde naar de melding 
welke hem werd doorgegeven. Omdat iedereen druk bezig was, 
riep hij naar mij “kom op Frans, ga mee want er is brand bij de Lero 
lak aan de Burgemeester Stramanweg.” Wij sprongen beiden in 
de surveillanceauto en reden met hoge snelheid naar de Lero lak 
verffabriek. Ruim voordat de brandweer aankwam waren wij al ter 
plaatse.

Ter plekke troffen wij de melder aan die ons aangaf dat achter het 
gebouw dat wij zagen brand was. Impulsief klommen Peter en ik 
over het toegangshek en liepen wij gezamenlijk al zoekend over 
het terrein van de verffabriek. Hoe goed wij ook tussen alle vaten 
en chemicaliën keken zagen wij geen sporen van brand. Buiten de 
verflucht roken wij ook geen brandlucht. Inmiddels hoorden wij een 
geweldige hoeveelheid brandweersirenes naderbij komen. Peter en 
ik besloten om terug te gaan naar het toegangshek om verslag uit te 
brengen aan de brandweercommandant. Bij het hek aangekomen 
zagen wij zeker wel een tiental brandweerwagens staan. Wij 
zagen meerdere commandanten met zilverkleurige helmen 
staan. Slechts een daarvan droeg een goudkleurige helm. Dus wij 
dachten dat we hem maar moesten inlichten. Nadat de spuitgasten 
het terrein op waren gegaan kwamen ook zij na een uitgebreide 
zoektocht ter onverrichte zake terug bij de voertuigen. Ook de 
brandweercommandant had uitgebreid met de melder gesproken 
en was met hem langs het terrein gelopen. Alles samenvattend 
kwam hij naar ons toe met de volgende eindconclusie: Er was geen 
brand. De reflectie van de rode neonletters die op het dak van 
de verffabriek stonden gaven tegen de flarden mist een zodanige 
weerschijn dat het net leek of de boel goed in de fik stond. Naar 
het bureau terugrijdend beseften wij toch wel dat we eigenlijk een 
beetje ondoordacht hadden gehandeld om daar zo op dat zeer 
gevaarlijke terrein rond te stappen. Tegelijk moesten wij ook lachen 
om deze melding. De melder, zo werd gezegd, zou later nog wel 
een rekening gepresenteerd krijgen voor het doen van deze loze 
melding. 

POSTHUIS BIJLMER FRANS DE GIJSEL
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Het is achteraf grappig te constateren dat mensen, in gelijke zaken en/of omstandigheden een andere herinnering 
overhouden. Ik wil hierbij terugkomen op de praktijkzaak door onze voorzitter Joop Reder gepubliceerd in het SPA 
Nieuws van maart 2020 onder de titel ‘Serie straatroven in de Bijlmer’. Mijn verhaal start medio 1985. Het halve 
Amsterdamse Korps staat op zijn kop. We zullen starten met wijkteams. De oplossing voor de toekomst. Uit allerlei 
onderzoeken is gebleken dat het resultaat ten opzichte van de capaciteit van de Uniformdienst te laag is. Het eeuwen 
oude principe van veel dienders zichtbaar op straat, om de misdaad te bestrijden, is achterhaald. Dienders zitten 
tegenwoordig in blik. Het kan en het moet beter. Tevens zullen de wijkteams een gedeelte van het recherchewerk 
overnemen. Conclusie: dan heb je dus ook minder mensen bij de recherche nodig en deze kan je weer inzetten ten 
behoeve van de wijkteams. Je kan je voostellen dat het rommelt bij de districtsrecherche en bij de recherche aan 
het hoofdbureau. De ene dag wordt er gemeld dat het om de in leeftijd jongste rechercheurs gaat en nog geen twee 
dagen later zullen de oudste gaan. Dan weer zal het gaan om de rechercheurs met de minste ervaring, gevolgd door 
het rumoer dat het toch gaat om de rechercheurs met de meeste ervaring, want die hebben de meeste kennis en die 
moet toch worden overgedragen.

Ik val onder geen van de genoemde categorieën en voel me veilig. Op 
een goede dag, ik ben net thuis van het werk, als ik word gebeld door 
mijn hoogste chef met de verrassende mededeling dat de keuze op mij is 
gevallen. Ik word overgeplaatst naar het zevende district om in de toekomst 
deel uit te maken van een van de wijkteams. Na enige dagen meld ik mij 
bij de hoofdinspecteur van politie Barry de Koningh, op dat moment 
districtschef aan de Flierbosdreef. Tijdens het kennismakinggesprek vertel 
ik hem dat ik in het bezit ben van een B-diploma en op de derde plaats 
sta in annuïteit en daardoor niet lang in het zevende district zal acteren. 
De man grijpt naar zijn hoofd, schudt er paar keer mee en zegt. ‘Ik weet 
ook niet wat ik met je aan moet, meld je maar bij de recherche.’ Bij de 
recherche word ik gekoppeld aan Willem Stiphout. Zijn oude maat Arno 
van Beers heeft gesolliciteerd voor een brigadiersfunctie. Aan het zevende 
district staat dit koppel bekent om hun vele zaken met overleden personen. 
Niet bij elke opvangdienst hebben zij een onderzoek met betrekking tot een 
overlijden, maar een op de drie diensten is toch zeker geen opschepperij. 
Dit wordt mede veroorzaakt door dat naast de hoeveelheid overleden 
personen waarbij de politie normaal al wordt geroepen die in elk district 
voorkomen, ligt zoals bekent het AMC in het district, misschien wel het 
grootste ziekenhuis van Nederland. Alle overlijdens waar een luchtje aan 
zit, en dat zijn er vele, worden gemeld en volgt er een politieonderzoek. 
In de periode dat ik met Willem samen werk is dit niet anders. We zijn al 
aardig op elkaar ingewerkt als op donderdag 5 december 1985, tijdens de 
opvangdienst, een telefoontje komt van het wijkteam dat er een overval 
heeft plaatsgevonden in een van de boxen van een hoogbouwflat.

Op dat moment is het niet geheel duidelijk welke zaken nu voor het wijkteam zijn of voor de recherche. Een van de 
normen is, wanneer er geweld is gebruikt gaat de zaak naar de recherche. Als wij ter plaatse komen is het nog donker 
en zit er een jonge blonde vrouw tegen de pui van de flat. Zij wordt toegesproken door een ambulanceverpleger, maar 
die blijkt niet echt contact met haar te krijgen. Zij blijkt in shock en wordt even meegenomen naar het AMC voor een 
korte check. Collega’s vangen ons op bij een open box. Een sleutel deel uitmakend van een sleutelbos waarmee de deur 
van de box is geopend zit nog in het slot. In de box staat een afgesloten damesfiets met aan beide zijden een fietstas. 
Wij sluiten de box af en wachten verder af. Na een telefoontje met de eerste hulp van het AMC, wordt het slachtoffer 
door collega’s opgehaald en naar de Flierbosdreef gebracht. Tijdens het verhoor wordt duidelijk dat het slachtoffer 
die ochtend, beladen met sinterklaascadeaus vanuit haar flat naar de box loopt. Zij is op weg naar haar werk en zal 
de avond doorbrengen met vrienden om Sinterklaas te vieren. Op het moment dat zij met haar sleutel de deur van de 
box heeft geopend, krijgt ze een ferme duw in haar rug en ze vliegt de gehele box door en komt tegen de achterzijde 
tot stilstand. Zij ziet nog dat een in het donker geklede man de box instapt en haar twee tassen met de cadeaus pakt 
en wegrent. Het signalement is te vaag om daar mee te rechercheren. Wel weet ze met zekerheid te zeggen dat het 
een blanke man betreft. Soms heb je meteen in de gaten dat een zaak afwijkt van anderen. Hoewel we bijna direct op 
dood spoor zitten, besluiten Willen en ik eens de aangiftes opgenomen door de twee wijkteams in het zevende district 
door te nemen op gelijksoortige zaken. Binnen een dag hebben wij drie zaken gevonden die aan het MO voldoen. Eén 
aan Ganzenhoef en de andere twee aan de Flierbos. De antecedenten in de aangiften vermeldt helpen ons niet verder, 
behalve dat het steeds een blanke dader betreft.  

EEN PRAKTIJKZAAK JOOP VAN HEUVLEN
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Binnen twee dagen komt de vijfde aangifte binnen van een beroving. Op een van de voetpaden richting metro wordt 
een jonge vrouw onder bedreiging van wat zij dacht een mes beroofd van haar tas met inhoud. Willem en ik krijgen 
de coördinatie van de zaken en de zaak krijgt de naam ‘ROADRUNNER’, naar de stripfiguur die zich steeds rennend 
verwijderd van de plaats delict. In die tijd gaf de rechercheur zelf nog een naam aan een zaak waar hij of zij aan 
werkte. Al snel volgen er meer aangiften tegen de man. Steeds meer wordt het duidelijk dat het om een blanke 
man gaat, tussen de 18 en 25 jaar oud hoogstens 30 jaar. Hij maakt gebuikt van een steekwapen om te dreigen. De 
steeds vrouwelijke slachtoffers worden beroofd van hun tas en de man rent steeds weg. De berovingen vinden plaats 
op werkdagen ’s morgens tussen 6 en 8 uur. Vanaf half december wordt besloten dat elke beschikbare rechercheur 
ochtends tussen 06.00 uur en 8.30 uur voor dat de dienst begint op straat is. Het kom erop neer dat we elke ochtend 
met 12 tot 16 man solo ons ergens ingraven in de hoop een heterdaadje te scoren. Maar het lijkt wel of hij weet waar 
we zitten. Zitten we in de H- en G-buurt dan vindt er een beroving in de K-buurt plaats. In die periode valt ook het eerste 
gewonde slachtoffer. Een jonge vrouw wordt in haar borst gestoken met iets scherps en loopt daarbij een klaplong op. 
Ze is zwaargewond en moet worden opgenomen. We hebben inmiddels een compositiefoto laten maken en voorlopig 
alleen verspreid onder politiemensen. We willen het publiek nog niet alarmeren. Bij twee berovingen in de buurt 
van een garage wordt gezien dat een oude gele Opel met hoge snelheid deze garage verlaat. Eenmaal door een 
SO en eenmaal door een getuige. Het RDW wordt ingeschakeld en het blijkt dat er ruim 400 oude gele Opels 
in de Bijlmer staan gemeld. Voorwaar geen kattenpis.

In die periode worden bestuurders en/of eigenaars van gele Opels gek van het 
aantal keren dat zij worden gecontroleerd. Echter niemand lijkt maar enigszins 
op de compositiefoto. Ondanks onze inspanningen komt er om de twee á drie 
dagen een nieuwe aangifte binnen. We zitten nu tussen Kerst en Nieuwjaar. Er 
volgt een adempauze, maar elke ochtend zijn we voorafgaande aan de dienst 
aanwezig op het maaiveld. Begin januari hebben we een aspecifieke zaak. ’s 
Morgens om half elf. Het is een mooie dag, het vriest licht en de zon schijnt 
overvloedig. Een oudere dame van 76-jaar is op weg naar haar woning. 
Ze heeft zojuist bij de apotheek een flinke tas met incontinentiemateriaal 
opgehaald en wandelt naar huis. Totdat onze verdachte de flinke tas uit haar 
handen rukt en direct aan het rennen slaat. Enkele getuigen proberen de 
man nog te achterhalen, maar tevergeefs. Na de melding gaan Willem en ik 
naar haar woning. Het is een kwieke dame en is in het geheel niet onder de 
indruk van de dader. Al haar waardevolle spullen zaten in een tweede tas die 
zij in haar andere hand had. Zij is het eerste slachtoffer die de dader bij daglicht 
heeft gezien en ze lijkt ons bijzonder geschikt om opnieuw een compositiefoto 
te maken. Dat wordt inmiddels de derde. Een paar dagen later worden we 
gebeld door een van onze jongere slachtoffers.

Een doorbraak? Halverwege januari heeft de plaatselijke supermarkt van Simon de Wit een groot tekort aan scholieren 
om te worden ingezet als vakkenvuller en/of kassameisje. Via allerlei media wordt de doelgroep op een woensdagavond 
uitgenodigd een kans te wagen en te solliciteren. Het wordt echt groots aangepakt. Bedrijfsleiders van andere filialen 
springen bij en die avond zullen meer dan 80 scholieren zich melden. Ik meen dat ‘De Bijlmer Post’, in ieder geval het 
weekblad van de Bijlmer, er een flink artikel aan besteedt en plaatst ook een foto van de wachtende sollicitanten. En 
ons slachtoffer herkent de dader tussen de wachtenden. Wij met de foto naar de bedrijfsleider van Simon de Wit en hij 
herkent de jongen op de foto, maar deze is op de bewuste avond niet door hem geïnterviewd, maar door een collega 
bedrijfsleider van het distributiecentrum te Almere-Haven. Nu wonen Willem en ik toevallig beiden in Almere-Haven, 
dus wij hebben die dag een vroegertje. De bedrijfsleider in Almere heeft kopieën van de sollicitatieformulieren in zijn 
koffertje en na enig zoeken geeft hij ons de naam en adres van de jongen op de foto. Het gaat om een 17-jarige jongen 
met een adres in Duivendrecht. De volgende dag wordt er zoveel mogelijk informatie over de jongen ingewonnen en 
wordt de woning in observatie genomen. De jongen heeft geen antecedenten en via bevolking blijkt dat hij daar woont 
met zijn ouders en een zusje. Niet iets dat opvalt. De woning is vanaf de dijk van de metro goed te observeren en zo 
zijn wij er getuige van dat de jongen die avond letterlijk tijdens de boerenkool met worst, wordt aangehouden. Na 
enkele uren verhoor zijn wij een illusie armer en is een 17-jarige jongen een boekenbon rijker. Hij kan het niet gedaan 
hebben, hij heeft voor een groot aantal berovingen een solide alibi. Daarnaast wordt hij door een aantal slachtoffers 
niet herkend. We hebben nu drie compositietekeningen en met een beetje fantasie lijken ze op elkaar, maar het brengt 
ons geen steek dichter bij de dader. Vooral de haardracht genoemd door de slachtoffers verschilt, alles komt langs, kort, 
lang, met krullen, gladgeschoren. Bij de besprekingen wordt zelfs geopperd dat hij soms een pruik draagt. Een jonge 
vrouw zegt dat hij ‘curly’ haar heeft.

Ja, wij hebben het ook op moeten zoeken. Wat belangrijk is voor het vervolg dat een van de SO’s letterlijk zegt: ‘Hij liep 
als een “canard”’. Een eend dus. Het komt hier op neer dat als hij in een nauwe steeg loopt schopt hij zowel links als 
rechts de deuren open. Alles wordt weer als vanouds, ’s morgens voor de dienst op straat en de dader die om de twee 
á drie dagen toeslaat. Tot die ochtend zo mooi verwoord door Joop Reder. Waarom weten we niet maar iets in zijn 
innerlijke stem zegt hem dat even verderop de verdachte loopt. Geen heterdaadje, nee, maar wel een herkenning en 
we geloven graag dat Joop nog achter hem aan moest. Eerlijk gezegd, onze voorzitter is dan nog zo snel als de bliksem 
en scherper dan een mes. Alle eer komt in deze geheel ten deel aan Joop Reder. Aan het bureau gekomen weten we het 
allemaal zeker, de verdachte is binnen. Hij woont in wat dan het nieuwe gedeelte is, een woning nabij het metrostation 
Holendrecht. Bij de doorzoeking van de woning treffen we niets bijzonder aan. Behalve… diverse pruiken. Zijn nog 
jonge vrouw beweert dat de pruiken van haar zijn en dat het onmogelijk is dat haar man deze heeft gedragen. Willem 
Stiphout hoort de man gedurende vier dagen en deze loopt leeg als een varensgezel met buikloop. Ze hebben het niet 
zo breed en er is een kindje op komst. Hij werkt als beveiliger en zijn vrouw heeft een Wajonguitkering. Maar geld is 
niet meer het belangrijkste, de spanning, daar kikt hij. 



Hij voelt zich verlaten door de maatschappij en ondergewaardeerd. Heeft jaren terug gesolliciteerd bij de Amsterdamse 
politie en krijgt een keurig briefje dat hij niet in het gewenste profiel past. Hij bekent alle zaken en heeft spijt. Zoals allen 
die gepakt zijn. Een groot aantal van de rechercheurs zijn aanwezig bij de zitting en we hebben een voorbespreking met 
de officier van justitie. Deze bedankt ons en geeft aan dat hij één jaar gevangenisstraf gaat eisen en TBS. We verbazen 
ons dat hij aan het eind van de zitting zijn eis heeft verhoogd naar twee jaar plus TBS. Na de zitting blijven we nog even 
hangen. De OvJ geeft aan dat de rechters duidelijk onder de indruk zijn m.b.t. de gevaarzetting van de verdachte en 
dat hij daarom tot een hogere eis is gekomen. Echter bij de uitspraak blijkt dat de rechtbank één jaar wel genoeg vindt, 
en legt tevens TBS op. Een mooie afsluiting van een intensieve zaak en collegiale samenwerking van de rechercheurs 
van district zeven met ondersteuning van de collega’s van de wijkteams. Ik wil jullie niet onthouden dat de verdachte 
één antecedent had wegens mishandeling. Tijdens zijn werk als beveiliger rijdt hij ’s nachts langs het Beursplein en 
is getuige van een inbraak in een auto. Nu had hij een paar maanden eerder in een Seksshop een paar handboeien 
gekocht. Deze zijn uitermate geschikt voor bepaalde spelletjes en ander huishoudelijke gebruik, maar zijn zeker niet 
bedoeld om te gebruiken als transportboeien. Hij boeit de verdachte en brengt deze over naar de Warmoesstraat. 
Daar blijkt dat de aangehouden verdachte een pols heeft gebroken en er in beide polsen diepe snijwonden zitten. De 
toenmalige recherche chef, de hoofdinspecteur van politie, later commissaris van politie, Evert Jagerman, vindt het 
optreden buiten proportioneel en nodigt hem uit voor een nader verhoor. De rechtbank veroordeelt hem later voor 

het gebruik van de handboeien, en noemt 
het terecht mishandeling. Tijdens het 

verhoor bij Willem Stiphout verklaart 
de verdachte dat de veroordeling 
volgens hem geheel onterecht is. 
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Ik wil u geen spannend verhaal vertellen. Maar een grap, die we uitgehaald hebben met een groep surveillanten. Het 
speelt zich af eind jaren ‘90. Aan het wijkteam Flierbosdreef deed de tweede lichting surveillanten hun praktijkervaring 
op. Zij stonden onder leiding van Arnout Aben. Arnout en ik raakten in gesprek en we hadden het erover om een grap 
met deze groep uit te halen. In die tijd werd ook de Amsterdam Arena, nu de Johan Cruijff Arena gebouwd. Ik reed in 
dezelfde tijd in een donkerblauwe Citroën XM.

Na veel brainstormen ontstond er een idee. De broer van de Juan Carlos, destijds de koning van Spanje, genaamd 
Philippe, zou informeel een bezoek brengen aan de Arena. Dit om zich te oriënteren of zo’n stadion ook iets was voor 
in Spanje. Echter, er moest wel politie aanwezig zijn en dat zouden de surveillanten zijn. Het plan was dat Arnout prins 
Philippe zou zijn en ik zou hem in mijn Citroën naar de Arena rijden. Er werd contact gezocht met de verkeersdienst en 
zij stuurden twee motorrijders. Van het wijkteambureau Ganzenhoef zouden we vertrekken.

De surveillanten moesten wel leren groeten en de wijkteamchef van de Flierbosdreef zou hen leren hoe te groeten en 
te exerceren. Onder leiding van Wilfred van der Wateren kregen zijn exercitie-les en ook hoe zij in de houding moeten 
springen en groeten. Het uur u naderde en ik reed naar Ganzenhoef. Daar stonden ook de twee motorrijders. Arnout 
had van goudkleurig papier een kroon gemaakt en zo verliet hij Ganzenhoef. Hierbij zwaaiend en groetend naar de 
omstanders, die verbaasd keken. Nadat hij ingestapt was reden we weg. Via de portofoon werd aan de surveillanten 
doorgegeven dat de prins onderweg was.

De surveillanten besloten toen, dat niemand de Arena meer mocht verlaten. Op dat moment kreeg een groep 
managers daar een rondleiding en was er ook een cameraploeg aanwezig. Ik dacht van Kindernet. De cameraman zocht 
een goede plek voor zijn filmopname. Hij stond voor de ingang en had zijn camera gericht op de surveillanten. Met 
toeters en bellen naderden we de Arena en bij aankomst stonden de surveillanten klaar. Op onderstaande foto staat de 
cameraman te filmen. Later hoorden we dat hij dacht een scoop te pakken te hebben. Ook hij kon om de grap lachen.

Ik stapte uit en liep om de auto heen om het achterportier te openen. Je zag de surveillanten al kijken van, hé die ken 
ik. Vervolgens stapte Arnout uit en toen had men in de gaten dat er een grap uitgehaald was. De meeste surveillanten 
konden de grap waarderen, maar twee waren echt woedend. Kortom een voor ons geslaagde grap. 

GESLAAGDE GRAP GESLAAGDE GRAP BERT LUSTIGBERT LUSTIG
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Ruiming
Ik ben met de ME-shovel vanuit Amsterdam op een trailer naar de legerplaats Harskamp gereden en daar ingezet bij 
de Regio Gelderland-Midden bij de Alfa 00, met als uitgangstelling de Heetweg in Kootwijk. Daar stond een mobiele 
commandopost. Ik ben daar 2 dagen in dat gebied geweest en de eerste dag is mij erg bij gebleven, Nl de ruiming van 
een boerenbedrijf aan de Meentweg in Kootwijkerbroek. Die boer had al zijn werktuigen op de toegangsweg en zijn 
erf gezet. En wel zo dat de vrachtwagens van het RVV er niet bij konden komen. De ME had de omgeving afgezet en 
de commandant ter plaatse zei, via de porto, dat ik de weg vrij moest maken en de boel aan de kant moest schuiven. 
Ik heb toen gezegd tegen hem gezegd, dat ik voor ik aan de gang zou gaan, even met deze boer ging praten. Ik heb 
toen tegen die man gezegd, dat hij beter de sleutels van de machines af kon geven, omdat hij later die dingen toch 
weer nodig had en dan kapot zouden zijn als ik deze moest verplaatsen. Hij gaf mij de sleutels en onze AE heeft die 
voertuigen aan de kant gereden zonder schade. Hierna kon het RVV hun werk doen (gezonde koeien ruimen). De 
boer is toen met zijn gezin in een auto vertrokken. Hij wilde het niet zien. Ik stond daar op dat erf te kijken, hoe ze die 
koeien naar de ruimploeg dreven en om vervolgens te worden geruimd. Bij een sloot stonden een stel kinderen van de 
buren te kijken en zij riepen al de namen van die beesten. Nou, dit was zo emotioneel. Voor mij even te veel, ik kreeg 
een brok in mijn keel. Ik ben toen weggegaan en in mijn shovel gaan zitten. Ik heb daar in Kootwijkerbroek nog wat 
kleine barricades opgeruimd en in de avond, in colonne met alle voertuigen, naar Stroe gereden en daar bij een groot 
wegrestaurant wat gegeten. En vandaar over de A1 snelweg, in colonne naar de legerplaats Harskamp. Daar moest ik 
nog stand-by blijven en om 19:00 uur kon ik inrukken. Hierna retour Johan Huizingalaan in Amsterdam en het einde 
van mijn bijstand. Al met al een zwarte dag in mijn carrière bij de baas 

Spitsroutes        
Er was een tijd dat in Amsterdam de zogenaamde spitsroutes werden “schoon gehouden” door motorrijders van de 
Verkeerspolitie. Dan bestelde de Verkeerspolitie een kraanwagen, met bemanning, die dan achter de motorrijders aan 
reed tot die een slachtoffer gevonden hadden. We waren op de Weteringsschans bij de bioscoop Alhambra en daar 
stond een motorrijder, in dit geval Rob Dias. Hij had aan de overkant al een bon geschreven. En daar komt een man 
aanlopen, keurig in het pak, pakt de bon van zijn voorruit, gaat in zijn auto zitten en scheurt de bon in stukken. Maar 
wij, in de kraanwagen, zien dat gebeuren, terwijl Rob met ons staat te praten. En ik zeg tegen hem “Rob, ze verscheuren 
jouw ambtelijke akte aan de overkant.” En voordat die persoon weg kon rijden stond er een motor voor zijn auto. Rob 
stapt eraf (toen droegen motorrijder nog van die grote leren jekkers waarin je een enorm postuur had) en opende de 
deur van de auto en pakte de man aan zijn stropje en zei: “Even oprapen, meneer!” De man pakte alle snippers snel op 
en vertrok. Wij lagen, in de kraanwagen, aan de overkant in een deuk. 
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Als de Prins op Schiphol aankwam dan werden er minimaal vier motorrijders van de VKP en een gidsauto met chauffeur 
besteld. Je moest dan met twee mensen van het stafbureau aan het HB naar de Kmar aan de Air Site Schiphol. Dan 
koppelde je daar met de auto’s van het Koninklijk huis en reed je richting Amsterdam. Zo moesten we op een keer 
naar het Krasnapolsky Hotel naar een bijeenkomst. Naar ik mij herinner van korpschefs en burgemeesters. Als wij de 
stadsgrens voorbij waren, dan werd er positie door gegeven aan de VKD en kregen we een groene golf. Je kon dan 
aan een stuk doorrijden en als het druk was ging er een motorrijder blokken. Ik zette dan de blauwe lamp op het dak. 
Zeer tegen de zin van de adjudant maar ik vond veiligheid voor alles. Zo had ik het geleerd, want je moest altijd op een 
“harde tijd” aankomen. Nu vond de Prins het prachtig als we hard gingen en af en toe even de “optische geluiden” 
aanzetten. Op de Dam aangekomen stonden daar alle hoogwaardigheid- bekleders op het bordes, bij de rode loper, te 
wachten. Ik stopte zo, dat zijn auto voor de loper stond en zijn chauffeur de deur kon openen. Hij stapte uit en ging niet 
richting bordes, maar liep naar de motorrijders en gaf hun een hand. Ook kwam hij naar mij en ik kreeg ook een hand 
en hij zei: “Het was weer klasse, bedankt” Daarna ging hij pas naar al die verbaasde gezichten op het bordes, maar 
niemand durfde wat te zeggen. Ik sprak later zijn chauffeur en die zei: “O, dat doet hij wel vaker, dan heeft hij het naar 
zijn zin gehad.” Daarna pakte hij uit zijn auto een ingepakte cooler met champagne, want de Prins had altijd zijn eigen 
drank mee. Dit waren toen prachtige belevenissen. 
 
Crossen met de motordienst VKP Amsterdam 
Als de motordienst op gezette tijden ging oefenen/crossen in Soesterberg, dan bestelden ze een vrachtwagen met 
chauffeur bij ons bureau. Er moest dan eerst aan de Anne Frankstraat de motoren ingeladen worden en alles wat 
daar bij hoorde, zoals zeep, overalls, e.d. Ik was altijd vrijwilliger voor deze klussen. Na het inladen reed je dan naar 
Soesterberg op een slapend deel van de vliegbasis. Daar laadde ik dan de motoren uit en zette deze klaar voor gebruik. 
Zo ook de andere spullen, zoals helmen, zeep en de overalls. Ook ging ik soms vast een rondje rijden op de testbaan, 
want de mannen zaten toch eerst koffie te drinken bij de Woeste Hoogte. Dat was er vlakbij. Zo ook een keer kwam 
chef motordienst, meneer Dorst, mee, Ik zie hem nog aankomen keurig in het pak. Ik zeg tegen hem, “Ook een rondje, 
meneer Dorst.” Hij zei: “Nou nee, want ik heb hierna nog een vergadering. Maar na aanhouden kregen we hem toch 
zo ver, dat hij een overall aantrok en een potje opzette. Samen met Hans Lussing ging hij een rondje rijden. Hans reed 
voorop en toen ze terugkwamen, was de chef niet meer te herkennen van de prut e.d. Maar we hadden water en zeep 
bij ons dus... Ik was ook op een dag mee, toen Rob Moot, een van de instructeurs, zei: “Rob, ga even mee, want de 
AVD is vlakbij aan het oefenen. Nou, ik werd wakker onder een boom, want we waren in van die tanksporen terecht 
gekomen en zijn daarin onderuit gegaan. Mijn bril in stukken en hoe moet je dat nou weer uitleggen als dienstongeval. 
Oplossing: ik ben toen van de laadklep gegleden en heb mijn hoofd gestoten. Pracht tijd, vooral als we na het crossen 
bij de Chinees in Zeist gingen eten. Dat was een feest. Ze hadden daar een apart zaaltje voor de heren en de kapstok 
bezweek zo wat van al die leren jassen en pistool gordels. Het was altijd zo een tumult, dat de koks uit de keuken 
kwamen kijken. Ik zie Andre Baalman nog met een ijscub op zijn hoofd zitten. De eerste keer dat ik meeging, zag ik dat 
er allemaal schaaltjes werden opgediend. Toen ik wat wilde pakken, was alles leeg. Je moest snel zijn, anders had je 
niks te eten… Een pracht tijd, met een geweldige ploeg motorrijders toen en ik had dat voor geen goud willen missen.

WAT VERHALEN VAN... ROB RUITER 



Ik ben sinds kort lid geworden van de SPA. Nu een jaar met pensioen plus een half jaar 
verlof ben ik dus al anderhalf jaar met veel plezier thuis. De laatste veertien jaar heb ik 
gewerkt als hoofd beveiliging bij DNB, daarvoor 28 jaar bij de Amsterdamse politie. Het 
is fijn dat ik, ondanks dat ik al een tijdje bij de politie weg was, nog steeds lid kon worden 
van de SPA. Ik krijg nu ook het personeelsblad van de SPA, dat ik met veel plezier lees. 
In de uitgave van juni stond een oproep aan de lezers om een bijdrage te leveren 
uit je eigen politiepraktijk. Na kort te hebben geaarzeld, wil ik wel een poging doen. 
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zat ik Amsterdam Noord, bureau Waddenweg. 
Toentertijd zat ik op groep twee bij Bp Sietse de Jong. We hadden nachtdienst en ik zat 
volgens mij met Frank van M. op de assistentie auto. We kregen de melding om naar 
een woning te gaan in de Van der Pekbuurt. Het was donker en de buurtbewoners 

hadden gebeld. In de straat woonde een oude mevrouw. Zij werd goed in de gaten 
gehouden door de buren. Op een gegeven moment hadden zij gezien, dat er nog licht 

brandde in de woonkamer aan de straatzijde en dat was voor het tijdstip, rond twaalven, 
voor haar ongewoon. Zij hadden aangebeld, maar er werd niet op gereageerd door de 

buurvrouw, dus de buren concludeerde dat er iets niet goed was met haar. Niemand had 
een sleutel van het huis. Wij kwamen ter plaatse en hoorden het verhaal van de buren aan. 

We besloten ook eerst te bellen en te bonken op de deur, op het raam, aan de achterzijde, maar 
geen beweging in het huis. We vroegen nogmaals of de buren zeker wisten, dat de buurvrouw 

thuis was en niet op visite of ergens anders heen. Ze wisten zeker, dat ze thuis moest zijn, ze was vast 
niet goed geworden.

Door de vasthoudendheid van de buren, dat de buurvrouw mogelijk onwel was geworden, overlegden wij met het 
bureau. Wij waren het er wel over eens, de deur moest eruit, voor hetzelfde geld lag ze ergens. Ook de Bp was dezelfde 
mening toegedaan, Sietse was niet zo moeilijk. Na veel geram en gebeuk op de deur kregen we die eindelijk open. 
Binnen gekomen zagen we dat alleen in de woonkamer het licht brandde. De woning was gelijkvloers en aan de 
achterzijde bevond zich een slaapkamer. Dat wisten we van de buren. In de verlichte woonkamer vonden we niets. Het 
was verder doodstil in huis en in de gang richting slaapkamer aardedonker. We konden zo snel geen lichtschakelaar 
vinden, dus de zaklantaarn maar aan. We stonden voor de deur van vermoedelijk de slaapkamer. Heel zachtjes deden 
we de deur open en schenen naar binnen met de zaklampen. Er stond een smal twee persoons bed een zogenaamde 
twijfelaar. We keken naar het bed en zagen dat er onder de deken iemand lag. Dit zagen we aan de bolling op het bed. 
We staarden naar het bed en besloten naar het bed toe te lopen. We waren er bijna en stonden even stil. Lag er een 
overleden iemand onder de dekens? Dat moest bijna wel. Na alle herrie die we hadden gemaakt, moest een levend 
iemand toch zeker wakker worden. Ik keek naar het bed en schrok. Ik zag de dekens heel zachtjes op en neer gaan, 
alsof er iemand onder lag die ademde en mogelijk sliep. We liepen heel voorzicht naar het bed, sloegen de dekens iets 
terug en zagen een oude vrouw onder dekens op het bed liggen. We schudden aan haar en de vrouw werd wakker. Zij 
schrok zich te pletter en begon meteen te beven en te schokken van angst. Door de spanning kon ze bijna geen adem 
meer halen. Ook wij waren behoorlijk geschrokken, we hadden ons op veel dingen voorbereid, maar niet op dit. Nadat 
de vrouw gekalmeerd was en wij haar hadden gerustgesteld en meegenomen naar de woonkamer, gaven we haar een 
glaasje water. Ze vertelde dat ze behoorlijk doof was en haar gehoorapparaat had uitgedaan. Ze was gewoon het licht 
in de woonkamer vergeten uit te doen! Hadden we bijna alsnog een overledene! 

ASSISTENTIE JOHAN DE PAUW
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Op de drempel van een tweedehandsboekenzaak in de Sint Antoniesbreestraat zit, midden in de deuropening, een 
gehurkte man. Hij is zachtjes aan het neuriën - zonder enige melodie - en wiegt constant heen en weer. De man ziet er 
zeer, maar dan ook zeer verwaarloosd uit. Ik schat hem een jaar of veertig, maar dat blijft een gok omdat zijn tengere 
gezicht verweerd is en onder de korsten zit. Zijn gescheurde en versleten kleren zijn botervet en ranzig. Hij heeft 
piekerig haar dat lang niet gewassen is. Maar het ergste van alles is de poep, die uit de pijpen van zijn broek loopt. 
Het is haast niet te zien of hij schoenen draagt of niet. Ik ben gebeld door Wim, de eigenaar van de boekwinkel. De 
verwaarloosde man zit al een paar weken voor of in de deuropening van zijn winkel en de boekhandelaar weet niet 
wat hij met hem aan moet. Hij wil graag dat de man weggaat, maar weet niet hoe hij dat aan moet pakken. Nu staan 
we samen achter in zijn zaak. Wim, een keurige, vriendelijke en beleefde vijftiger, nette broek en overhemd - zo te 
zien een echte boekenfreak - kijkt zorgelijk naar de man. Hij strijkt met zijn handen door zijn haar en zegt: “Weet je 
wat het ergste is? Er lopen hier in de Sint Antoniesbreestraat veel zwervers en rare vogels. Ze willen naar de wc of ze 
vragen geld en allemaal wijs ik ze zonder pardon de deur, maar die man daar is verdomme mijn eigen broer Harry!” 
Daar schrik ik wel van. Ik verbaas me over het grote verschil tussen de twee broers. De keurige boekenman en de 
zwaar verwaarloosde zwerver, een groter contrast is bijna niet denkbaar. Ik vraag hoe het zover heeft kunnen komen 
met Harry. “Dat is een lang verhaal,” vertelt Wim. “Vroeger was het al een moeilijke jongen. Veel blowen, spijbelen 
en verkeerde vrienden, u kent dat wel. Hij ging op zestienjarige leeftijd het huis uit en nam zelden contact op met zijn 
familie. Vaak wist niemand waar hij was. Voor mijn ouders is dat heel moeilijk geweest. Achteraf gezien denk ik dat hij 
aan schizofrenie lijdt, maar dat hebben we thuis nooit geweten. Toen hij hier voor de winkel verscheen, herkende ik 
hem eerst niet. Harry herkende mij wel, hij noemde meteen mijn naam.” Samen kijken we zwijgend naar Harry in de 
deuropening. Hij is zo vies dat ik niet eens kan zien of hij op zijn broer lijkt. Het lijkt Harry te ontgaan dat we het over 
hem hebben en hij zegt niks. Hij blijft zachtjes van voor naar achter bewegen en neuriën. Alles wat er om hem heen 
gebeurt, lijkt volledig langs hem heen te gaan. Ook de zorgen die Wim over hem heeft, merkt hij schijnbaar niet op.

“EENZAAM, MAAR NIET ALLEEN”
“Ik vind het verschrikkelijk om mijn broer zo naar de knoppen te zien gaan,” zegt Wim. “Een paar weken geleden, toen 
het mooi weer begon te worden dook hij plotseling op. Ik had hem jaren niet gezien. Hij wilde opeens graag bij mij 
zijn, maar ik kan hem niet in huis nemen. Hij heeft professionele hulp nodig en die kan ik hem niet bieden. Wim vertelt 
dat hij geprobeerd heeft hulp en onderdak voor Harry te vinden. Hij heeft het Leger des Heils gebeld, maar telkens als 
er iemand kwam, was Harry vertrokken. Harry wil geen hulp van anderen. Hij wil bij zijn broer blijven. Dat maakt hij 
duidelijk door elke dag voor Wims deur te gaan zitten en veel naar hem te kijken en luisteren. Natuurlijk geeft Wim zijn 
broer wel te eten en te drinken, maar verder kan hij weinig voor hem doen. Daarom heeft Wim uiteindelijk de GGD 
gebeld. Hij hoopt dat wij door middel van dwang of iets dergelijks meer kunnen bereiken. “Blijft Harry ‘s nachts ook 
voor de deur liggen?” vraag ik aan Wim. “Nee, dat niet,” zegt Wim. “Een paar weken geleden, en vroeger trouwens 
ook wel eens, zat hij gewoon voor de winkel op een bankje. Maar dat is nu veranderd. Nu zit hij in de deuropening en 
als ik niet oplet zelfs in de winkel. Maar na sluitingstijd gaat hij altijd weg. Ik weet niet waar hij dan blijft. Hij zegt ook 
helemaal niks. Hij zal toch wel zijn adresje hebben.” Ik kan mij Wims radeloosheid heel goed voorstellen en zeg vol 
goede moed: “Ik probeer je te helpen Wim, ik ben zo terug.” Ondertussen heb ik in mijn hoofd al een plannetje gemaakt. 
Het enige wat er nu op zit is aanpakken! Misschien had ik eerst de rijdende psychiater moeten bellen, maar omdat ik 
de situatie van Harry zo mensonterend vind, besluit ik meteen in te grijpen. Ik rijd linea recta naar het politiebureau 
IJtunnel. Daar vraag ik meteen naar Thomas, de wijkagent van de buurt. Ik ken die gast al jaren en ik heb mazzel dat 
het een doorpakker is, net als ik. Thomas is een grote, vrolijke kerel, ergens tussen de vijfendertig en veertig jaar. Onder 
andere door zijn imposante verschijning beschikt hij over een natuurlijk overwicht. Hij straalt beslist vertrouwen uit. 
Wij vormen een goed koppel en hebben aan een paar woorden genoeg. Gelukkig is Thomas aanwezig. Als hij me ziet 
vraagt hij lachend: “Wat heb je nu weer, viezerik?” Ik beschrijf wat ik in de Sint Antoniesbreestraat aangetroffen heb 
en samen maken we een plan. We besluiten Harry voor de winkel weg te halen, hem in mijn uitspuitbare GGD-bus te 
zetten en vervolgens naar de ontsmettingsruimte van de GGD te rijden. 

HENK PLENTER
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Op dat moment, in 1992, woon ik in de dienstwoning boven die 
ruimte, op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost. Ik weet dus 
hoe het werkt. Vaak genoeg heb ik zwaar vervuilde mensen in 
bad gestopt voordat ze naar het ziekenhuis gingen. Pasgeleden 
nog bracht de politie een totaal verwaarloosde zwerver die ze 
uit het Vondelpark hadden opgepikt. De arme man was finaal 
stukgebeten door duizenden luizen op zijn lijf. Er waren vier 
baden met ontsmettingsmiddel nodig om hem schoon te krijgen. 
Wat ik ook nooit meer zal vergeten is de enorm dikke vrouw uit 
Noord, die voordat ze naar het ziekenhuis mocht, gewassen moest 
worden. Ze zat zo onder de aangekoekte poep, dat een bad zeer 
noodzakelijk was. Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat 
we klaar waren; ze moest drie keer achter elkaar in bad, omdat ze 
met haar dikke lijf de badkuip afsloot, waardoor het vieze water 
achter haar rug bleef staan. In de ontsmettingsruimte wordt ook 
al het besmette linnengoed van ziekenhuizen behandeld.

Ik bel een van de mensen die dienst hebben en verzoek de 
medewerkers om drie baden met warm water vol te laten lopen. 
Het eerste bad voor het afweken van het ergste vuil, het tweede 
voor de tweede laag vuil en het derde om Harry echt schoon te 
krijgen. Op het politiebureau steken we ons alvast in een overall, 
want dit gaat een heel smerig klusje worden. We rijden samen 
terug naar de boekwinkel. Harry ziet ons al aankomen en tot onze 
verbazing komt hij lenig overeind. Hij begroet ons vriendelijk. Het 
lijkt alsof hij plotseling uit een diepe slaap is ontwaakt. Thomas 
stelt zichzelf aan Harry voor, zegt wat we van plan zijn, en dan 
gebeurt het. Of Thomas nu te dicht bij Harry staat of dat Harry 
hem erg aardig vindt, dat zullen we nooit weten, maar binnen een 
minuut zit Thomas onder de poep. Harry klampt zich aan Thomas 
vast en overal op zijn zojuist nog smetteloze witte overall zitten 
bruine handafdrukken. Thomas heeft het niet meer en ik kan mijn 
lachen niet inhouden. Harry heeft niks door en blijft vriendelijk 
kijken. Ondertussen praten we op Harry in: “Kom op jongen, dit 
gaat zo niet langer. Je kunt hier niet eeuwig blijven zitten. Je wordt 
hartstikke ziek zo.”

We beloven Harry dat hij lekker in bad gaat en dat hij te eten 
krijgt. En, als hij schoon is, dat er een dokter naar hem gaat 
kijken. Onze woorden treffen doel en opvallend snel krijgen we 
hem in de bus. In de auto blijft Harry rustig doorzingen. Vanuit 
het centrum naar Oost is het ongeveer tien minuten rijden, maar 
Thomas vraagt al snel om wat meer gas, want de poeplucht 
wordt iedere kilometer indringender. Na een tocht die eindeloos 
lijkt te duren en waarbij wij het allebei bijna te kwaad krijgen, 
komen we aan op de Zeeburgerdijk. Binnen zetten we Harry op 
een stoel en proberen hem ertoe te bewegen zijn kleren uit te 
trekken, maar ons verzoek komt niet aan. Harry snapt niet wat hij 
moet doen en zingt op zachte toon door. We gaan hem helpen. 
Thomas houdt hem onder zijn armen vast en ik probeer zijn broek 
naar beneden te trekken. Dan blijken er toch nog een paar totaal 
vergane schoenen aan zijn voeten te zitten. Bij kleine beetjes trek 
ik de broek naar beneden.  Dat geeft elke keer een zuigend en 
soppend geluid. Thomas wordt gek, want nu komt er pas echt een 
walgelijke lucht naar boven. Rechtstreeks zijn neusgaten in.

Ik zie hoe misselijk hij van de bijna ondraaglijke lucht wordt. Als ik zijn verwrongen gezicht zie, 
moet ik wel een beetje lachen. Zachtjes morrend en zeurend vraagt Thomas: “Henk, kan het niet 
ietsje sneller?” Hij wil al bijna weglopen. “Nee Thomas, niet zeuren maar doorwerken,” zeg ik. Als 
we eindelijk de broek van Harry’s lijf hebben gekregen, kijken we vol verbazing naar zijn lichaam. 
Alles is ontstoken, er vallen maden op de grond en zelfs zijn piemel is totaal verdwenen. Alleen het 
elastiek van waar ooit een onderbroek heeft gezeten, zit in zijn lijf gesnoerd. “Stoppen Thomas,” 
roep ik resoluut. “Dit moet professioneel aangepakt worden.” Ik durf het risico niet te nemen om 
hem zo in bad te stoppen, want ik heb wel eens gehoord dat mensen dan dood kunnen gaan. Ik weet 
het niet precies, maar ik heb gehoord dat een sterk vervuild lichaam eerst met zoete olie geweekt 
moet worden. Hoe dan ook, ik ga niet verder. We bellen de ambulancedienst waar ik een goede 
band mee heb. Ik vertel ze in korte lijnen waar we mee bezig zijn en gelukkig weten ze meteen 
waar ik mee zit. Dit noemen we een GGD’tje. Dat betekent dat we direct gratis hulpverlenen. Als 
je het helemaal volgens de regels wilt doen, moet er eerst een arts komen en die moet vervolgens 
de ambulance aanvragen en dan volgt er nog een enorme administratieve nasleep. In dit soort 
gevallen wil iedereen dat het probleem, vanuit de slachtofferkant gezien, snel en menselijk wordt 
opgelost.

De ambulancebroeder, die binnen tien minuten ter plekke is, heeft veel meer kijk op dit soort 
situaties dan wij en weet precies wat hij moet doen. Hij stopt Harry voorzichtig in bad, we geven 
hem wat te eten en daarna wordt Harry naar het ziekenhuis vervoerd. Al zingend verdwijnt hij in de 
ambulance. Terwijl wij de troep aan het opruimen zijn, belt een van de broeders van de ziekenwagen. 
Harry wil graag zijn broek terug! Daar moet ik hard om lachen, omdat de broek niet meer is dan een 
vod, vol met korsten en drek. “Zeg maar tegen Harry dat zijn broek overleden is,” zeg ik tegen de 
broeder. Dat gaat de broeder vast niet zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij Harry duidelijk 
gaat maken dat hij toe is aan een nieuwe broek. Een paar maanden later spreek ik Thomas weer. Ik 
vraag of hij weet hoe het met Harry en Wim afgelopen is. Thomas vertelt dat Harry nog een poos in 
het ziekenhuis is verzorgd, en dat Wim hem regelmatig heeft bezocht. Maar blijkbaar had Harry een 
longemfyseem: een chronische ziekte waarbij er steeds meer longblaasjes stukgaan. Twee weken 
na zijn ziekenhuisopname overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking. Gelukkig had Harry 
een broer die hem uit de penarie kon halen. En ook al liep het voor Harry minder goed af, Wim heeft 
er in ieder geval voor gezorgd dat zijn broer niet op straat gestorven is. 

‘Ik durf het risico niet te nemen om hem zo in bad te stoppen, want ik 
heb wel eens gehoord dat mensen dan dood kunnen gaan. Ik weet het 
niet precies, maar ik heb gehoord dat een sterk vervuild lichaam eerst 
met zoete olie geweekt moet worden.’
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IK WAS 11 JAAR EN OP WEG NAAR 
SCHOOL: DOOR FRITS MÖLLER

Een vreemd geplaatste benzinetank
Een verkeerscontrole op het Stadionplein (als ik mij dit goed herinner) ergens in 1978 - 1980. 
Het was mijn beurt om het bekende teken te geven. Een lelijke eend (2-cv) met Frans kenteken 
stopte en voor ik van mijn verbazing was bekomen, zei een reguliere collega “Zal ik dit maar 
van je overnemen?” Graag dus, met toestemming van een brigadier. Wat was het geval? De 
rechtervoorstoel ontbrak. Op die plaats stond een slordig vastgezet vat benzine terwijl een 
persoon op de achterbank bezig was via een slap slangetje brandstof naar de motor te pompen. 
De eerder genoemde collega bleek er blij mee te zijn: “Zoiets kom je toch nooit tegen!”

Diep in de vorige eeuw met een soort van Fred Flintstone-auto onderweg
Ik was met drie kennissen met een soort Fred Flintstone-auto onderweg toen de brandstof bijna 
op was. De auto has beslist betere tijden gekend, de ontwerper zal hem niet direct herkend 
hebben. Wat was het geval. Het dak was niet meer helemaal aanwezig, net als een paar ruiten, 
de voorruit gelukkig wel, het regende en om niet al het water binnen te krijgen was er een 
stevig plastic zeil overheen gespannen en met touwen vastgezet. Alles was aan vervanging toe, 
behalve de motor en de brandstoftank. Wij stopten bij een landelijk gelegen benzinestation. 
De pompbediende voorzag ons weer van voldoende brandstof en zei: ”Wat heeft dit gekost en 
hoever moeten jullie er nog mee?” Toen we uitgelachen waren, waren we bijna thuis. Dat wij in 
dit ‘voertuig’ zaten kwam, omdat wij met 3 personen ergens waren in het Gooi of de Veluwe en 
de 4e persoon ons zou ophalen. Hij kwam toen hiermee. Ter plekke was er geen ov.
Deze auto zal wel op de sloop zijn geëindigd, of in een of ander tv-programma als  wrak van de 
week.

Een grote brand
Het was op een zondag (volgens mij) begin april 1979 dat een groot houten gebouw langs de 
Feridinant Bolstraat en de Lutmastraat aan zijn laatste dag begon, spontaan maar ongepland 
bijgestaan door enige jeugdige hulp van buitenaf. In de fik gestoken dus. En mij een, eveneens 
ongeplande, extra dienst opleverde van ca. 20 minuten. Ik was met mijn eigen auto onderweg 
en naderde vanuit de richting Utrecht en kwam via de bekende brug de Rijnstraat binnen, toen 
donkere rookwolken langzaam boven de stad zichtbaar werden. Dichterbij gekomen bleek het 
eerder genoemde houten gebouw in brand te staan. Het gebouw was nog in gebruik (voor een 
klein deel) bij de Sociale Dienst, de overige ruimten (2 etages = 2 lagen) waren in gebruik als 
opkomstruimte van diverse verenigingen en verder voor opslag van gemeente-eigendommen. 
Een ca. 70/80 jaar oud houten gebouw met een periodiek dichtgeteerd dak en de lange houten 
buitenkant met carbolineum beschilderd, met in de opslag alle mogelijke brandbare spullen van 
het soort: onbruikbaar, overbodig, “over de datum”, waar de reden van het bewaren alleen was 
gelegen in het feit dat er plek was om het neer te leggen.

Kortom: dat brandt wel. Tramveerkeer werd stilgelegd (lijn 25) en de stroom afgeschakeld. De 
houten kozijnen en deuren in de Lutmastraat werden door de brandweer nat gehouden.. Kortom, 
werk genoeg. In het gebouw waren door omstandigheden ook wat eigendommen van mij 
aanwezig. Ik had een sleutel van de zijdeur, was dus niet helemaal alleen maar een ramptoerist. 
Ik werd op mijn schouder getikt, achter mij staat een brigadier van de van Leijenberghlaan 
met de mededeling: “even met dit voertuig (VW-bus) naar het bureau collega’s ophalen.” Ik 
reageerde met zoiets als: “ik ben een reserve-agent, ik sta volgens mij niet genoteerd vandaag 
dat ik iets doen moet en ik heb ook de kleding niet bij mij.” De reactie was zoiets van: “Een agent 
is een agent, kan 24/7 in dienst geroepen worden en gehouden als de nood aan de man is. En 
ik vind dat nu dat dat punt is bereikt. Ik tel dus tot drie en dan zit je in het voertuig want anders 
heb je een groot probleem en de kleding zal mij een zorg zijn.” Kortom, met een schriftelijke rij-
opdracht (achterop een formuliertje uit het bekende parkeerbonnenboekje) ben ik weggereden 
en heb de taak volbracht, met een ervaring rijker: er passen 12 mensen in een VW-bus! Rij-
opdracht weer ingeleverd, verder werd er van mij geen werk meer verwacht. Van het gebouw 
was niet veel meer over. 

In oktober of november 1948 was ik, met twee andere jongens uit mijn klas, op weg naar school, en toen hebben wij 
ons schuldig gemaakt aan twee strafbare feiten: 1e onrust en lawaai maken in een woonstraat en tweede vernieling.

Wat was er gebeurd?
We liepen in de Achillesstraat in Amsterdam-zuid, in het korte stukje tussen de Stadionweg en de Marathonweg en 
hielden ons toen ca. twee minuten niet aan de geldende regels voor scholieren op weg naar school. Wij hebben gerend, 
geroepen en gestoeid (feit 1) en er braken twee takjes af van een struik in een geveltuintje (feit 2). De eigenaar van de 
struik was heel boos en sleepte ons zijn huis in en belde de politie. Een bus met drie agenten kwam voorrijden. Voor 
drie jongens van 11 jaar werden drie agenten ingezet. De eigenaar vertelde wat er was voorgevallen, de schade aan zijn 
struiken en het lawaai in de straat. Wij gingen met zes personen met het busje naar het posthuis op de Stadionweg, 
waar ons zeer uitgebreid werd uitgelegd hoe wij ons op straat hadden gedragen op weg naar school. Ons gedrag zou 
gevolgen hebben. Onze namen en adressen werden genoteerd. Dit zou worden gecontroleerd. Hoe gebeurde dat? Wij 
gingen met zijn allen te voet naar mijn huis in de Agamemnonstraat om te controleren of mijn opgegeven achternaam 
overeenkwam met het naambordje naast de bel. Mijn moeder kreeg te horen dat er op de opvoeding van haar zoon 
het één en ander was aan te merken omdat ik had gerend, geroepen, gestoeid en vernieling had aangericht op straat, 
op weg naar school. Mijn moeder zal niet erg geschokt zijn geweest, er zijn beslist ergere dingen. Dat herhaalde zich 
op de Tuijl van Serooskerke weg en in de Amazonestraat. Toen met zijn allen naar de school op het Hygieaplein, waar 
werd verteld wat de reden was waarom wij te laat waren en er werd in de klas uitgebreid verteld wat wij op straat 
hadden uitgehaald en iedereen in de klas werd gewaarschuwd dergelijk gedrag niet over te nemen want dan zouden er 
ook gevolgen komen. Wat waren die gevolgen? Wij moesten op het Hoofdbureau komen (de ontvangst was: jullie zijn 
hier in het hol van de leeuw!) en verzamelen in een leslokaal, bijna geheel gevuld met jongens van onze leeftijd. Dat 
werden strafregels schrijven, een bloknootvel aan beide kanten vol en ook netjes schrijven, en leesbaar anders moest 
het overnieuw. Het zal wel iets geweest zijn van: “Ik mag niet rennen en schreeuwen op straat op weg naar school.” 
Het zal wel netjes genoeg zijn geweest, het hoefde in elk geval niet overnieuw. In datzelfde leslokaal begon ik 24 jaar 
later, ca. februari 1972, aan de opleiding tot reserve-agent, dus de gebeurtenissen hadden blijkbaar geen strafblad 
opgeleverd. In december 1948 werd ik 12 en mocht ik direct van school wegens niet langer leerplichtig. Op verzoek van 
mijn ouders mocht ik de rest van het schooljaar afmaken, zodat ik een bewijs van het gevolgd hebben van onderwijs 
kon ontvangen. Het officiële bewijs is helaas zoekgeraakt en later vervangen door een briefje.
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