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OPROEP  Redactie

MEDEDELINGEN

Beste collega’s van de Eenheid Amsterdam.
Het bestuur van de Senioren Politie Amsterdam (SPA) en ik denk dat u dat ook vindt, is verontwaardigd 
over de agressie van verschillende groepen burgers naar onze werkende collega’s in het hele land. Je 
(blauwe|) bloed gaat koken bij het zien van het geweld waarmee onze collega’s, het ziekenhuispersoneel en 
andere hulpverleners worden belaagd. Er wordt dezer dagen veel van jullie gevraagd, maar vooral van jullie 
incasseringsvermogen, zowel fysiek als geestelijk. Een blauw hart blijft ook na de pensionering. Als oud-
collega’s kunnen wij ons voorstellen hoe groot de wissel is, die nu op jullie wordt getrokken. Wij leven met 
jullie mee, zijn bezorgd, maar vooral ook trots op wat jullie in deze tijd presteren. Wij staan vierkant achter 
jullie net als, naar onze overtuiging, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Blijf gezond en houd 
vol. 

Namens het bestuur van de SPA
Joop Reder (voorzitter).

Dit bericht wordt gedeeld en ondersteund door alle organisaties van politie gepensioneerden, verenigd in 
het samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS).

AAN DE EENHEIDSLEIDING VAN DE EENHEID AMSTERDAM VAN DE NATIONALE POLITIE

Een vraag van een collega van de DRR. Zij vraagt zich af, of iemand haar opa heeft gekend. Zijn naam is Teun 
Eimers en was na de oorlog jarenlang adjudant van de Vreemdelingendienst in Amsterdam. Ze zei, dat ze 
héél blij zou zijn,  wanneer er nog een foto van haar grootvader zou zijn. Teun zou geboren zijn in 1913 en 
is vermoedelijk in 1968 met pensioen gegaan. Teun is in 1979, op 66-jarige leeftijd, helaas overleden. Ik 
denk dat er nog veel collega’s in leven zijn, die werkzaam waren in de jaren vóór 1968, al dan niet bij de 
Vreemdelingendienst, die mogelijk nog iets over Teun Eimers kunnen verhalen. Voor info betreffende Teun 
Eimers kan deze gestuurd worden naar: eindredacteur@spa-amsterdam.nl. 

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

Zaterdag 05-06-2121 Italiaanse dag 14:00 uur SPA

NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in
de even maanden. SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk).

EVENEMENTENKALENDER

Als ik dit schrijf is het inmiddels alweer februari en zitten we nog steeds met een avondklok en een lockdown. Wat een 
zware tijd hebben we inmiddels al achter de rug, maar gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel. Het vaccineren is 
op gang gekomen en laten we hopen dat dit jaar rooskleuriger zal worden en dat de coronacrisis snel achter de rug is. 
Ik hoop vurig met u dat de winkels weer volledig open mogen, evenals de horeca en dat de druk op het zorgpersoneel 
wordt verlicht. Maar natuurlijk ook dat we weer feestjes mogen vieren, op vakantie mogen gaan en bovenal onze 
dierbaren weer onbeperkt mogen vasthouden en knuffelen.

Verontwaardigd was ik, net als u over de agressie van verschillende groepen naar onze werkende collega’s. Je bloed 
kookt als je naar de beelden kijkt. Namens het bestuur van de SPA en de samenwerkende seniorenverenigingen in het 
land  is een open brief geschreven in de richting van de werkende collega’s en hulpverleners. Deze brief vindt u in dit 
nimmer van het SPA-nieuws, maar ook op onze website.

De SPA bestaat dit jaar 35 jaar. De organisatie en de reeds gedane reserveringen van de feestelijkheden hebben 
wij daarom voorlopig moeten uitstellen, maar wat in het vat zit verzuurd niet. U zal daar zeker begrip voor kunnen 
opbrengen in deze tijd. Zodra het weer mogelijk is, zullen wij dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zodra ons honk 
weer open mag, berichten wij u daarover op onze website.

In dit nummer ook weer verschillende verhalen van oud-collega’s, onder andere een verhaal van Ton Buddelmeijer 
over zijn sollicitatie bij de politie. Ik denk dat er weer een lezenswaardig nummer van het SPA-nieuws bij u door de 
brievenbus is gegleden.

Blijf gezond en hopelijk gauw tot ziens.

VOORWOORD

Joop Reder

van de voorzitter
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Frans de WINTER
De 83 jarige Frans kreeg helaas te maken met Covid 19 
en heeft 9 dagen in het ziekenhuis te Hilversum gelegen 
(beademing) etc. Op 22 december 2020 mocht Frans 
het ziekenhuis verlaten. Hij knapt nu langzaam weer op. 
Succes Frans en gefeliciteerd!

Han VARKEVISSER
Onze webmaster Han heeft op 22/12, net voor de 
Kerst, op zijn muziekvereniging een lelijke val gemaakt. 
Hij liep hierbij een gebroken oogkas, neus en een 
hersenschudding op. Han herstelt hier gelukkig goed van 
en is positief over het verdere verloop. Sterkte!

John ELBERSE
Nog steeds afwachten op een oproep om geholpen te 
worden aan een tumor in het hoofd. Zijn geduld wordt 
wel erg op de proef gesteld. Erg onprettig voor John en 
zijn familie. John voelt zich goed en is en blijft positief 
ingesteld. Sterkte!

Hugo PRIESTER
Met Hugo gaat het goed en hij vermaakt zich prima in 
Almere. Ook zijn naaste familie woont in de buurt. Onze 
oud forensisch expert trekt regelmatig met zijn caravan 
de Achterhoek in. Voor hem bekend terrein, want hij is 
daar geboren.

Dick POTH
De inmiddels 82 jarige Dick woont al jaren in 
Harderwijk. Hij heeft het daar prima naar zijn zin. Dick 
doet vrijwilligerswerk, ondermeer bij de plaatselijke 
Voedselbank. De contacten aldaar doen hem goed. Hij 
wil dit tot zijn 85e blijven doen. Een goed streven. Succes!

Cees BANK
De onlangs 77 jaar geworden Cees kon vanwege 
dementie niet langer thuis wonen. Cees verblijft thans 
in een verzorgingshuis. Ons magazine is hem nog goed 
bekend. Wij wensen de familie Bank alle sterkte toe.

Wim BOONE
Na een huwelijk van 65 jaar heeft Wim, 91 jaar, afscheid 
moeten nemen van zijn vrouw Hennie. Kerst en Oud & 
Nieuw konden nog in familiekring worden doorgebracht. 
Hierna ging het voor Hennie vrij snel achteruit en in 
januari is zij overleden. Wim heeft zijn vrouw de laatste 
jaren met alle liefde verzorgd. Hij moet nu erg wennen 
aan het alleen zijn, temeer daar vele vrienden en 
bekenden inmiddels zijn overleden. Gelukkig wonen zijn 
zoon en dochter niet al te ver weg.

Wim is sterk en vooral scherp van geest. Als de tijd rijp is, 
zullen wij Wim zeker weer ontmoeten op een reünie. Tot 
die tijd is familie erg belangrijk, sterkte Wim!

Eef BUURMAN
Ik heb onlangs helaas moeten vernemen, dat Eef moeilijke 
tijden door maakt. Er zijn bloedingen vastgesteld in de 
hersenstam en ook uitzaaiingen naar het hersenvlies. 
Op 20 februari bereikte mij het bericht dat Eef aan de 
gevolgen van deze ernstige ziekte is overleden. Veel 
sterkte gewenst voor zijn vrouw, kinderen en familie.

Frans van der LOOIJ
Zelf zegt Frans, 85 jaar, wat achteruit te gaan. Hij is een 
paar keer gevallen en zijn geheugen laat te wensen 
over. Frans heeft zijn auto verkocht. Dat lijkt mij een 
verstandig besluit. Als Frans samen met zijn echtgenote 
de dichtstbijzijnde winkels bezoekt, maakt hij gebruik 
van een rollator. Op deze wijze kunnen zij het hopelijk 
nog een tijdje volhouden. 

Wolter OOSTING
De heer Wolter Oosting  (vroeger bekend van de ME) 
heeft op 10-2-2021 de leeftijd van 100 jaar mogen 
bereiken. Het Bestuur van de SPA heeft dit niet vergeten 
en hem een passend cadeau bezorgd. Het wachten is op 
ruimere Covid-regelingen, waarna wij hem zeker met 
een bezoek zullen vereren. Gefeliciteerd en geniet van 
het leven!

Peter PERGER
Na wat verkeerde bloedwaarden en de ziekte van Crohn, 
gaat het nu weer goed met de 72 jarige Peter. Peter 
heeft dienst gedaan bij de Kraanwagens, Raampoort, 
Cavo en Verkeersdienst. Ook heeft hij deel uitgemaakt 
van de Medezeggenschapcommissie. Peter en zijn vrouw 
zijn met hun kat woonachtig in IJmuiden en hebben het 
aldaar goed naar hun zin. Geniet er maar van. 

Helaas hebben wij de laatste maanden afscheid moeten 
nemen van een aantal leden: De heer Slijters, 90 jaar; 
Hans Switzer, 70 jaar;  Bert Lindeman, 78 jaar; Bert 
Gersen, 79 jaar; Piet Hartman, 84 jaar;  De heer R. 
Huizenga, 67 jaar; Mw. Hennie Boone-Kuiper, 89 jaar;  
Joop Klaver, 76 jaar;  Bert van Maanen, 82 jaar;  Sietze de 
Jong, 94 jaar  en Albert (Appie) Pieper, 88 jaar.

RUST IN VREDE
Dit was het voor deze keer. Ik wens een ieder het 
allerbeste toe, nog even volhouden! Er zit niets anders 
op.

HOE IS HET MET Frank van den Berg 

U heeft al een tijdje niets gehoord van de evenementen commissie. Dat kon 
ook niet anders, want de coronaregels lieten niet toe dat er ook maar iets met 
meerdere personen georganiseerd mocht worden. Het ziet er naar uit dat 
het vaccinatieprogramma en de snelheid van inenten dusdanige vormen gaat 
aannemen, dat wij weer voorzichtig kunnen gaan denken aan de opening van het 
SPA-honk. Wij willen op 5 juni 2021 een Italiaanse middag/avond organiseren in 
ons SPAhonk. Wij zeggen daar nadrukkelijk bij, dat daar eerst groen licht door 
de regering voor moet worden gegeven, maar stil zitten is niets voor ons. Wij 
zullen dan verzorgd worden door een Italiaanse kok, die een vijf gangen menu 
zal serveren, bestaande uit: Antipasto trio van carpaccio, beenham met honing 
mosterdsaus en gerookte zalm ***** Huisgemaakte tomatensoep met verse 
pesto **** een variatie van pizzapuntjes (worden uitgedeeld) ***** Pasta van 
de chef ***** Varkenshaas medaillon met saus Amore Mio, gemengde salade 
en salade Caprese ***** Panna Cotta met Caramelsaus.

Natuurlijk houden wij rekening met diëten. Meldt u dit bij uw aanmelding. Eén en ander zal worden bereid en 
uitgeserveerd vanuit een Italiaanse foodtruck. Wij hopen dat dit een begin kan worden van een betere tijd dan 
met de huidige quarantaineregels. Schrijf u in voor 22 mei door €15,00 over te maken op rekeningnummer: 
NL89INGB0000451020 t.n.v. van de SPA. Introducees betalen €17,50. Inschrijven kan zonder risico, want mocht het 
niet doorgaan, dan krijgt u uiteraard uw geld terug. Wij zullen u daarover op onze website informeren. 

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
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Samenvatting: 
Op 18 en 19 januari 1945 werden vooraf geselecteerde Amsterdamse politiemannen door de bezetter opgepakt. 
Hun Duitsgezinde chefs en de bezetter beschouwden hen als deloyaal. Waren bomaanslagen op het Gewestelijk 
Arbeidsbureau in de Spieghelschool en de Emmaschool in Amsterdam de reden voor hun aanhouding? Was het uit 
represaille? 110 politiemannen werden overgebracht naar Schalkhaar. Daar troffen zij Haagse politiemannen die 
op Kerstavond 1944 waren aangehouden. Met anderen werden zij weggevoerd naar Ommen, Hannover, Salzgitter, 
Braunschweig, Blankenburg of Magdeburg. Vooral in Duitsland kwamen zij in oorlogsverschrikkingen terecht. Drie van 
hen, één uit Amsterdam en twee uit Den Haag, overleefden het niet. Hun eigen verhaal is 75 jaar onopgemerkt gebleven 
in de archieven. Hier wordt het voor het eerst verteld. Op 24 december 2020, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, 
heeft Cor Gorissen het hierboven omschreven boek uitgebracht. Het is niet zijn eerste boek. Zes jaar eerder schreef 
hij Wij waren er niet bij…, een beschrijving van het Gedenkteken Amsterdamse Politie 1940-1945 in het Amsterdamse 
Hoofdbureau van Politie. Voldoende reden om hem te interviewen. Hieronder volgt het interview.

“Waarom dit tweede boek?”
Cor: “Het eerste boek is geschreven omdat we als korps vragen, die werden gesteld door nabestaanden, niet meer konden 
beantwoorden. Vragen als: ‘Wat weet u van mijn grootvader?’, ‘Waarom zijn al deze personen op het gedenkteken 
vermeld?’ en ‘Waarom staat er in de beschrijving bij het gedenkteken dat Joodse collega’s zijn “gevallen”, terwijl zij 
zijn omgebracht in Auschwitz en Sobibor?’ Ik heb dat toen uitgezocht en er een boek van gemaakt. Dat staat nu in een 
houder naast het gedenkteken. Er zijn er duizend gedrukt, waarvan de meeste bij de collega’s terechtgekomen zijn. Het 
boek heb ik ook kunnen overhandigen aan nabestaanden, waaronder een dochter. Dat was in een heel mooie, maar 
ook emotionele, bijeenkomst. Het voorzag in een behoefte, dat was wel duidelijk.

Het nieuwe boek van Cor Gorissen,. 210 blz. paperback. 
Uitgeverij Boekscout. Te bestellen met ISBN 9789464311105.

OP LAST BEZETTINGSOVERHEID 
AANGEHOUDEN EN NAAR ELDERS VERVOERD
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De jaarlijkse herdenking, waarmee in 1975 was gestopt, is vervolgens in 2015 in ere hersteld. De politieman 
H. van Horssen is op het gedenkteken opgenomen. Op zijn personeelskaart staat: “6 april 1945 in Duitschland 
overleden. […] Gearresteerd met ± 120 man en in Hannover overleden.” De vraag was hiermee helder: wat 
is er met de anderen gebeurd? Omdat ik gezien had wat het voor familie betekende om, ook na zoveel jaar, 
ontbrekende informatie te krijgen, voelde ik het als een ‘morele plicht’ niet te stoppen, maar verder te 
gaan met onderzoeken. Bovendien was ik terug bij mijn oude liefde: recherchewerk.”

“Hoe verliep het onderzoek?”
“Het was een stevig onderzoek. Veel archieven, boeken en onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog 
zijn geraadpleegd. Alle personeelskaarten van Amsterdamse politiemannen, met daarop een 
geboortedatum tussen 1880 en 1925, zijn door de handen gegaan van collega Sara Noot en van mijzelf. 
Van 3940 personeelskaarten zijn de bijzonderheden vastgelegd. Ook moest het Stadsarchief Amsterdam 
binnenstebuiten gekeerd worden. Het lukte steeds maar niet om verslagen te vinden van de ‘arrestatie van 
die ± 120 man’. Niet gedigitaliseerd betekent ook nu nog veelal ‘niet vinden’. Maar ja, dan heb je toch ook 
het geluk dat een ‘rechercheur’ nodig heeft. Daarmee zijn al veel zaken opgelost, zo ook hier.”

“Wat was dan die mazzel?”
“De kleinzoon van de Amsterdamse politieman V.A. Seket, Peter Kroesen, expert op het gebied van het 
archief van de Gemeentepolitie Amsterdam, vond een aanvraag tot schadevergoeding van een collega, die 
naar Duitsland was weggevoerd. In dat dossier zaten ook de gezochte rapporten/verslagen. Zonder hem 
waren ze niet gevonden.”

“Wat stond er in die verslagen?”
“Hoe ze waren aangehouden. Hoe ze waren weggevoerd en waarheen en wat ze hadden ervaren. 
Hoofdcommissaris Versteeg had een aantal van hen op 28 mei 1945 ontvangen en toegesproken. De 
volgende dag liet hij hen vragen rapporten op te maken, zodat er één verslag gemaakt kon worden. De 
rapporten/verslagen zijn opgemaakt, maar tot één verslag is het niet gekomen. Dat heb ik dus nu gedaan, 
in boekvorm.”

“Waarom in boekvorm?”
Lopende het onderzoek ontstonden er steeds meer vragen. De Amsterdamse politiemannen kwamen eerst in Schalkhaar 
terecht, waar zij Haagse politiemannen troffen. Die zijn gelijktijdig weggevoerd naar Duitsland. Dat moest dus ook 
onderzocht. Een oude regel, die ik van Peter Schoots, maar ook van Joop van de Nesse, leerde: noemen is uitzoeken. 
Maar ook raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de rol van de leidinggevenden in die tijd. Wat was hier de rol van de 
toenmalige (wnd) politiepresident Van Hilten, van de Chef Ordepolitie Van der Ploeg, van Daudt, de samensteller van 
een lijst waarop de weggevoerde Amsterdamse politiemannen vermeld stonden? Het werd dus meer dan een verslag.

“Heb je de antwoorden gevonden op die vragen?”
Ja, dat heb ik. Ik heb dagenlang onderzoek gedaan in het Nationaal Archief, waar de dossiers van Van Hilten, Van 
der Ploeg en Daudt zijn opgeslagen. Die dossiers zijn veelal nog beperkt openbaar. Ik heb hun verklaringen over de 
wegvoering gelezen, maar ook de verklaringen daarover van Lages, Rauter, Viebahn en Rühl, Kuiper en Mollis. Ook heb 
ik weer familie opgespoord en belangrijk fotomateriaal uit 1945 te pakken gekregen. Ik sprak twee zoons van collega’s 
die naar Duitsland zijn weggevoerd. Ik heb hen het verslag van hun vader laten lezen. De trots op hun vader, die er 
na de oorlog weinig over sprak, wat overigens veel voorkwam, is enorm. Zo zie ik bij de namen van de weggevoerde 
politiemannen ook collega’s, die ik in die 45 jaar dat ik bij het korps Amsterdam mocht werken, ben tegengekomen 
in het werk. Ik kende toen hun verhaal niet, nu kan ik het hen helaas niet meer vragen. Ik ga er van uit dat veel 
gepensioneerde collega’s deze verhalen wel deels kennen. Meestal levert dat veel nieuwe informatie op. Dat was ook 
bij het vorige boek zo. Ik kon daardoor alle nabestaanden een pasfoto leveren. Ook dat was voor hen helend.

“Ben je nu klaar met schrijven of zit er nog wat in het vat?”
Het belangrijkste is gedaan. Deze taak zit erop. Al mijn onderzoek is in het boek verwerkt en controleerbaar. De 
documenten die daarvoor nodig zijn zitten in het boek. Het is wel zo dat ik voel dat na het overlijden van Jimmy Nijman, 
bij wie ik diverse keren op bezoek geweest ben, ik niet kan passen als er een relevante vraag komt. Een organisatie 
moet antwoord kunnen geven. Als ik daarbij kan helpen, dan zal ik dat zeker doen. Ik heb inmiddels ook een aardige 
database opgebouwd en een toegespitste bibliotheek. 
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1. herzien
2. rangtelwoord
3. deftig
4. oliën
5. windmolentype
6. zo nu en dan
7. cavalerist
8. geneesheer
9. verandering
10. gebruik
11. mond
12. medisch specialist
13. Europees land
14. zitplaats
15. pronkkastje

16. rumoerig
17. besteller
18. ophemelen
19. zeeroverij
20. modemaakster
21. opbergplaats
22. larve
23. opstapelen
24. idioot
25. leessoort
26. deel van de week
27. diergaarde
28. persoonlijk voornaamwoord
29. mislukken
30. weertype

PUZZEL
OMSCHRIJVING FILIPPINE SPA nr. 31

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters in de twee gekleurde balken vormen de oplossing, nl een Amsterdamse 
wijsheid.

De puzzel is een filippine. De oplossing van deze puzzel dient u te sturen naar puzzel@spa-amsterdam.nl en wel 
voor 1mei 2021. Veel puzzelplezier.

WENS LUIDT: MOGE AL UW KERSTWENSEN UITKOMEN.
Voor de puzzel in het decembernummer ontvingen we 20 oplossingen, waarvan er 15 helemaal goed waren. Bij loting 
werd collega Joop van Heuveln de gelukkige. We gaan een afspraak maken om hem de prijs te overhandigen.

OPLOSSING KERSTPUZZEL
2020 TBV SPA
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Wilffenbuttel beschrijft de opkomst van de Chinezen en de heroïne in die krankzinnige jaren ’70 op de Zeedijk. Nooit van 
de man gehoord. Maar terecht roept hij de vraag op waarom Emil’s Place en de andere kroegen op de kop van de Zeedijk 
met al die heroïneverslaafden niet gewoon gesloten werden. Waarschijnlijk omdat toen een groot aantal politieagenten 
zo corrupt was als de pest, zo schrijft hij. De werkelijkheid was toch echt anders. De leiding van de Warmoesstraat heeft 
vele malen de burgemeester de vraag voorgelegd om tot sluiting over te gaan. Er kwam nooit antwoord.  Op een avond 
zijn Jelle Kuiper en ik naar de gemeenteraad getogen, om te vertellen over de Zeedijk. Daar legden we een dringend 
verzoek op tafel om al die cafés te sluiten. Het antwoord was, dat wij vooral voorzichtig moesten optreden, want de 
Surinaamse verslaafden waren zieke mensen. Van sluiting kon geen sprake zijn. Daar moesten we het mee doen. Toch 
wel teleurgesteld om deze ergerlijke houding van die gemeenteraadsleden, liepen wij terug naar het bureau. Niet 
dat we daarin wilden berusten. Dus wendden we ons tot Justitie, om hulp en bevoegdheden. Onze constatering was 
dat in die kroegen alleen maar heroïneverslaafden zaten. Het moest dus op grond van strafrecht mogelijk zijn, om 
zonder meer iedereen tegen de muur te zetten en te fouilleren. Niets was minder waar. Volgens Justitie kon er alleen 
gefouilleerd worden als er voldoende aanwijzingen waren tegen individuele personen. Op het parket wilden ze daar 
echt niet aan. Jelle en ik besloten toen toch met grotere acties door te zetten en iedere aanwezige te fouilleren. Een 
boze hoofdofficier kapittelde ons, maar besloot verder de andere kant op te kijken. Grootscheepse invallen werden in 
die tijd vrij normaal. Niet dat het verslavingsprobleem en de daarbij behorende criminaliteit daardoor minder werd. 
Wat ons aan de Warmoesstraat behoorlijk dwars zat, was dat praktisch iedere heroïneverdachte na verhoor door 
justitie weer werd heengezonden. Zoals Appie Baantjes opmerkte: het was echt dweilen met de kraan open.

De recherche aan de Warmoesstraat is toen gestart met het opstellen van een zogenaamde lijst, ook wel ‘de zwarte 
lijst‘ genoemd. We vroegen de herkenningsdienst alle verslaafde verdachten die meerdere keren met de politie in 
aanraking waren geweest op die lijst te vermelden. Het werd een lijst met zo’n 120 verslaafden, waarvan een deel zijn 
‘werk‘ verrichtte op de kop van Zeedijk en een ander deel vanuit het huiskamer project, in de volksmond het HUK, in 
de Spuistraat. Al die verslaafden hadden tientallen antecedenten, er waren er zelfs die meer dan 80 antecedenten 
hadden. Ons dringend verzoek aan de officier was de misdrijven van deze groep verslaafden altijd voor de rechter te 
brengen. Daarmee hoopten we dat er vanwege de antecedenten een straf, dan wel een maatregel, zoals een verplichte 
behandeling, zou worden opgelegd. Justitie heeft één zaak uitgeprobeerd bij de rechter, de advocaat stelde echter dat 
er sprake was van een ziek persoon die absoluut niet gestraft mocht worden. De rechter stak in wanhoop de armen 
omhoog en stuurde de verdachte heen. Daarmee eindigde de zwarte lijst. Het moet gezegd, de steun in die jaren 
van het gemeentebestuur en het parket van justitie was niet echt geweldig te noemen. Men keek ernaar, als een 
beperkt probleem binnen de vierkante kilometer binnenstad waar dienders de zaken zelf maar moesten oplossen. En 
dat gebeurde ook, maar niet altijd volgens het boekje. Ik heb wel eens een verhaal gehoord over een hondengeleider, 
die op zijn eigen manier de controle bij Emil’s Place uitvoerde. Hij stuurde de diensthond aan de lijn naar binnen, terwijl 
hij zelf buiten bleef staan. De aanwezige verslaafden vlogen aan alle kanten, via de ramen de tent uit. Of het echt waar 
is weet ik niet, er gingen in die tijd veel wilde verhalen rond. Om er iets van te snappen moest je wel een tijdje aan het 
bureau Warmoesstraat gewerkt hebben. 

“ INT AEPJEN.” Joop van Riessen

Een kleine aanvulling op het verhaal van Hans Wilffenbuttel over 
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Ik ben in 1946 geboren in Veenhuizen, Drenthe. Dat was toen nog een RijksWerkInrichting. Daar werden bedelaars, 
landlopers, alcoholisten en souteneurs opgesloten en tewerkgesteld. Daar konden zo’n 2000 man behandeld worden. 
Om het hele gebeuren stonden tientallen bordjes VERBODEN TOEGANG en een ieder, die daar werkte, was in dienst bij 
Justitie en woonde in een dienstwoning. Ik wist al heel jong hoe een sekswerker er uit zag. Op zondagmiddag kwamen 
diverse dames op bezoek bij hun beschermer. Grote Amerikanen, daar rolden dan 3 dames uit, hoge getoupeerde 
kapsels, hoge hakken, beschilderd als een Indiaan op oorlogspad en witte poedeltjes. Meer weten, lees Suzanna 
Jansen, het Pauperparadijs. Nu is het het Nationaal Gevangenismuseum. Ik kwam met 17 levensjaren terecht op de 
politieopleidingsschool in de 3de Oosterparkstraat. Van het HB had ik een lijst met kosthuizen gehad. De derde was 
eindelijk een goede. Op die school werd je lid gemaakt van APGS, de IPA en een Politiebond. En waar adjudant Nap 
een ieder een wijze les gaf.  Als je die laat staan (maakte een drinkgebaar), en die laat hangen (met zijn hand voor zijn 
kruis) , kom je een heel eind. In dat jaar ging ik regelmatig op zaterdag naar het Spui, om met verbazing te zien hoe 
Provo daar zijn happening had. Als de tram er niet meer door kon, mepte de politie het plein leeg, met het gevolg 
dat het er  de volgende zaterdag nog drukker was. Toen ik mijn uniform had en de schietopleiding had gedaan moest 
ik elke maandag naar het bureau Warmoesstraat. Wat een ouwe bende. Maar de collega’s wisten goed de weg en 
kenden iedereen. En ik leerde: een goede diender wordt niet nat. Bij de eerste druppels schoten ze ergens naar binnen 
bij een adres waar ook koffie was. Na een opleiding van één jaar, tweemaal een half jaar naar een opleidingsposthuis. 
Eerst naar de Stadionweg. Daar hadden diverse collega’s dikke pret met flikkers vangen. Stonden ze in een hoge stoep 
de pisbak af te leggen onder de brug. Langer dan 5 minuten was niet toegestaan. Ik vond het vernederend. Daarna 
een half jaar naar het Van Beuningenplein. Maart ’66 betekende ook drie koude nachten op een hoek van het Paleis. 
Prinses Beatrix trouwde met Claus. Dat jaar waren ook de rellen bij de Telegraaf. Boze bouwvakkers probeerden dat 
te bezetten en vernielden vrachtwagens. De politie kwam te laat in actie. Dit kostte uiteindelijk burgemeester Van Hall 
en HC Van der Molen de kop. Daarna kwam ik terecht aan De Ruijterweg. Bij de reorganisatie, van 12 afdelingen naar 
6 districten kwam ik, in ‘68 terecht aan de Warmoesstraat. Het was nog erger geworden. Het was in de avond en de 
nacht een grote herrie en veel dronken mensen. Het was ook de hippietijd. Ik heb toen een paar jaar dienst gedaan bij 
het Damdetachement. Van Pasen tot september probeerden 60 collega’s uit de hele stad, iets van orde te scheppen. 
Prachtige tijd. Begin 70 werd de wijkagent uitgevonden om het contact met de burger te herstellen. 

VROEGER  Joep de Groot

En werd ik dat in het Wallengebied. 
Smalend werd die wijkagent door veel 
collega’s de wijkzuster genoemd. Na 
toch wel een flinke portie achterdocht 
weggewerkt te hebben werd het toch 
Mijn wijk en ik Hun wijkagent en zou 
dat 30 jaar blijven. Ik overleefde zelfs 
de reorganisatie naar wijkteams en 
was jarenlang de enige wijkagent van 
Amsterdam. Via een buurtregisseur is 
nu de wijkagent weer belangrijk. In de 
buurt heb ik de heroïne zien komen, 
de totale verloedering van de buurt 
meegemaakt en gelukkig ook het 
herstel. In dit hele gebeuren heb ik 
geprobeerd mijn bijdrage te leveren. 
Ik kan niet zeggen dat ik me verveelde. 
Met 58 en een half jaar kon ik zeggen 
nou tabee. 

Trouwens toen ik aangenomen werd, 
zou dat 55 zijn. Even een reactie op 
het stuk van Hans Wolffenbuttel in het 
vorige nummer. Ik heb niet gezegd: 
Jerrie, je durft niet, sterker nog ik was er 
niet eens bij. Dat hij de vriend uitmaakt 
voor pedofiel, zint mij ook niet. 
Tonnie was drugshulpverlener en een 
zachtaardige homo. Jerrie heeft hem 
jarenlang misbruikt. Ook dat Zeedijk 1 
het oudste pand van Amsterdam zou 
zijn, klopt niet. Dat is Warmoesstraat 
90. Ook is er nog een houten huis op 
het Begijnhof. Verder suggereert hij dat 
de politie toen corrupt was over het 
gebeuren met Emils Place. Wij sluiten 
geen kroegen, dat doet het Stadhuis. 
De Turkentrekker was een dame op de 
Oudezijdskolk. Dat Hans zeer gastvrij 
was voor de politieagenten van bureau 
Warmoesstraat, had volgens mij een 
bijbedoeling. Ik heb Hans in die jaren 
leren kennen als iemand die veel en 
graag sprak. Dames en heren, na een 
bewogen jaar, wens ik u betere tijden en 
wees een beetje lief voor elkaar. 
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Na het weekeinde in het binnenland worden de lessen hervat. Achteraf gezien een enerverende 
eerste week en weekeinde, met veel nieuwe en interessante contacten. De samenstelling van de 
klas is heel divers. Er zitten zelfs enige agenten derde en tweede klas in, maar ook middenkader, 
werkzaam bij de recherche, waarvan enkelen enige jaren terug de RBC, gegeven door docenten 
van de Rechercheschool, hebben bijgewoond. Ook een leidinggevende van de Jeugdpolitie, die 
niet alleen jeugdzorg, maar ook strafrecht en strafvordering doceert aan aspiranten. Met hem 
zal ik later nog een aantal malen kunnen sparren. De sfeer is goed en acceptatie naar mij toe 
is groot. Ik ben voor hen ‘Meneer Joop’ hoe vaak ik ook zeg dat we hadden afgesproken elkaar 
bij de voornaam te noemen. In de cursus zit veel groepswerk en het is opmerkelijk dat ook de 
jongere en de lagere in rang zich aardig profileren. De klas van Leendert en John bestaat alleen 
maar uit politiemensen werkzaam bij de technische recherche. Echt iedereen is er behalve de 
chef, de inspecteur Maanster. Na de lessen gaan ze zo snel mogelijk naar hun afdeling om zowel 
nieuwe als oude zaken af te handelen. Zij draaien elke dag een dubbele dienst. Dat geeft frictie 
als er een avondles moet worden gevolgd. Die avond leren ze fotograferen op een PD met zowel 
met als zonder kunstlicht. Hun opleiding zal worden afgesloten met een examen en een grote 
oefening op donderdag, die de hele dag zal duren. Ik heb inmiddels kennis gemaakt de inspecteur 
tweede klasse, Sew Soekhlal. Hij is de liaisonofficier en valt direct onder de korpschef. Hij geeft 
leiding aan een aantal hulpagenten, die als bode fungeren aan het hoofdbureau van politie, de 
afdeling ICT en Automatisering en hij heeft een chauffeur ter beschikking die boodschappen rijdt 
voor de korpsleiding. Met Sew zal ik later heel veel samenwerken. Hij is ook de man die ervoor 
zorgt dat er certificaten aan het eind van de cursus zullen zijn. Hij vertelt mij dat hij vrijdag bij 
de certificaatuitreiking de conferencier is. Ik denk nog, ik vind de man wel aardig maar ik zie 
er toch echt geen clown in. Maar hij bedoelt dat hij de regelaar is bij de uitreiking. Het zal een 
echt spektakel worden. Maar daarover later. Op donderdag na de lessen worden we dringend 
uitgenodigd in het gebouw van het Hof van Justitie, bij de advocaat-generaal, waarnemend 
procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday.

Hij is de hoogste vervolgingsambtenaar in Suriname, want de PG is ernstig ziek. Voor dat we worden ontvangen nemen 
we plaats in een soort wachtruimte. Het is duidelijk dat er heel lang en mogelijk sinds 1975 niets meer aan deze 
ruimte en het hele gebouw is gebeurd. Alles ziet er fragiel uit en er staan een aantal stoelen, geen één dezelfde en 
ze zien er ook niet echt betrouwbaar uit. We blijven dus maar staan. Het aantal genodigden groeit gestaag en buiten 
het hoofd opleidingen en zijn waarnemend is ook Ro Brewster aanwezig. Na een uitgebreide ontvangst waarbij we 
de hemel in worden geprezen komt de AG met de spreekwoordelijke aap. Er is een grote achterstand in de opleiding 
tot hulpofficier van justitie en of ik bereid ben de opleiding voor de rechercheurs (ROS) op een laag pitje te zetten en 
als eerste de opleiding tot HOvJ ‘s op mij te nemen. Wat is er aan de hand: Twee jaargangen opgeleide inspecteurs 
derde klas hebben de module HOvJ nog niet gevolgd en zijn derhalve niet inzetbaar als hulpofficier. Het gaat om 
ongeveer 160 inspecteurs. Er begint mij iets te dagen. Enkele dagen eerder heb ik een gesprek met hoofd opleidingen 
en hij vraagt mij een oordeel te geven over het lesplan van de module HOvJ in de inspecteursopleiding. Ja, wat kan ik 
daarvan zeggen. Het is niet mijn opleiding. De opleiding gaat uit van nul kennis m.b.t. strafrecht en strafvordering bij 
de cursisten en zal 220 uur in beslagnemen. Als je uitgaat van een avondles per week á drie uur ben je ruim twee jaar 
verder voor dat je weer een aantal HOvJ ‘s hebt. Dit in tegenstelling tot het Nederlandse model waarbij ervanuit wordt 
gegaan dat een (hoofd)inspecteur van politie, vanaf schaal 9, verantwoordelijk is voor zijn eigen kennis m.b.t. strafrecht 
en strafvordering. Investeer in jezelf is in Nederland het motto. De module HovJ duurt op dat moment bij ons nog maar 
24 uur. Een aardig verschil. Ik probeer tegengas te geven: Het KPS heeft toch een eigen opleiding. ‘Ja, dat weet ik’, 
antwoordt de AG. ‘Weet je ook hoelang die duurt?’ De AG spreekt zich uit en zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de 
Surinaamse opleiding. Hij verzoekt mij met klem de klus op me te nemen. Wat moet ik doen? Tot ik Ro Brewster in mijn 
ooghoek duidelijke heftig ja zie knikken. Schoorvoetend zeg ik ja, maar heb geen idee hoe ik de klus moet klaren. Op 
mijn vraag of er een examen aan vast moet zitten en wat doen we als zij niet slagen, is de AG heel stellig. Niet geslaagd 
betekent geen aanstelling tot HOvJ.

OPLEIDINGEN IN SURINAME 5

Later begrijp ik dat politieambtenaren die tevens de functie van HOvJ mogen 
vervullen maandelijks een extra toelage ontvangen. Maar we zijn er nog niet. 
Het KPS heeft daarnaast ongeveer 300 leidinggevenden die tevens fungeren als 
HOvJ. Deze moeten op korte termijn allemaal gehercertificeerd worden. Geen 

examen, maar niet meedoen betekent het einde van het HOvJ-schap. Tevens 
vraagt hij mij gelijk een train de trainer-traject te starten. Het is nogal niet wat. 

Maar ik heb ja gezegd. Als ik later het verzoek met Ro bespreek adviseert hij mij een 
tweede docent te zoeken die mij bij deze klus kan helpen.  Ik hoef hierover niet lang 

denken en ik hoop dat Frans van Koningsveld geneigd is mij bij deze klus te ondersteunen. 
De volgende dag is er alleen ’s morgens nog les en de afsluiting van de cursus. ’s Middags 

zijn we uitgenodigd aan het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan. Het complex 
bestaat uit meerdere gebouwen op een ommuurt perceel. Naast het hoofdbureau 

van politie is een gevangenis gevestigd. De cursus wordt afgesloten met een les 
over reconstructie. Na de evaluatie vraag ik de cursisten een handgeschreven 
eerlijk oordeel (desnoods anoniem) te geven over de cursus, de inhoud, en vraag 
tevens aan te geven wat zij gemist hebben, of waar zij nog behoefte aan hebben. 
Voor mij is de evaluatie een succes en ze geven aan op deze wijze door te willen 
gaan. Tussen de middag knappen wij (John, Leendert en ik) ons op en gaan vol 
verwachting naar het hoofdbureau. Wij worden ontvangen door Sew Soekhlal 

en krijgen een plaats op de eerste rij, achter ons bijna vijftig cursisten van twee 
opleidingen. Het wordt echt een spektafel. 



18 19

Achtereenvolgend volgen een reeks toespraken te beginnen 
met de commissaris van Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, de 
stadscommandant en ook degene die een en ander in gang 
heeft gezet. Vervolgens komen de korpschef Delano Braam en 
de minister van justitie en politie, Chan Santokhi aan de beurt. 
Van elke klas een vertegenwoordiger en dan mogen John, ook 
namens Leendert, en ik nog iets zeggen. Zo wordt het nog een 
heel lange middag. Zeker als wij persoonlijk, als docenten, 
de certificaten uitreiken en zij ervanuit gaan dat we aan elke 
cursist een aardig woord meegeven. Daarna zijn wij nog een 
keer aan de beurt. Wij krijgen cadeaus van de cursisten en 
van de korpsleiding, en wij krijgen een oorkonde als dank voor 
onze inzet. Dit is min of meer een vaste gewoonte bij het KPS. 
De kamer van Sew Soekhlal is bijvoorbeeld opgesierd met wel 
50 verschillende oorkondes en meer dan vijftig foto’s van hem 
met meerdere hoogwaardigheidsbekleders. Waaronder veel 
korpschefs van de politiekorpsen van Nederland. Ik zal daar later 
op terugkomen. Het geheel wordt afgesloten met frisdrank en 
vlees- en visbroodjes. ’s Avonds worden we door de korpsleiding 
uitgenodigd voor een diner in “Mirosso”, een Javaanse warong in 
de wijk Blauwgrond. Een wijk die voornamelijk door Javanen wordt 
bewoond. Het restaurant is op dat moment zeker bij toeristen in 
zwang. Later zal ik ervaren dat het bij de buren, warong “Renah”, 
vele malen beter is, zeker in smaak en originaliteit. Renah heeft 
maar één probleem, de porties zijn te groot. Tijdens het diner zit 
ik naast de hoofdinspecteur Lucretia Redan. Zij is hoofd HRM en 
ik heb haar nog niet eerder ontmoet. Naast personeelszaken is zij 
in principe ook verantwoordelijk voor opleidingen.

Ik vraag haar wie ik in Suriname kan benaderen als gastdocent 
in de HOvJ-opleiding voor het onderwerp mensenrechten en 
zij geeft aan dat zij de verantwoordelijke is in het korps m.b.t. 
mensenrechten en zij dus de aangewezen persoon is. Dit is 
dus een succesje voor die avond. Nu nog een gastdocent van 
het openbaar ministerie. Eenmaal terug in Nederland probeer 
ik te overzien waar ik ja op heb gezegd. Ik wil graag de maand 
december vrij nemen, maar dat zit er niet in. Eerst moet ik een 
maat hebben die mee kan en mee wil. Ik benader Frans van 
Koningsveld. Frans hoeft niet lang na te denken, moet thuis wel 
even overleggen, maar gaat graag mee. Ik ga me wijden aan de 
voorbereiding. Vijf dagen, 40 uur lesgeven per groep van 16 
inspecteurs betekent dat ik voor vijf dagen een verschillende casus 
moet schrijven.  Plus een casus als huiswerk in het weekeinde. 
De training begin altijd op woensdag. Op vrijdag een casus mee 
als huiswerk en maandag en dinsdag de laatste twee dagen en 
de afsluiting. Daarnaast een casus voor het examen en een casus 
als herexamen. Voorlopig werk genoeg. Wanneer ik bij hoofd 
opleidingen in Suriname vraag of hij mij het examenreglement 
van het KPS wil toezenden krijg ik als antwoord dat die nooit 
is beschreven. Er blijkt trouwens voor geen één opleiding een 
reglement te zijn. Als er geen reglement is kan je kandidaten 
nooit afwijzen bij een examen als de norm niet beschreven is. Dit 
moet dus eerst gebeuren. Maar er is nog een uitdaging.

Het blijkt dat maar een op de tien politiemensen in Suriname 
een wetboek strafrecht en/of strafvordering heeft. Je moet ze 
zelf aanschaffen en zijn niet goedkoop. Daarbij is er maar één 
winkel in Paramaribo die de boeken verkoopt. Die zijn van slechte 
kwaliteit. Na een jaar gebruik heb je een losbladig systeem. Ik 
ben inmiddels wel in het bezit van de wetboeken. De tekst van de 
beschreven artikelen is nagenoeg gelijk aan de artikelen die ik in 
1970 heb geleerd. Alleen de nummering is anders. Het is voor mij 
dus een kwestie de nummering uit het hoofd te leren. De teksten 
van de artikelen zijn geen probleem. In Suriname is artikel 310, 
eenvoudige diefstal, artikel 370 en artikel 311 is artikel 371. Hier 
is uit te komen, maar hoe moet het met mijn cursisten. Het bezit 
en kennis van wetteksten is bij de HOvJ opleiding een must. Ik 
besluit een eigen uittreksel te maken met daarin alle artikelen 
van zowel strafrecht als van strafvordering en daarnaast uit de 
Politiestrafwet. De Politiestrafwet is nog het beste te vergelijken 
met onze APV. Ik maak een selectie van die artikelen waarvan 
ik met zekerheid kan zeggen dat ik die ga gebruiken bij de 
opleiding. Het is dus een kwestie van overtikken. Inmiddels heeft 
Frans aangegeven mee te willen, maar nu nog toestemming van 
zijn chef. In Nederland wordt de cursus steeds gegeven aan 12 
cursisten, waar we in de eerste jaren steeds met twee docenten 
voor de klas stonden. Voor Suriname ga ik ervanuit dat we 16 
personen tegelijk kunnen trainen. Maar dan nog moet je zeker 
10 trainingen verzorgen, met daarna nog een veegklas. Samen 
zijn we daar zeker 6 weken mee bezig. Ik overleg met Ro en die 
gaat akkoord en vraagt mij te gaan overleggen met de chef van 
Frans. Die staat niet echt te juichen. Zes weken je projectleider 
missen, dat doen ze niet graag. Maar na wat getouwtrek gaat 
hij akkoord. Nu de planning. Het ligt in de bedoeling de eerste 
training in de eerste week van februari 2006 te starten.

Ik geef de eerste met Frans als bijzitter, hij heeft al enkele jaren 
geen les meer gegeven en moet er weer even inkomen. Maar ik 
heb Frans met nog een bedoeling gevraagd. Zijn vrouw Lia en mijn 
vrouw Bep zijn weliswaar geen echte vriendinnen, maar kunnen 
wel goed met elkaar opschieten. Mijn oudste zoon en de dochter 
van Frans hebben op de basisschool jaren in dezelfde klas gezeten. 
Als we onze vrouwen voor een paar weken naar Suriname kunnen 
krijgen, hebben zij een leuke vakantie en hebben wij ’s avonds 
extra gezelschap. Afspraken worden gemaakt en wanneer al het 
lesmateriaal gedrukt is zenden we het per zeepost naar Suriname. 
Dit is stukken goedkoper dan per luchtpost. Elke vrijdag vertrekt 
er een schip uit Vlissingen naar Zuid-Amerika en die komt na 10 
dagen op maandag aan in Paramaribo. Ik heb Sew Soekhlal op de 
hoogte gebracht van het transport en hij gaat zorgen dat het in 
Suriname op de juiste bestemming komt. Verder is er een auto 
gekocht door Amsterdam, een ruime Toyota Cresta, een type dat 
niet in Nederland wordt verkocht. Hoewel hij eigendom is van 
Politie Amsterdam, komt de auto op naam van het KPS en zij zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud en we tanken bij hun eigen 
pomp. Deze staat op het terrein van politiepost Geyersvlijt en 
daar kunnen we elke werkdag en zaterdagochtend tanken.  
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Na mijn militaire diensttijd 1959-1961 weer terug in de burgermaatschappij. Tijdens die periode had ik een dienstmaat 
leren kennen die werkte in Amsterdam bij De Vries & Van Slooten, groothandel in hang- en sluitwerk, aan de Rozengracht. 
Ik kon daar aan de slag door het bezoeken van bouwwerken om alles op het gebied van hang- en sluitwerk te verkopen. 
Ondanks mijn goede babbel viel dat even tegen. Bij de doorgewinterde uitvoerders in de bouw was er door een jochie 
van amper 21 jaar weinig aan de man te brengen. Tot slot werd het het verzendklaar maken van bestellingen. Dat wilde 
ik niet mijn hele leven doen. 

In die tijd was er in de politiek veel omhaal naar aanwas en opleiding van politieambtenaren. Een schromelijk tekort 
teisterde de korpsen Rijks- en Gemeentepolitie. De instroom, meestal op latere leeftijd en een korte loopbaan (FLO bij 
55 jaar) speelden een belangrijke rol. Een putjesschepper of bouwvakker verdient meer dan een smeris was een veel 
gehoorde opmerking. Er was weinig animo of ambitie te solliciteren naar een baan bij de politie. De hoge onderbezetting 
en ronduit slechte honorering baarden de toenmalige ministers van Justitie (Beerman) en Binnenlandse zaken 
(Toxopeus) grote zorgen. Ook Roolvink (Sociale zaken) deed een duit in het zakje. Resultaat na veel politiek geharrewar; 
de wedde ging met 100 gulden netto per maand omhoog. Grote krantenkoppen in de dagbladen en voor mij reden om 
bij de politie te solliciteren. Op de fiets naar het Hoofdbureau aan de Elandsgracht waar ik te woord werd gestaan door 
een politieman in een loge, de zogenoemde “Gouden Kooi”. “Schrijf een brief met je naam, adres, leeftijd, opleiding, 
enzovoort en waarom je bij de politie wil. Doe dat in deze bruine enveloppe in gooi hem in de blauwe girobus”. Met 
verbazing keek ik naar de draaiende open cabines aan de andere kant van de hal. Een ‘Paternosterlift’ begreep ik later.
“Bij het niet tijdig uitstappen kunt u de reis over den zolder of door den kelder voortzetten.” Na enige maanden werd 
ik uitgenodigd voor een test aan het Hoofdbureau van Politie aan de Elandsgracht 117, kamer 404 op de vierde etage. 
Ik pakte de trap; die draaiende cabines vond ik niks. Op die etage bevond zich een soort amfitheater waar ongeveer 
25 personen voor de test hadden plaatsgenomen. De test bestond uit een reken- en taaloefening. Wat mij opviel was 
dat een aantal sollicitanten na deze test werden weggestuurd. Voor mij en een ander persoon (bleek later Herman 
van Rossum) een gesprek waarbij ik gemotiveerd het dempen van de Amsterdamse grachten moest verdedigen ten 
behoeve van het verkeer. Het vuur werd aan de schenen gelegd. Wat een onzin. Maar ik had het kennelijk goed gedaan 
want enige weken later een vervolgtest bij de GG&GD aan de Willemsstraat. Op de bovenste etage van dat gebouw was 
een ruimte ingericht met allerlei behendigheidsspelletjes om reacties en reactiesnelheid te meten. Ik vergeet nooit 
(het is 1962) een lopende band waar uit een magazijn de letters van het alfabet, afgebeeld op metalen plaatjes, vielen. 
Die moest je opvangen; kijken welke letter en in het juiste van bijbehorende 24 vakjes moesten worden gedaan.  Eerste 
langzaam; daarna sneller en sneller. 

FEUILLE-TON 1 TON BUDDELMEIJER

Degene die de test afnam stond er met een stopwatch naast; ik werd er stijf nerveus van maar liet niets merken. 
Spannende weken volgden en ja hoor, weer een uitnodiging, nu voor de medische keuring bij de GG&GD aan de 
Cornelis Dirkszstraat in West. Een van de items van deze test wil ik toch wel met jullie delen: de reuktest. Ik was zo 
verkouden als een hond en moest aan een tiental flesjes ruiken en zeggen wat daarin zat. Indringende geuren zoals 
benzine, petroleum, azijn en bleekwater dat ging wel, maar de overige zes flesjes, geen idee. De broeder van de 
GGD die de test afnam zei steeds ja en vinkte dit af op de keuringslijst. Ik laat in het midden of deze reuktest voor 
de goedkeuring doorslaggevend was. Eind november kreeg ik een brief met de mededeling dat ik was goedgekeurd 
voor de Politie-opleiding. Op 2 januari 1963 om 9.30 uur werd ik verwacht aan de Derde Oosterparkstraat 197, de 
Amsterdamse politie opleidingsschool, Het was een barre winter denk maar aan de Elfstedentocht en Reinier Paping. 
Met de brommer van West naar Oost; ik was totaal verkleumd. In de loop van de eerste week maakten wij kennis met de 
docenten, Koster, van der Heijden, Nab, Vos en Nouwe, de laatste gezegend met een grote neus, de regels op school en 
het lesrooster. Uiteraard met de klasgenoten, vijf vrouwen en twintig mannen. Nog nooit zo’n grote klas gehad hoorde 
ik later. Voorgaande klassen waren tussen de vijf en de zeven personen. Wij kregen zwemles in het Sportfondsenbad 
Oost en fietsexercitie aan de Polderweg. Vergeet niet de conditietraining, opbrenggrepen en bokslessen van Tijs 
Oreel, een groot boksliefhebber, in het gymlokaal. Tegen het einde van de pauze begon een van ons steevast over 
grote boksers zoals Bep van Klaveren c.s. en de tweede helft van de les werd er alleen maar geluld. Bij Huët, de 
andere sportinstructeur, lukte dat niet. Maar er moest ook geleerd worden over Staatsinrichting, Wetgeving, de APV, 
Voorschriften en Verkeer. Daartoe kregen wij de vijf dikke leerboeken van W.H. Schreuder. Plaatselijke gesteldheid, 
treinstations, bus- en tramlijnen maakten deel uit van het pakket. Voor klasgenoten uit de provincie een hele kluif. Voor 
de Amsterdammers een eitje. De Nederlandse taal kreeg de nodige aandacht onder de bezielende leiding van Mijnheer 
De Zeeuw. Want geschreven moest er worden. Een compleet misdrijf proces-verbaal was zo maar 10 tot 12 A-viertjes 
pennen. Het was hard werken en een aantal artikelen b.v. uit het Strafrecht diende foutloos te worden opgelepeld. 
Avonden zat ik thuis hardop te leren en alle artikelen begonnen met ”Hij die”; behalve één!!! Magda, mijn verloofde, 
broer en zussen hadden het maandenlang over ‘hij die’... Onze docent Strafrecht, Kees Koster, was een meester in het 
je te laten voelen als je hakkelend bij de overhoring het einde van bijvoorbeeld artikel 208 Str. niet haalde. Dan nog 
maar niet te spreken over 310, 311 en 312 Str. Over dat jaar opleiding kan je een boek schrijven maar één anekdote 
wil ik jullie niet onthouden. Door Hip. Nouwen, directeur van de school was een lesuur omgangsvormen, etiquette 
en telefoon beantwoorden ingepland. Hij deed de draaischijf na en wees naar Jaap Scheffer. Die deed er het zwijgen 
toe en Nouwen, licht geïrriteerd, zei: “Jij telefoon.” Jaap zei: “Tuut, tuut, tuut.”, “Wat is dat!!!”, “, “in gesprek.” zei Jaap 
droog. Met opgeheven hoofd beende de ”Neus” de klas uit. Een kort lesuur. Bij het eindexamen Verkeer haalde de 
examinator allerlei Dinkytoy autootjes uit een tas en zette die voor mij op tafel! Het kwartje viel niet. Na lang staren: 
“oh ja’, de tractor max 16 km per uur, max. hoogte vrachtwagens etc, welke rijbewijzen voor motor, personenauto met 
of zonder aanhanger, vrachtwagens en bus.” Het werd een mager zesje. Maar wel geslaagd voor het Politiediploma Aa. 
Het was een fantastisch en leerzaam jaar en rijk aan herinneringen. 

De bruine envelop, de 
blauwe girobus, de klas 
1963-1.

v.l.n.r. zittend Annie Zijlma, Gea ?, Adj. Vos, Hip. 
Nouwen, Ip. Kok, Matty Riemens, Piet Praat. v.l.n.r. 
staand Bp. De Haas, Bp. Kraai, Bp. Van der Heijden, 
Hannie Beekman, Gé Peters, Paul Jonkmans, 
Tiepel, Wijnand Kramer, Ton Buddelmeijer, Rob 
Adriaansen, Mijnheer Kalff, Karel van Heusden, 
Herman van Rossum, Jaap Scheffer en Bp. Koster.
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Op 9 november 1995 werd de inhoudelijke terechtzitting 
gehouden bij de rechtbank in Amsterdam. Beide verdachten, 
Danny M. en Patrick H. werden door parketwachters de rechtszaal 
binnen gebracht. Lachend zwaaiden zij naar de publieke tribune 
en namen plaats naast hun advocaten. M. had de hem na zijn 
arrestatie toegewezen pro-deo advocaat inmiddels verwisseld 
voor de meer dan bekende advocaat Moszkowicz. Op zijn verzoek 
was technisch rechercheur Harry van D. als getuige opgeroepen. 
Na opening door de president kreeg de officier van justitie het 
woord en las de tenlastelegging voor, waarna de president met 
de inhoudelijke behandeling begon. Daarna was het de beurt 
aan de verdediging om vragen te stellen. Technisch rechercheur 
H. van D. werd naar voren geroepen en legde de eed af, waarna 
Moszkowicz het woord kreeg.

Ik zal nu woordelijk weergeven hoe een gedeelte van dat verhoor 
verliep. Moszkowicz: “Mijnheer van D. u heeft in de woning van 
het slachtoffer een schoenzoolspoor veiliggesteld in het bloed. 
U schrijft dat u daar de maat van heeft kunnen vaststellen en u 
kwam tot een maatvoering van 42 en een klein beetje. Ik zeg u 
dat kan niet van mijn client zijn, want die heeft maat 42”. Van 
D: “Mijnheer Moszkowicz, ik ga u dat uitleggen. Een voet in 
beweging die afgewerkt wordt op een gladde ondergrond glijdt 
altijd iets. Bloed is een gladde ondergrond, daarom is dat kleine 
beetje heel goed te verklaren”. Moszkowicz: “Mijnheer van D. U 
begrijpt mij kennelijk niet, want mijn client heeft maat 42 en niet 
maat 42 en een klein beetje”. Van D: “Mijnheer Moszkowicz, ik 
ga u dat nogmaals uitleggen. Een voet in beweging die afgewerkt 
wordt op een gladde ondergrond glijdt altijd iets. Bloed is een 
gladde ondergrond, daarom is dat kleine beetje heel goed te 
verklaren mijnheer Moszkowicz.”. Moskowicz: “Mijnheer van D. 
ik zeg u dat mijn client maat 42 heeft en geen maat 42 en een 
klein beetje, dus kan dat nooit van mijn client zijn”. Rechercheur 
van Dijk, een Amsterdammer puur sang, keek Moszkowicz nu 
wat verbaasd aan en zei: “Mijnheer Moszkowicz, doe je nu zo 
stom, of ben je zo stom!” Iedereen in de rechtszaal schoot in 
de lach en gelijkertijd draaide van D. zich naar de president 
en vroeg aan hem of hij dat wel begreep. Dat werd natuurlijk 
bevestigend beantwoord, waarop Moskowicz van D. toebeet: “U 
hoeft hier niet de populaire jongen uit te hangen, want dat kan 
ik veel beter dan u!” Van D. kaatste onmiddellijk terug: “Nou dat 
blijkt dus van niet hè!”. De president nam het nu over en vroeg 
aan Moszkowicz of hij nog meer vragen had aan mijnheer van D. 
Moszkowicz schudde zijn hoofd en ging met een nijdig gezicht 
zitten, waarna Van D. door de president werd bedankt voor zijn 
inbreng.

EEN ROOFOVERVAL 
MET DODELIJKE 
AFLOOP DEEL 2
Joop Reder
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Tijdens de verdere behandeling werd door de verdachten ontkent 
dat zij binnen waren geweest en alle schuld werd richting Brian 
P. geschoven. Hij was immers nog voortvluchtig en kon dus niet 
bevraagd worden. Door de president werden in de richting van 
de verdachten de nodige vragen gesteld en werden hen feiten in 
de bewijsvoering voorgehouden.Zij bleven, tegen beter weten 
in bij hun verklaring dat zij niet binnen waren geweest. Nu was 
het de beurt aan de Officier van justitie en tijdens het requisitoir 
werd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 6 jaren 
voor Danny M en 5 jaar onvoorwaardelijk voor Patrick H. met 
aftrek van het voorarrest.  Op 23 november 1995 volgde de 
uitspraak. Beiden werden conform de eis veroordeeld voor 
diefstal met een valse sleutel, de dood ten gevolge hebbende. 
De advocaten tekende hierop appèl aan en na het hoger beroep 
werd dezelfde straf uitgesproken. Brian P. was nog steeds niet 
gelokaliseerd en verbleef waarschijnlijk nog steeds in Suriname. 
Het dossier bleef echter bij mij in de vensterbank staan, want 
iedere berichtgeving of tip werd door mij nagetrokken.

Vroeg of laat moest ik hem toch te pakken krijgen. In 2002 kreeg 
ik van collega Jan L., werkzaam bij de CIE de tip dat Brian P. 
terug was in Nederland. Onduidelijk was echter of dat werkelijk 
waar was en ook waar hij dan zou verblijven. Het was bekend 
dat zijn moeder en broer in Amsterdam woonachtig waren en 
menselijkerwijs zou hij mogelijk met hen contact opnemen. Na 
verkregen toestemming werd zijn moeder en broer onder de tap 
geplaatst. Uit de afgeluisterde gesprekken kwam naar voren dat 
een man regelmatig over de lijn kwam, maar altijd werd er gebeld 
vanuit een telefooncel. Nooit werd er een naam genoemd. 
Alleen maar “Ja, en hallo!” Er werd gebruik gemaakt van een 
semafoon en er was geen peil op te trekken, waar vandaan gebeld 
werd. De telefooncellen waren door de hele stad verspreid. 
Uiteindelijk konden wij de code achterhalen, die gebruikt werd 
op de semafoon. Het bleek het huisnummer van de broer van 
Brian P. te zijn. Als het nummer op de semafoon verscheen, dan 
werd kort daarna vanuit een telefooncel gebeld. Na een aantal 
weken hoorden wij plotseling op de tap van zijn broer zeggen: 
“Ik zit bij de kapper op de Albert Cuijp!” Onmiddellijk stuurde 
ik ons observatieteam naar de Albert Cuijpstraat en daar werd 
nog net gezien dat een man, vanuit een kapperszaak in een auto 
stapte. De man had een capuchon over zijn hoofd getrokken en 
herkenning was op dat moment dus niet mogelijk. De auto bleek 
van de broer van Brian P. te zijn en kreeg uiteraard een staart 
van ons observatieteam. In de drukke van Swindenstraat stopte 
de auto en stapte de man met de capuchon uit en liep in de 
richting van de Javastraat. Collega’s op de voetjes achter hem 
aan en zagen de man verdwijnen in een portiek van de Eerste 
Atjehstraat. Nog steeds wisten wij niet of die man de door ons 
gezochte Brian P. was. In ieder geval hadden wij nu een adres, 
maar op dat portiek kwamen meerdere woningen uit, zodat een 
instap onmogelijk was. 



Tijdens het beluisteren van de tapgesprekken van zijn moeder, hoorden wij haar op een gegeven moment vragen: “Het 
is toch 5D?”. Met dat gegeven konden wij in eerste instantie helemaal niets, want nergens was het Getal 5 en de letter 
D. in het onderzoek naar voren gekomen. Dat nummer correspondeerde ook niet met het perceelnummer waar de man 
met de capuchon naar binnen was gegaan. Tijdens zo’n onderzoek moet je soms een beetje mazzel hebben. Collega 
Jan L. reed op een ochtend kort na de constatering van huis naar het bureau en besloot om door de Eerste Atjehstraat 
te rijden. In de Eerste Atjehstraat geldt eenrichtingverkeer en om bij het pand te komen moest hij aanrijden door de 
tweede Atjehstraat. Langzaam reed Jan door die straat en keek of hij mogelijk de auto van de broer van verdachte zag. 
Dat zou dan weer een aanwijzing over de verblijfplaats kunnen zijn. Ik schreef al dat je soms mazzel moet hebben, want 
vlak bij de hoek in de tweede Atjehstraat zag hij een groot bellenbord, met daarop vrij groot het nummer 5D. Dat was 
toch wel toevallig, maar ja, de man was in de Eerste Atjehstraat naar binnen gegaan. Onderzoek leerde dat er in de 
loop der jaren op de bovenste verdieping woningen bijgebouwd waren, met een binnengalerij. Het was dus mogelijk 
om in de Eerste Atjehstraat naar binnen te gaan om daarna via die galerij uit te komen in de Tweede Atjehstraat. Met 
dit gegeven en na gezamenlijk overleg op het bureau, werd besloten om dat pand de volgende ochtend in observatie 
te nemen. 

Met het observatieteam van ons bureau namen wij de volgende ochtend in alle vroegte positie in rond het pand in 
de Eerste en Tweede Atjehstraat. Ik coördineerde de actie rond het pand en collega Jan L. aan het bureau. Het was nu 
wachten tot er beweging zou komen. Het was inmiddels rond de klok van kwart over acht, toen ik in de auto gebeld 
werd door Jan L. Hij vroeg mij of het misschien een plan was om naar die semafoon te bellen en de code van zijn broer 
mee te sturen. Mogelijk zou hij dan gaan bellen met zijn broer. Ik vertelde Jan dat ik daar over moest denken, want 
ik wilde hem niet kopschuw maken. Hij was tenslotte al 9 jaar op de vlucht. Alles overdenkende besloot ik om de gok 
te nemen en Jan te laten bellen. Ik communiceerde dit met de collega’s op straat en vroeg hen extra alert te zijn. Na 
ongeveer een klein half uur ging de deur van het pand aan de Eerste Atjehstraat open en verliet een man met een 
capuchon over zijn hoofd getrokken het pand en liep door de Celebesstraat in de richting van de telefooncel op de hoek 
van de Celebesstraat en de Javastraat. Die telefooncel was in ons onderzoek meerdere keren naar voren gekomen. 
Toen de man de telefooncel betrad liet ik hem arresteren. Hij had nog net de tijd gehad om twee cijfers op het toestel in 
te drukken, toen collega’s hem beet pakten en hem met zijn “poffertjes porum” tegen de vloer van een Amsterdamse 
straattegel lieten gluren. Aan het bureau probeerde hij het nog door het opgeven van een valse naam, maar al gauw 
bekende hij Brian P. te zijn. Tijdens de verhoren ontkende ook hij binnen te zijn geweest en een mes gehanteerd te 
hebben. Na 9 jaar was deze zaak dan eindelijk compleet rond. Brian P. ontving tijdens de terechtzitting dezelfde straf 
als zijn mededaders. 

25



26 27

Het gebeurde in de lente van 1988. Zo rond half april. Ik was als rechercheur werkzaam aan het bureau Meer en 
Vaart in Amsterdam-west. Het was op een dinsdagmorgen dat ik de opvangdienst had. Dat betekende vooral het 
opnemen van aangiften en het ter plaatse onderzoeken van inbraken of andere calamiteiten. Ik had juist een aangifte 
afgesloten en vroeg de volgende persoon naar binnen te komen en aan het bureau plaats te nemen. Er kwamen drie 
opgewonden Turkse vrouwen binnen. Ho, ho, zei ik nog, een tegelijk liefst. Maar de dames vertelden me, dat het voor 
alle drie om dezelfde zaak ging. Ga dan maar eens zitten en vertel me maar eens waar dit over gaat. Terwijl ik een extra 
stoel aanschoof nam een van de vrouwen het woord. Ze vertelde me het volgende: Mijn man en zijn twee vrienden, 
broers van deze jonge vrouwen die ik hier heb meegenomen, zijn afgelopen zaterdagavond uitgegaan en sindsdien niet 
thuis gekomen. Dat is vreemd, omdat er geen enkele reden te bedenken valt waarom ze wegblijven. Er waren geen 
problemen thuis of op het werk, zo verklaarden ze. Volgens de vrouwen zouden ze zich ook niet bezighouden met 
criminele activiteiten. Daar zij zich erg ongerust maakten hadden ze contact met elkaar gezocht en uiteindelijk besloten 
hiervan aangifte te doen. Ik heb vervolgens van ieder een aangifte “vermissing persoon” opgenomen en de vrouwen 
gevraagd mij zoveel mogelijk relevante gegevens te verstrekken alsmede een recente foto. Van relevante gegevens 
kwam niet veel terecht omdat ze zich kennelijk niet zo bezighielden met hun privéleven. Ze konden mij slechts een 
enkele aanwijzing geven, dat de mannen zich regelmatig ophielden in verschillende coffeeshops in Amsterdam-west en 
dat ze vermoedelijk zouden rijden in een donkerkleurige BMW-3 serie.

Daar het volwassen mannen betrof was het gebruikelijk niet meteen actie te ondernemen, maar eerst nog maar eens 
enkele dagen af te wachten en de mannen de gelegenheid te geven om zich weer bij hun familie te voegen. Bij vermissing 
van kinderen zou meteen actie worden ondernomen. Een paar dagen later kwamen de vrouwen informeren naar de 
stand van zaken. Kennelijk waren de mannen nog steeds niet thuis. Met de mededeling, dat het onze welgemeende 
aandacht had keerden ze huiswaarts. Die vrijdagmorgen werd besloten dat er meteen actie zou worden ondernomen. 
Samen met mijn helaas veel te vroeg overleden collega Piet Beijert werd ik belast met het onderzoek en kregen we 
ondersteuning van enkele collega’s. Als eerste werd er nu een zogenaamd OVP tje uitgeslagen, waarin de chef van 
het bureau Meer en Vaart de opsporing verzocht van de verblijfplaats van de vermiste mannen. In het weekend dat 
voor ons lag, werden collega’s er op uitgestuurd, om informatie te vergaren in de verschillende coffeeshops en daar te 
vragen of men de mannen kende en waar zij zich zouden kunnen bevinden. Na dit weekend, op de maandagmorgen, 
bleek bij de briefing, dat de mannen bekenden waren in een van de coffeeshops en dat zij wel eens vaker naar een 
discotheek in het centrum van Amsterdam zouden gaan. In die week werden verschillende discotheken in de avond 
en nacht door ons bezocht. Met foto’s op zak werd er onderzoek gedaan en nagevraagd of zij zich hadden bevonden 
in het Amsterdamse uitgaansleven. Zo werd er gevraagd in nachtclub/discotheek de IT aan de Amstelstraat en werd 
de poptempel Paradiso aan de Weteringschans en de Melkweg aan de Lijnbaansgracht meerdere keren bezocht. De 
collega’s hadden deze bezoeken als heel prettig ervaren. Gelukkig leverde het uiteindelijk nog wel bruikbare informatie 
op. 

DISCOGANGERS VERMIST Gerard de Vries

In een van de zaken werden de mannen door aanwezigen herkend en werd er gezegd, dat zij op die zaterdagavond 
naar discotheek “Turbo 2000” zouden gaan, welke is gevestigd langs de Rijksweg A9 in Uitgeest. Het onderzoek werd 
daarna verlegd naar Uitgeest. Op een zaterdagnacht werd de discotheek bezocht, zodat de kans groot was, dat zich 
hetzelfde publiek zich daar zou vermaken. Dat bleek een goede keus, want de mannen werden door enkele bezoekers 
herkend, die verklaarden, dat zij op die bewuste avond rond middernacht waren vertrokken naar “de Berger Meermin”, 
een nachtclub, gelegen aan de weg tussen Alkmaar en Bergen. Hoewel de Berger Meermin geen goede naam had 
vanwege verschillende vuurwapenincidenten, werd dit etablissement toch door ons bezocht. Het onderzoek liep hier 
dood omdat niemand kon zeggen, dat zij de gezochte mannen hadden gezien. We waren inmiddels een week of zeven 
verder en nog steeds waren de mannen niet terecht, maar ook hun auto was nergens aangetroffen. Vast stond, dat 
ze in Uitgeest waren geweest en zouden zijn gegaan naar de discotheek tussen Alkmaar en Bergen. Met de kaart op 
schoot hebben Piet en ik alle mogelijke wegen afgereden, die leiden vanaf Uitgeest naar Alkmaar of Bergen. Er werd 
vooral gekeken of de auto niet ergens het water in gereden kon hebben. Via de route Uitgeest-Castricum-Limmen-
Heiloo-Alkmaar bleek dat niet mogelijk. De slootjes langs deze wegen waren te ondiep. Via de Rijksweg A9 bleek dit 
ook niet mogelijk, omdat de weg aan beide zijden was voorzien van vangrails, die onbeschadigd bleken. Bleef over de 
route vanaf Uitgeest, door het dorp Akersloot naar Alkmaar. Via deze route komt men pal langs het Noord-Hollands 
kanaal te rijden over een stuk van ongeveer 6 kilometer. Deze kanaalroute is voor het grootste gedeelte kaarsrecht, 
maar even buiten het dorp Akersloot, iets voorbij het pontje bevindt zich een flauwe onoverzichtelijke bocht. 

ouden ze hier te water zijn geraakt, vroegen we ons af en bekeken de situatie ter plaatse. Langs het kanaal in deze bocht 
stond daar, begin juni, een hoge rietkraag, waarin geen sporen zichtbaar waren van autobanden. Toch dachten we dat 
het mogelijk was dat daar iets zou zijn gebeurd. In april begint de rietkraag weer groen te worden en groeit al gauw 
zo’n tien centimeter per week. Logisch, dat de sporen wegwaren.  Om ook deze route uit te kunnen sluiten zou er langs 
de waterkant en in het kanaal gezocht moeten worden. Hiervoor hadden we de hulp nodig van Rijkswaterstaat, die 
beschikten over een boot met sonarapparatuur. Van de chef kregen we toestemming om deze dienst in te schakelen. 
Ik belde voor een afspraak, maar ik kreeg te horen, dat de boot voor enkele weken voor onderhoud in reparatie moest 
en dat bovendien de bemanning met zomervakantie zou gaan. Pas half augustus zou de boot met bemanning weer 
beschikbaar zijn. Het onderzoek kwam dus anderhalve maand stil te liggen. Rond 20 augustus werd ik gebeld door 
een ambtenaar van Rijkswaterstaat. Er was een object gelokaliseerd in het Noord-Hollands kanaal. Het lag een aantal 
meters uit de kant op een diepte van ongeveer drie meter. Het was wat wij vermoeden, iets voorbij de flauwe bocht. 
Er werd nu een duikteam ingeschakeld van de Koninklijke Marine en er kwam een bergingsbedrijf ter plaatse. Duikers 
stelden vast, dat het om een auto ging en maakten een kabel aan het voertuig vast. De kraan van het bergingsbedrijf 
trok het voertuig langzaam uit het water. Het eerste wat we zagen was het chassis van een donkere BMW. Langzaam 
werd de auto uit het water getild. Smerig water en blubber stroomde naar buiten door de kapotte voorruit. Op de kant 
gekomen werd een portier geopend, waardoor het laatste water kon weglopen. Een aantal palingen kropen angstig 
naar buiten en gleden terug het kanaal in. In de auto waren duidelijk de contouren te zien van een drietal personen. 
Hun lichamen waren onherkenbaar geworden door de lange tijd in het water. Aan de hand van kleding, sieraden en 
papieren die de inzittenden bij zich droegen en aanhadden, konden de mannen worden geïdentificeerd. Het bleken de 
drie vermisten, waarna wij enkele maanden gezocht hadden. Eindelijk kon de familie beginnen met hun rouwproces. 
Wij konden dit onderzoek met een goed gevoel afsluiten. Het was immers heel belangrijk, hoe triest een dergelijke zaak 
ook was, om antwoorden te geven op prangende vragen, waar achterblijvers mee worstelden. Het is goed, dat ik niet 
de spreekwoordelijke uitspraak had gedaan van: Och mevrouw, vroeg of laat komen ze wel weer boven water. Nu dat 
zo letterlijk aan de hand was, zou dat zeer ongepast zijn geweest. 
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Het is een zonnige dag, woensdag 30 maart 1982. Daarom valt het op dat de gordijnen van 
de woonkamer van Jelle B. die ochtend om twaalf uur nog dichtzitten. De woning in de 
Goereestraat, Amsterdam-Noord, ligt hemelsbreed nog geen 100 meter van het politiebureau 
Waddenweg. De Goereestraat ligt in het oude gedeelte. Lage huizen gebouwd voor de gezinnen 
van de arbeiders die werken op de scheepswerven en de andere zware industrie in Noord. 
Nu is het een slapende wijk met voornamelijk senioren. Jelle B., is een 75-jarige weduwnaar, 
gepensioneerd gemeenteambtenaar met een redelijk pensioen en een lage huur. Hij heeft de 
nare gewoonte iedereen te laten weten dat hij een klein spaarcentje heeft. Aan de andere kant 
leeft hij sober. Iedere middag gaat hij naar de Nieuwendijk waar je naast het restaurant van de 
Hema, nog twee kleine restaurants hebt waar je voor een redelijk bedrag, onder de tien gulden, 
een goede maaltijd kan nuttigen. En Jelle is niet de enige. Een groepje gebruikers dat steeds 
van samenstelling wisselt, maakt gebruik van de restaurants. Ze zien elkaar op de dijk zelf en 
wisselen uit wat de maaltijd van de dag is. Tegen etenstijd is de keuze gemaakt en zoeken ze een 
plekje. Geregeld schuiven ze bij elkaar aan, aan een grote tafel, en wordt het toch nog gezellig. 
Op 29 maart heeft Jelle ‘s middags bij de Hema gegeten. Dat weten we omdat hij ’s avonds nog 
een telefoongesprek heeft met zijn dochter. Hij vertelt haar ook, dat hij die avond visite krijgt van 
een aantal vage kennissen, disgenoten van de Nieuwendijk. Zijn dochter raadt hem dat af, maar 
Jelle zwaait elk bezwaar weg. Gewoon een biertje drinken, gezellig toch. Zijn dochter berust 
daarin en belooft hem de volgende ochtend te bellen om te vragen hoe de avond is verlopen. 
Maar op woensdagmorgen wordt de telefoon bij Jelle niet opgenomen. De dochter en zoon zijn 
ongerust en vragen de politie om assistentie. Ze spreken af voor de woning en met de sleutel van 
de dochter gaan twee dienders de donkere woning in.

Vanuit de voordeur stap je direct de woonkamer in en in het midden van de kamer staat een 
ronde tafel, met daarop een aantal lege glazen, kopjes en bierflesjes. De kamer maakt de indruk 
dat deze is doorzocht. Op verzoek van de zoon van Jelle gaan ze naar boven en op het bed in een 
slaapkamer treffen zij ruggelings het levenloze lichaam van een man aan. Jelle B. Hij is gekleed, 
en zijn gezicht toont flinke blauwe plekken en geronnen bloed. Naast het bed ligt een bebloed 
grauw kussen. Zij verlaten direct de woning en nemen contact op met hun wachtcommandant 
en vragen om de recherche en een arts. De brigadier van dienst heeft het aangehoord en neemt 
direct contact op met de groep Ernstige Delicten. Dit is niet voor het district. Hij waarschuwt nog 
wel even zijn recherchechef, en stuurt een wagen naar de Goereestraat om de dochter en de zoon 
van het slachtoffer op te halen om als getuige te worden gehoord. De chef van de groep ED is de 
hoofdinspecteur van Politie, Evert Jagerman. Hij is tevens chef van de afdeling Zedenpolitie. Op 
dit moment is de werkwijze als volgt: de rechercheurs van de ED gaan samen met de technische 
recherche ter plaatse en de rechercheurs van de Zedenpolitie worden geconsigneerd. Nadat de 
dochter is gehoord en naar aanleiding van wat zij heeft verklaard m.b.t. de Nieuwendijk, stellen 
de rechercheurs een onderzoek in op de dijk, geconcentreerd op de eerdergenoemde restaurants 
en de rechercheurs van de Zeden worden ingezet om het buurtonderzoek in de Goereestraat 
uit te voeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Jelle een vast levenspatroon heeft. ’s 
Morgens op tijd op en dan opent hij de gordijnen en ’s middags met de bus naar het centrum 
van Amsterdam en in de loop van de avond komt hij alleen thuis. Ondertussen zijn de technische 
rechercheurs drukdoende een grote hoeveelheid sporen en voorwerpen te verzamelen uit de 
woning van het slachtoffer.  Het onderzoek op de Nieuwendijk brengt een verdachte in zicht. Dit 
vraagt wel enige toelichting. Op de hoek van de Nieuwendijk en de Nieuwe Nieuwstraat hebben 
een aantal investeerders een groot aantal panden opgekocht om daar uiteindelijk een soort Mall 
te bouwen. Zij krijgen een sloopvergunning, maar geen bouwvergunning. Het resulteert in een 
grote leegte midden op de Nieuwendijk en kapitaalverlies voor de investeerders. 

DE MOORD OP JELLE BEUKER
Joop van Heuveln
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Doch deze blijven niet op hun handen zitten en het lukt ze voor de kale vlakte een tijdelijke marktvergunning te krijgen. 
Ze verhuren de grond en kramen aan marktlui. Er is een zeecontainer geplaatst en die doet dienst als bedrijf- en 
kantoorruimte voor de directie. Er is echter geen ruimte om de kramen ’s avonds en zondags op te slaan. Deze blijven 
dus nachts en in weer en wind buiten staan. Maar daar is wat op gevonden: Een bewaker, een man met de bijnaam 
Barabbas. Hij is twee meter lang, bijna twee meter breed, heeft een wilde haarbos en een brede onverzorgde baard. 
En daarnaast is hij oersterk. Elke dag begint zijn dienst omstreeks 17.00 uur. Hij gaat naar de directiekeet, krijgt van 
de directeur een biljet van 10 gulden voor een maaltijd in een van de drie eerdergenoemde restaurants, waar hij 
gezelschap zoekt van gelijkgestemden. Na de maaltijd keert hij terug en plaatst de hekken die de marktplaats afzet. 
Barabbas tilt met gemak twee hekken, waar twee volwassen mannen aan één hek al een aardige klus hebben. Als de 
hekken geplaatst zijn worden er twee honden, rottweilers, losgelaten en die alleen al zorgen dat niemand de plaats 
betreedt. En juist de avond van 29 maart heeft volgens het personeel van de Hema Barabbas aan de grote eettafel 
naast Jelle Beuker gezeten en zich onheus gedragen. Voor de grap legt Barabbas een van zijn grote handen op het hoofd 
van Jelle en biedt de rest van het gezelschap aan het hoofd van Jelle tot appelmoes te verpulveren en te serveren, een 
grapje natuurlijk. Voor de zekerheid wordt ook rest van het gezelschap, voor zover mogelijk door de rechercheurs 
genoteerd. Die avond bestaat het gezelschap uit Jelle, Barabbas, een man en twee vrouwen, die kennelijk bij elkaar 
horen en amicaal met Jelle en Barabbas omgaan. In ieder geval: het is een gezellige maaltijd. Barabbas is een mogelijke 
verdachte. Het duurt niet lang of de rechercheurs hebben Barabbas getraceerd. Maar aanhouden is andere koek. 

Niemand heeft zin in een bloedende kop en gescheurde kleding. Met de baas van Barabbas maken zij afspraken. 
Als Barabbas de marktplaats heeft afgesloten dan zal hij zich voor verhoor melden aan het hoofdbureau van politie. 
Samen met Roel Bosma zal ik Barabbas als verdachte horen in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van 
Jelle. Tijdens de voorafgaande briefing krijgen we een beeld wat ons niet echt vrolijk maakt. Ondanks dat hij geen 
antecedenten heeft wordt Barabbas afgeschilderd als een bruut, een onmens en mogelijk levensgevaarlijk. En iedereen 
wenst ons sterkte. Even na zeven meldt de portier dat er een man op ons staat te wachten. Ik ga hem halen en als ik 
hem zie moet ik twee keer slikken. Ik ben niet klein, maar de man die zich heeft gemeld is een flinke kop groter. Zijn 
gezicht wordt onttrokken door een flinke haardos en woeste baard. Handen als kolenschoppen en zijn kleding, een 
zwart lederen jack, hangt in flarden en stukken langs zijn lijf. Ik besluit hem toch maar een hand te geven en mij voor 
te stellen. De verhoorkamers van de Zedenpolitie zijn niet zo groot, maar wanneer Barabbas achter de tafel heeft 
plaatsgenomen lijkt de kamer wel erg klein. We proberen hem te overrompelen door hem direct aan te houden en 
vragen hem naar zijn betrokkenheid m.b.t. de dood van Jelle B. Even is hij stil en dan begint hij te praten: ‘Nu begrijp 
ik het, het gaat om Jelle. Ik hoor wel verhalen op de dijk over een dode, maar niemand heeft de naam Jelle genoemd. 
Ik weet echt niet wat er met hem is gebeurd.’ Barabbas is zichtbaar ontdaan. Hij zit een tijdje met zijn hoofd in zijn 
handen voor zich uit te kijken. Nu krijgt hij de kans te vertellen wat hij de avond van 29 maart heeft gedaan en waar 
hij is geweest. Dat is makkelijk voor hem. Elke avond is voor hem hetzelfde. Elke middag rond vijf uur meldt hij zich 
bij de directeur van de investeringsmaatschappij en krijgt een biljet van tien gulden voor een maaltijd in een van de 
restaurants. Na het eten gaat hij terug en sluit de marktplaats af met hekken. 
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Rondom zeven uur controleert hij samen met zijn baas de hekken en 
die gaat naar huis. De honden worden losgelaten en verder niks. Tot 
de volgende morgen negen uur wanneer de markt weer bereikbaar 
is voor de kooplieden. Barabbas heeft dan de honden ingesloten 
en de hekken verwijderd. Als zijn baas is gearriveerd gaat hij naar 
zijn kamer ergens in de binnenstad. Hij is dus ’s nachts op de plek 
en nergens anders. We drukken door, het lijkt een beetje vreemd 
dat je ruim veertien uur jezelf hebt opgesloten met twee honden 
en verder niets doet. Barabbas glimlacht om onze vraag. Hij heeft 
hem verwacht. ‘Ik speel met de honden. Ze hebben mijn hele jack 
aan flarden getrokken.’ Gelijk heeft hij, dat ding ziet er niet uit. ‘En 
meestal ga ik liggen slapen. Op of onder een marktkraam.’  We 
confronteren hem met het verhaal dat hij nogal ruw met Jelle aan 
de tafel is omgesprongen en dat de serveersters van de Hema bang 
van hem zijn. Ook nu weer glimlacht hij. Jelle is zijn vriend en hij 
heeft geen kwaad in de bedoeling. Barabbas is een grote eter. Niet 
gek met zo’n lijf. Hij zorgt altijd in de buurt van Jelle te zitten. Jelle 
is een kleine eter en er blijft altijd wat over en dat is dan weer voor 
hem. Jelle is dus zijn vriend. En die meiden van de Hema moeten niet 
zeuren. Schoolmeisjes 15 á 16 jaar proberen daar na schooltijd een 
zakcentje bij te verdienen. Wanneer Barabbas vindt dat zij te weinig 
op zijn bord scheppen grauwt hij een keer en dan zijn ze bereidt een 
extra portie op te scheppen en als het moet grauwt hij twee keer. Hij 
heeft er een sport van gemaakt. Maar zweert hij: ‘Ik zal nooit iemand 
kwaad doen.’ Het verhoor wordt onderbroken voor het afnemen van 
vingerafdrukken en een kop koffie. Barabbas is onder de indruk van 
het hoofdbureau van politie wanneer hij met ons naar de afdeling 
dactyloscopie loopt voor het afnemen van zijn vingers.

Hij vraag honderd uit. Terwijl Barabbas na het afnemen, zijn handen 
staat te wassen bij het fonteintje bekijkt Joop Buhrs de nog natte 
slip. We zien hem met zijn hoofd schudden. We begrijpen het, er 
zijn geen sporen van Barabbas aangetroffen in de woning van Jelle. 
We krijgen de indruk dat Barabbas het eigenlijk wel gezellig bij ons 
vindt. Hij vraag om een tweede bakje koffie en wordt openhartig 
over zijn nachtelijke escapades onder voorbehoud dat we niets 
tegen zijn baas zeggen. Aan het begin van de nacht worden in een 
aantal bioscopen op de Nieuwendijk, georganiseerd door de Chinese 
gemeenschap van Amsterdam, Chinese, voornamelijk vechtfilms, 
vertoond. In principe kan iedereen de bioscoop bezoeken. Zo ook 
Barabbas. Alleen hij heeft geen geld, dus gebruikt hij zijn imposante 
lichaam en onder flinke snauwen in de richting van de Chinese 
portiers gaat hij naar binnen zonder te betalen. Niet zoals het hoort, 
maar beter een niet betalende gast binnen als een hoop herrie voor 
je deur, met een risico dat je vergunning wordt ingetrokken. Terwijl 
Barabbas zich vermaakt is er niemand die de marktplaats bewaakt, 
op de twee rottweilers na natuurlijk. We proberen het verhoor weer 
op te pakken en vragen hem of hij de Goereestraat kent en of hij Jelle 
daar wel eens heeft opgezocht. Het zegt hem helemaal niets. Sterker 
nog als we aangeven dat Jelle in Amsterdam-Noord heeft gewoond 
geeft hij aan dat hij van zijn hele leven nog nooit in Noord is geweest. 
Wij geloven hem. En na overleg met de chef wordt Barabbas 
heengezonden. Zo goed als zeker heeft hij niets met de dood van 
Jelle te maken. Barabbas is een kwajongen met een gouden hart in 
het lichaam van een sciencefiction figuur. Maar de medewerkers van 
de technische recherche hebben ondertussen ook niet stil gezeten. 

Joop Buhrs, de gelouterde vingerexpert van Amsterdam, heeft naast de 
afdrukken van Jelle, nog drie personen geïdentificeerd. De afdrukken 
zijn aangetroffen op de lege kopjes, lege bierflesjes en de glazen op 
de tafel in de woonkamer. Eén man en twee vrouwen. Alle drie met 
antecedenten wegens kleine vergrijpen, voornamelijk diefstallen. De 
volgende dag wordt alles op alles gezet om de drie personen die de 
laatste avond van Jelle bij hem op bezoek zijn geweest te traceren en 
aan te houden. Ouderwets maar daarom niet minder efficiënt zijn de 
hotelbriefjes. Hotels moeten gasten een briefje in laten vullen met 
de persoonsgegevens en deze ‘s nachts nog inleveren. Nederlanders 
zijn de eerste die eruit gevist worden en de namen van deze worden 
gecheckt met het opsporingsregister. Uit de gegevens van die nacht 
blijkt dat twee door de ED gezochten, de man en een vrouw, deze 
nacht verblijven in een klein groezig hotelletje in de Marnixstraat, op 
500 meter van het Hoofdbureau van Politie. Ben van Aanholt en Doede 
Faber, gaan haar het hotel en daar blijkt dat de twee nog steeds op 
hun kamer verblijven. Met een reservesleutel van de portier gaan ze de 
kamer binnen en op hetzelfde moment zien ze dat de aanwezige man 
papieren staat te verscheuren en deze in de prullenmand werpt. De twee 
worden aangehouden en afgevoerd naar het HB. In de prullenmand 
treffen Ben en Doede papieren, waaronder de identiteitskaart van 
Jelle Beuker, uit de woning van Jelle aan. Beiden worden in verzekering 
gesteld. Roel en ik krijgen de eer de vrouwelijke verdachte te verhoren.
Laten we het verhoor omschrijven als onstuimig. De eerste anderhalf 
uur krijgen we alle besmettelijke en dodelijke ziektes naar ons hoofd 
geslingerd en verder weet ze het 100 % zeker zij heeft niets gedaan. Als 
we denken dat ze wat vermoeid raakt en voorzichtig een vraag stellen 
krijgen we weer de wind van voren. Ze stelt zich niet erg coöperatief op. 
Roel en ik veranderen van tactiek.

Steeds een van ons gaat de verhoorkamer in, de deur laten we open en 
de ander zit op een stoel net buiten de verhoorkamer en uit zicht van de 
verdachte. Op een gegeven moment lukt het ons de vrouw op de PD te 
krijgen. Ze kan ook moeilijk anders want we hebben haar vingerafdrukken 
aangetroffen. Maar ze is alleen maar beneden in woonkamer geweest 
en willen we meer weten dan moeten we dat andere tering wijf maar 
eens gaan horen. Hierna is alle woede van haar gericht op de tweede 
vrouw. Nadat ook die alle verwensingen zijn toebedeeld blijkt ze toch 
even op de slaapkamer te zijn geweest. Alleen maar om te zien wat er 
daar gebeurt want er komt zoveel lawaai van boven. Op de slaapkamer 
ligt Jelle op bed en moet vertellen waar hij zijn geld bewaart. Of hij 
heeft geen geld of hij heeft geen zin om het te vertellen. Volgens onze 
verdachte slaan zij Jelle met een bezem, een stofzuigerslang en stang. 
Op enig aandringen bekent zij dat zij de stofzuigerstang hanteert. Jelle 
schreeuwt als een mager varken en dan besluit de mannelijke verdachte 
Jelle de mond te snoeren door een handdoek en een kussen op zijn 
gezicht te drukken en als Jelle niet meer beweegt en geen geluid meer 
produceert, blijkt deze te zijn overleden. Dus het is niet haar schuld en 
zij heeft niets gedaan. Ja, ze heeft Jelle wel geslagen maar zachtjes om 
hem geen pijn te doen. Vervolgens doorzoeken zij de woning en vinden 
een paar honderd gulden die ze in drieën delen. Ondertussen heeft 
mannelijke medeverdachte een bekentenis afgelegd. En is het wachten 
op de aanhouding van de derde verdachte. Bijna een jaar later worden 
de verdachten door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot 
weliswaar korte gevangenisstraffen, maar krijgen twee van hen tevens 
TBS opgelegd. 
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Rond 1980 bestond de communicatie op straat uit een mobilofoon en een portofoon. De mobilofoon werkte met twee 
frequenties: die van de meldkamer en die van de eenheden op straat. Dat betekende dat je in principe niets hoorde van 
wat je collega’s op straat te melden hadden. De mobilofonist op de meldkamer had wel de mogelijkheid om de “relais”-
knop in te drukken, waardoor je dan ook de berichten van de andere eenheden op straat kon horen, maar dat gebeurde 
lang niet altijd. Op een avond had ik assistentiesurveillance met collega Gerda van een vrijwel tegenliggende groep. Het 
gebeurde weinig dat je met collega’s uit andere groepen de straat op ging, maar vanwege personeelsgebrek overkwam 
ons dit toen wel. Toen we van de binnenplaats van de IJtunnel wegreden wees niets erop dat het een surveillance zou 
worden die ik nooit meer zou vergeten. De mobilofonist had de mobilofoon op relais gezet, dus we konden alles horen. 
Op enig moment hoorden we de term “motherfuckers” langskomen, gevolgd door “assholes” en een hoop gelach. 
Het ging even door, die Engelse scheldwoorden. We dachten even dat onze frequentie gehackt was, al bestond die 
term toen nog niet. Vrij snel daarna kregen wij de opdracht om naar het PPOH op de Oostelijke Handelskade te gaan, 
waar iets niet in orde zou zijn. Vage opdracht, maar uiteraard gingen we die kant uit. De term PPOH stond voor Politie 
Parkeerterrein Oostelijke Handelskade. Op de plaats waar nu zo’n beetje de Passengers Terminal voor cruiseschepen 
is, zat dat posthuis. Er tegenover lag een parkeerterrein, waar alle door de politie wegens foutparkeren weggesleepte 
auto’s naartoe werden gebracht. Voor het hek stond de “Palenwagen”, een lichte vrachtauto vol met dranghekken. 

Toen we daar aankwamen zagen we in het donker twee wegduikende hoofden in de palenwagen. Toen het portier 
daarvan door ons werd geopend stonden we oog in oog met twee stomdronken Amerikaanse zeelieden, waarvan 
één de microfoon van de mobilofoon nog in de hand had. Een “heterdaadje” zogezegd. Hun schip, een kruiser van 
de Amerikaanse marine lag direct daarachter aan de kade. Het bleek al gauw dat de beide heren al wankelend in de 
richting van hun schip waren gelopen en hadden gemerkt dat de deur van de palenwagen niet op slot was. Ze hadden 
het voor elkaar gekregen om de mobilofoon aan de praat te krijgen en waren scheldwoorden door de microfoon 
gaan boeren. Tja, wat moet je dan? Aanhouden voor 453 of 426? Daar zat de wachtcommandant natuurlijk niet op 
te wachten. Het zou een hoop gedoe opleveren, want de verhoren zouden dan door de Koninklijke Marechaussee 
moeten worden afgenomen, omdat het militairen betrof. En wat zou de nettouitkomst zijn? Uiteindelijk zouden ze 
gewoon het bos ingestuurd worden, of misschien zou het Amerikaanse consulaat zich er wel mee moeten bemoeien.
Eigenlijk was er geen enkel nadeel ontstaan door de acties van onze Amerikaanse matrozen. Gerda en ik keken elkaar aan 
en besloten eigenlijk gelijktijdig: we geven ze wel een slinger naar hun schip. Toen we dat de beide heren meedeelden, 
kregen ze wat we tegenwoordig een “wegtrekker” noemen. Onversneden angst was op allebei hun gezicht te lezen. Ze 
waren op slag nuchter. Nee, ze konden zelf wel naar hun schip komen, bijzonder vriendelijk van ons, dat we ze wilden 
brengen, maar dat was écht niet nodig. Omdat ze al achter in de auto zaten hadden ze geen keus. 

POLITIE VERHALEN DOOR
BERT BONNEMAIERS
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We reden het kleine stukje naar de loopplank van hun schip 
en ze gingen aan boord. Met elke stap op de loopplank leek 
er meer lood in de schoenen van de matrozen te komen, 
maar uiteindelijk kwamen we aan boord. Daar werden we 
welkom geheten door de officier van dienst. Er werd keurig 
naar ons gesalueerd en we vertelden dat we beide heren 
hadden aangetroffen in de palenwagen. De twee matrozen 
stonden erbij als twee schooljongens, die betrapt waren op 
het lezen van vieze boekjes. De officier blies op een fluitje 
en direct daarna verscheen een grote zwarte man met 
het postuur van Rambo in zijn hoogtijdagen. Hij droeg een 
MP-helm en in zijn hand had hij een klein model houten 
honkbalknuppel. “Take them down, please sergeant,” zei de 
officier. De matrozen kregen allebei een paar flinke tikken en 
werden door de MP naar beneden gebracht, van het dek af. 
We stonden verbijsterd toe te kijken. Lik op stuk in optima 
forma! Nou, gestraft waren ze zeker! De officier vroeg 
vriendelijk of een en ander naar onze tevredenheid was 
opgelost. We konden alleen maar zeggen, dat dat inderdaad 
zo was. Er werd weer keurig gesalueerd en we gingen de 
loopplank weer af. Achteraf denk ik wel eens dat we een 
internationaal incident hebben voorkomen. De latere 
president George W. Bush van de Verenigde Staten heeft 
wel eens gedreigd dat hij Amerikanen, die ten behoeve van 
het Internationale Strafhof in Den Haag in Scheveningen 
gevangen zouden worden gezet, gewapenderhand zou laten 
bevrijden. Wie weet wat er was gebeurd als we anders 
hadden besloten en een auto langs hadden gestuurd bij dat 
schip met de mededeling dat twee van hun matrozen in de 
cel zaten op de IJtunnel. Zouden we dan op het bureau zijn 
belegerd door Amerikaanse mariniers?

Verpakken en verzegelen
Vanuit de hoek van onze “tegenstanders”, of misschien 
kan ik beter zeggen “kritische volgers”, zijn meer dan eens 
beschuldigingen geuit dat de politie er middeleeuwse 
methoden op nahield. Dat werd al gauw weggezet als onwaar 
en we maakten ons daar soms een beetje boos over. Maar 
was die beschuldiging dan volkomen uit de lucht gegrepen? 
Ik ben bang van niet, omdat ik zeker weet dat tenminste één 
middeleeuwse methode heeft standgehouden tot aan het 
einde van de zeventiger jaren, een beetje zoals het dorp van 
Asterix standhield tegen de Romeinen. Ik zal proberen dat 
nader toe te lichten. Er zal nog een handvol politiemensen in 
de eenheid rondlopen die zijn opgeleid vóór 1980, in de tijd 
dat er nog geen sealbags, barcodes en BVH (X-POL) waren. 
In 1275, bijna 750 jaar geleden, zo’n beetje het hoogtepunt 
van de middeleeuwen in de Nederlanden, werd aan de 
opkomende stad Amsterdam een privilege toegekend om 
tol te mogen heffen. Dat werd natuurlijk op papier, of beter 
gezegd perkament gezet en het Stadsarchief bezit dat stuk 
nog steeds. Zo’n document werd gewaarmerkt door een 
zegel e aan toe te voegen, een algemeen gebruik in de 
middeleeuwen. Aanvankelijk waren die zegels van was, later 
van zegellak. In de afgelopen 750 jaar is er veel veranderd, 
de hele wereld werd in kaart gebracht, de stoommachine 
en de verbrandingsmotor werden uitgevonden en allerlei 
elektronische verworvenheden kwamen op de markt. 

Heden ten dage vliegen we de hele wereld rond en dat laatste gebeurde ook al in de jaren ’70. Wat al die tijd onveranderd 
was gebleven was dat in de politiewereld bij in beslag genomen voorwerpen tot aan het eind van dat decennium nog 
steeds gebruik werd gemaakt van zegellak. In het proces-verbaal werd dat “verpakken en verzegelen” genoemd. Hoe 
ging dat eigenlijk in zijn werk? Je verpakte dat voorwerp, als het handzaam genoeg was, in een zwaar papieren zak, 
die je aan de bovenkant dicht kon vouwen. In de bovenkant zaten gaatjes die met de vooraf aangebrachte vouwen 
correspondeerden, waardoor je na het dichtvouwen van de zak een touwtje kon halen en zo de zak afsluiten. Ergens in 
het bureau, meestal achter de balie, bevond zich een kistje met een rolletje touw, een stompje kaars, een lakstempel 
en een paar staafjes zegellak. Met dat touw bond je het zakje dicht en, niet vergeten (!), je legde een knoop in dat 
touwtje. Dan kwam het grote moment: de kaars werd aangestoken. Boven de vlam van de kaars werd de zegellak 
verhit, totdat die enigszins vloeibaar was. Dan trok je de uiteinden van het touw strak tegen het papier van de zak en 
smeerde of druppelde je het zegellak er op, over de stukjes touw, ná de knoop. Met de lakstempel drukte je dan op de 
plak hete zegellak en wachtte tot het weer voldoende was afgekoeld. Als het goed was gegaan stond de afdruk van de 
stempel keurig in het zegellak. En dan was het voorwerp “behoorlijk verpakt en verzegeld”, zoals dat heette, op exact 
dezelfde wijze als middeleeuwse roofridders en edelen hun privileges verdeelden of hun post verstuurden. Dat je er 
eigenlijk tenminste drie handen voor nodig had, daar hoorde je niemand over, want we deden dat toch al ruim 700 
jaar zo? Uiteindelijk kregen we het wel onder de knie, maar niemand heeft daar ooit schoonheidsprijzen mee verdiend. 
Het leverde zo nu en dan wel memorabele momenten op. Wij hadden op de groep een oudere hoofdagent, genaamd 
Toon, die tegen zijn pensioen aan zat. Er was bij een Chinees restaurant een jute zak met een paar kilo vuurwerk in 
beslag genomen. Toon zou die zak wel eens even verzegelen. Hij bond de zak volgens de regels der kunst dicht en 
vervolgens dacht hij de truc met het lakzegel te kunnen toepassen. Dat mislukte een beetje, want in tegenstelling tot 
de kaars vatte de jute zak vlam. Dat was niet echt de bedoeling. “Nou Toon, succes!” riep iedereen en vluchtte weg. 
Toon bleef achter met een brandende zak met vuurwerk. Hoe hij het klaargespeeld heeft om de zak te doven weet 
niemand, maar het lukte hem toch, want een klap à la Enschede bleef achterwege, de Chinese rollen en kanonslagen 
en ook het bureau bleven intact. Toen de dappersten voorzichtig om de hoek gingen kijken hoe het was afgelopen zat 
Toon met een triomfantelijke grijns op zijn gezicht met die zak in zijn handen op zijn stoel. Die zak was wel een stukje 
kleiner geworden, maar hij was verzegeld! En Toon? Hij ging kort daarna met pensioen. Een paar jaar geleden is hij 
overleden op 96-jarige leeftijd. Niet zo lang daarna werd de procedure met de lakzegels vervangen door een procedure 
met een knijptang en een soort metalen klemmetjes die je met de knijptang om de touwtjes moest buigen, maar 
deze procedure heeft het geen 750 jaar uitgehouden. Inmiddels zijn er sindsdien al meer manieren bedacht om met 
in beslag genomen voorwerpen om te gaan dan dat er premiers zijn benoemd in Nederland. En of het voorval met de 
zak van Toon ertoe heeft geleid dat de procedure met de lakzegels werd afgeschaft? Niemand die het weet of ooit zál 
weten, maar toch had het wel wat, dat geklooi met die kaars en die lakstaafjes. 
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Nina
Ongeveer een half jaar geleden beviel mijn 
nichtje van een dochter, Nina. Die naam zette 
in mijn geheugen iets in beweging waardoor 
er opeens weer een kant en klare herinnering 
aan een andere Nina naar boven borrelde. Het 
was ergens eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig, precies weet ik het niet meer. Een tijd 
waarin het straatbeeld werd gedomineerd 
door punkers met hanenkammen en 
veiligheidsspelden in hun oren. Een tijd dat 
de kraakbeweging sterk in opkomst was en 
de Sex Pistols zongen over Anarchy in the UK. 
De tijd van “Geen woning, geen kroning”. Op 
een dag had ik met een collega, ik weet niet 
meer wie, assistentiesurveillance, zoals dat 
toen heette. Nu zouden we het noodhulp 
noemen. Via de mobilofoon werden we 
gestuurd naar de Linnaeusparkweg, waar 
vermoedelijk een vrouw door haar man in 
elkaar geslagen werd.

De term “huiselijk geweld” was nog niet bedacht, hoewel het gedrag natuurlijk al wel bestond. De 
Linnaeusparkweg is een mooie straat vol herenhuizen in het rustige deel van de Watergraafsmeer. Het 
huisnummer weet ik niet meer, maar het was in het eerste gedeelte, vanaf de Linnaeuskade aan de 
rechterzijde. Mijn collega en ik belden aan en een bewoner zei, dat hij ten einde raad de politie had 
gebeld, omdat er in de woning boven hem een vrouw werd mishandeld, zó gruwelijk dat ze vreselijk 
schreeuwde en krijste. Hij kon het niet meer aanhoren, maar hij durfde ook niet naar boven te gaan. De 
enige beslissing die je dan kon nemen was poolshoogte nemen, wat we dan ook deden. Toen we aangeklopt 
hadden werd de deur opengedaan door een kleine en slanke vrouw waarvan de ogen en lippen werkelijk 
helemaal zwart waren. Zou ze als boksbal zijn gebruikt? Dat was het eerste dat we ons afvroegen. Een 
tweede blik leerde dat ze helemaal geen dichtgeslagen ogen had, maar dat ze zwaar onder de zwarte 
make-up zat. En ze zag er in elk geval niet mishandeld uit, dus we vroegen voorzichtig of ze geslagen was. 
Ze antwoordde in het Duits, dat dat niet het geval was. Op onze vraag wat de benedenbuurman dan had 
gehoord zei ze dat ze Nina heette en zangeres was. Er achteraan zong ze een toonladdertje. Ze was aan 
het repeteren geweest. Toen de notitieboekjes waren getrokken om de broodnodige informatie voor het 
dagrapport vast te leggen, bleek dat het Nina Hagen was, destijds een fenomeen. Nina Hagen was een 
uit de DDR afkomstige zangeres, deels opgeleid als operazangeres, die had gekozen voor de punk. Ze 
had een stem die zonder versterking een heel stadion kon bedienen, geen wonder dat de buurman zich 
zorgen had gemaakt. Ze woonde destijds in Nederland en had een relatie met een gitarist uit de band van 
Herman Brood, toentertijd onze nationale knuffeljunk. Op Youtube kun je haar nog vinden, beluisteren 
en bekijken. Dan begrijp je waarschijnlijk dat de benedenbuurman dacht dat ze in elkaar geslagen werd. 
Maar je kunt ook horen dat ze, ook al is haar muziek misschien niet je smaak, een fenomenale zangeres 
is. Het spreekt vanzelf dat we maar niet meer op zoek zijn gegaan naar de dader van deze “HG-zaak”. We 
hebben nog wel even de benedenbuurman gerustgesteld en hem getroost met de mededeling, dat zijn 
bovenbuurvrouw een beroemdheid was. Maar of hij dáár echt blij mee was?

‘Ze woonde destijds in Nederland en had een relatie met een gitarist uit de       
 band van Herman Brood, toentertijd onze nationale knuffeljunk.’

Het MEOC
Het pand op de Sloterweg 700 te Amsterdam is alweer even verleden tijd, maar toch is het voor veel generaties 
dienders een bijna tastbare herinnering. In 1976 mocht ik me als jong broekie van 19 daar melden en de inmiddels 
beruchte doos met Vermande-boeken in ontvangst nemen. In dat jaar was het complex te klein, dus mijn hele klas 
was extern, zoals dat heette. Er werd wel aan een uitbreiding gebouwd. Ik woonde bij mijn ouders dicht in de buurt 
dus dat was niet echt een probleem. Alleen kreeg onze hele klas niets mee van het leven op het internaat. Van de 
oudere generaties kregen we veel te horen over vroeger en dan kwam altijd het vorige schoolgebouw ter sprake, in 
de Derde Oosterparkstraat 271, niet wetende dat we ná de opleiding als paraat peloton in datzelfde pand gehuisvest 
zouden worden. Na de relatief moderne school op de Sloterweg was dit karakteristieke pand een beetje een kneusje. 
Oud en enigszins haveloos, een soort van overblijfsel uit een andere tijd, maar toch wel sfeervol. Het werd het MEOC 
genoemd, Mobiele Eenheid Opleidings Centrum, wij noemden het al gauw het ME-hok. Als je vanuit de jaren ’70 
dit pand binnenstapte, was het of je zó twintig, dertig jaar terug in de tijd stapte, toen al niet te vergelijken met het 
toenmalige heden. Ik heb later wel eens op TV een politiebureau in de DDR gezien, het was die wijze van inrichten 
dus. Sober, robuust, goedkoop en onderhoudsarm. Aan de overkant van de straat was een garage waar een aantal 
ME-voertuigen werd gestald. Ik herinner me direct ná de ingang in de hal een brede trap naar de eerste etage. Op 
de begane grond was rechts een “sportzaal” met een granieten (!) vloer. Eigenlijk was het ooit als klaslokaal bedoeld 
geweest en die ruimte had ook dat soort afmetingen, te klein om echt te sporten. Tijdens de zelfverdedigingslessen 
werden daar judomatten neergelegd, maar ook daarop was bezuinigd, want die judomatten bedekten niet de hele 
vloer. Lichting-genoot Chris M. heeft dat geweten. Toen hij een keer “slachtoffer” werd van een heupworp sloeg hij 
keurig, zoals dat hoort, af om zijn val te breken. Alleen… hij sloeg naast de mat op de granieten vloer. Pijnlijk! Ik hoor de 
klets van het vlees op de granieten vloer nóg en ik zie nog steeds het gezicht dat hij daarna trok. Gelukkig liep hij geen 
letsel op, alleen zijn ego liep lichte averij op. Mijn vader heeft daar ook zijn politieopleiding genoten. Op zijn klassenfoto 
(hij staat midden voor de deur op de achterste rij) ontdekte ik iets vreemds! Vroeger, in het begin van de jaren ’50, 
was het huisnummer van het pand 197. Het is de gemeente dus op de een of andere raadselachtige wijze gelukt om 
er enige tientallen huisnummers tussen te frommelen. Het zal alles te maken gehad hebben met stadsvernieuwing en 
nieuwbouw op bepaalde plekken in de Derde Oosterparkstraat. Ik kan me niet herinneren of dat nummer al gewijzigd 
was tijdens mijn verblijf daar. Ons blauwe leger gebruikt het pand inmiddels niet meer. De ME is achtereenvolgens 
verhuisd naar de Rhôneweg en daarna naar de Johan Huizingalaan. En het pand zelf? In tegenstelling tot de Sloterweg
700, dat is gesloopt, staat het er nog steeds en het heeft alle stormen doorstaan. Inmiddels is het in gebruik bij een
ander leger dan het blauwe, namelijk “het Leger des Heils”. 



Eind jaren ’70. Met zes man kwamen wij als rechercheploeg vanaf het bureau IJtunnel naar de Bijlmermeer, in een 
houten barak van de voormalige supermarkt Simon de Wit. De brigadier was Piet Korporaal, gepokt en gemazeld op de 
Warmoesstraat, een scherpzinnig man, die alles overzag, veelal met een spitsvondige en humorrijke inslag. De totale 
bezetting in het bureau was in feite één familie met Bob Visser als bureaukloek.

In die periode, maar ook voordien, werd er veel overwerk verricht, waarbij je kon kiezen tussen uitbetaling of het laten 
bijschrijven van fac-uren (fac = faciliteit) Daarbij werd veelal ‘het midden’ gehouden. In die periode was 80 tot 100 uur 
overwerk redelijk ‘normaal’. De helft werd dan veelal uitbetaald en de andere helft aan fac-uren bijgeschreven. Vanaf 
de IJtunnel nam ik ruim 700 fac- uren mee naar de Bijlmermeer. Na een paar jaar liep dat op naar 900 uur en... die 
moesten toch een keertje opgemaakt worden, terwijl het werk tevens je hobby was. 

HUMOR... LAG IN DE GANG VAN DE 
RECHERCHEKAMER Henk Doornekamp
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Plotseling werd mij medegedeeld dat ik tóch 3 maanden verplicht met verlof werd gestuurd, om die stroom aan fac-
uren een beetje ‘op te laten drogen’. Uiteraard voelde ik er niets voor, maar bedacht ‘wat ga ik nu doen?’ Enfin, 
dan maar een Wetrok diepstoom-reinigingsapparaat á 3000 gulden gekocht. Het plan was om tapijten te gaan 
reinigen, á 1,50 gulden per vierkante meter. Een gemiddelde woning van 100 vierkante meter is dus 150 gulden, in 
2 á 3 uurtjes, leuk verdiend. Ook 2000 ballpoints met de tekst ‘Vuil tapijt? Diepstoomreiniging!’ laten maken, met 
daarop mijn huistelefoonnummer én het telefoonnummer van mijn buren, zodat continuïteit gewaarborgd bleef. De 
pennen zijn verspreid in vele brievenbussen en handenvol op het bureau uitgedeeld. Echter, na 5 keer klikken vloog 
de hele ‘binnenboel’ uit de pen, dus niet bepaald ’n succespen. Het reinigingsprincipe was een waterinhoud van plm. 
10 liter, waaraan een klein scheutje reiningingsextract diende te worden toegevoegd (kostte 10 gulden per liter!) Na 
inschakeling van de machine spoot het mondstuk aan het einde van de slang onder hoge druk een zware nevel in 
het tapijt, dat onmiddellijk daarop weer opgezogen werd, mét de vochtige vervuiling. Nou, eerst maar even met het 
nieuwtje langs het bureau gaan. Na ’n bak koffie wilde iedereen wel eens zien hoe dat apparaat werkte. Terwijl ik het 
apparaat uit m’n auto haalde, bleek inmiddels in de gang naar de recherchekamer een indertijd terzake flessentrekkerij 
inbeslaggenomen ‘Perzisch tapijtje’ uit het hok ‘Inbeslaggenomen Voorwerpen’ te zijn klaargelegd. Iedereen, ook Piet 
Korporaal, keek ‘verwachtingsvol’ toe.  Ik monteerde de slang en de zuigstang en spoedde me met het apparaat naar de 
cellengang, om die te vullen met 10 liter warm schoon water. Teruggekomen bemerkte ik dat men nóg meer interesse 
toonde, gelet op het toekijkende gebogen hoofd van allen. Na montage demonstreerde ik met verve de werking op 
plusminus één vierkante meter ‘Pers’.

Plotseling zegt Piet Korporaal, in vragende vorm: “Het wordt inderdaad goed schoon, maar... je 
krijgt er wel vieze klauwen van!” Ik laat de handgreep los en zie dat m’n rechterhand diepzwart 
is van de dikke laag schoenensmeer, gevolgd door een bulderend gelach. En als je dan daarna 
beseft dat de énige, die in het bezit was van een blikje Erdal, Piet was, was de dader ook niet ver 
te zoeken. Na 3 maanden kon ik gelukkig weer aan de slag. Geruime tijd later ben ik weer aan 
het bureau en sprak Ben Janssen, wiens bureau een paar meter van mij verwijderd stond, aan. 
Plotseling zegt Ben: “Kun je ook ’n keer met dat ding bij mij langskomen, op de Kennedylaan, om 
de vloerbedekking op de trap te reinigen?” Ik zeg: “Natuurlijk!” Ben: “Maar wordt het wel écht 
goed schoon?” Ik zeg: “Zeker weten….weet je wat, luister effe mee”. In die periode had veelal 
ieder telefoontoestel een ‘meeluister’-apparaatje, met een snoer verbonden aan de telefoon. Ik 
zeg tegen Ben: “Toevallig heb ik gisterenavond een complete nagenoeg nieuwe hoogpolige wollen 
vloerbedekking gereinigd, bij Jan Meijer in Dennenrode... en daar was kortgeleden per ongeluk 
een glas rode wijn op gevallen... ik ga hem nu bellen... en als je effe meeluistert dan kun je horen 
hoe blij en lovend hij was over het reinigingsapparaat”. Ik bel Jan Meijer en vraag opgewekt: “En 
Jan... hoe mooi en schoon is jouw vloerbedekking wel niet geworden?”, onmiddellijk gevolgd door 
de stem van Jan die ‘op hoge poten’ riep: “G.V.D... m’n hele tapijt is aan alle kanten 2 centimeter 
gekrompen!” Ik haastte me te zeggen: “Maar Jan, maak je niet druk, dat geeft niet, in ’n paar 
maanden is dat weer ‘uitgelopen!’.” Na te hebben opgehangen zei Ben: “Nou, ik denk dat we 
er toch maar effe mee moeten wachten!”. Ja, achteraf denk je dan: ‘in plaats van gloeiend heet 
water had ik het apparaat misschien beter kunnen vullen met lauw, handwarm water!’. 
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IN HERINNERING: Gerard Mak
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Anne was een oude inspecteur aan het bureau Warmoesstraat. Hij was van Friese origine en was vlak na de Tweede 
Wereldoorlog in de grote stad neergestreken om daarna nooit meer te verkassen. Met zijn rijzige postuur dwong bij 
iedereen respect af en als hij zijn grote waffel opzette, dan ontvolkten de straten en de pleinen. Qua geluid had hij 
makkelijk in de oorlog mee kunnen komen maar gek genoeg, was hij anti Duits. Zijn stemgeluid was overdonderend en 
hij gebruikte deze alleen maar als het strik noodzakelijk was. Ook tegen zijn collega’s. Maar dan hadden ze Anne wel 
over de rooie gejaagd en op die momen¬ten werd hij bloedlink. Normaliter was het een Joris Goedbloed. Rustig, stil 
en in zich¬zelf gekeerd. Hij deed wat een ambtenaar moest doen, en dat was gehoorzamen aan de wet. Rechtlijnig, 
nooit creatief en altijd naar de letter van de wet. Lyrisch kon hij vertellen over de tijd toen de sabel nog deel uitmaakte 
van zijn wapenuitrusting. ‘Spaarpotten slaan,’ gilde hij dan uitgelaten alsof hij de sabel zojuist weer gebruikt had. Vaak 
genoeg sloeg hij zichzelf dan met zijn grote kolenschoppen, van plezier op zijn knokige knieën. Een vreemde handeling 
want de verhoudingen van Anne’s lichaamsdelen waren ver te zoeken. Het een klopte niet met het ander. Kleine smalle 
beentjes die een groot, boerenlijf moesten dragen waaraan twee lange armen zwaaiden met aan het uiteinden twee 
kolenschoppen van handen. Bovenop dat lijf was een groot, rond hoofd geboetseerd voorzien van kraaloogjes en veel 
te kleine oortjes. Hij was een man uit de vorige tijd. En zo gedroeg hij zich ook. De Palingoproer had hij, volgens zeggen, 
graag willen meemaken. Gelukkig maakte de hippietijd met het langharige tuig op de Dam meer dan goed. En hij had 
zich kunnen uitleven tijdens de Nieuwmarktrellen. Ook de krakers die daarna kwamen, deden hem meer dan goed. Dan 
kon Anne zich uitleven met zijn lange armen als hij de lange lat hanteerde. Maar altijd rechtvaardig. Meestal onder het 
motto: ‘wie niet luisteren wil, moet voelen.’ ‘Hé, jij!’ beval hij. Hij wees priemend in de richting van Sem. ‘Jij gaat niet 
het bureau uit, hoor je? Kun je klaverjassen?’ Sem knikte. Thuis was hij opgegroeid om op zondag na de kerkdienst, een 
potje te klaverjassen aan de keukentafel. Flesjes bier op tafel en de kamer vullen met zware sigaretten- of sigarenrook.
‘Amsterdams of Rotterdams?’ vroeg Sem wijselijk. Hij deed gelijktijdig zijn uniformjasje uit alsof hij heel veel zin had 
om een potje te kaarten maar in feite stuitte het hem tegen de borst. Kaarten in het politiebureau. Alsof er niks anders 
was. Alsof ze er tijd voor hadden. ‘Ik zoek wel een ander,’ zei Anne narrig. Door zijn opmerking, schatte hij Sem veel 
te hoog in en Anne kon slecht tegen zijn verlies. Liever zocht hij een beginneling, die hij kon aftroeven of het kunstje 
kon leren waarbij het alleen maar in zijn voordeel zou uitvallen. Iedere nachtdienst was het raak. De kaarten werden 
altijd geschud en altijd had Anne het voor elkaar om een paar dienders te mobiliseren die met hem verplicht moesten 
kaarten. Tussentijds hielp hij het publiek om zo snel mogelijk weer terug te keren naar het kaarttafeltje. Het maakte 
onderdeel uit van Anne’s leven als leidinggevende. Alsof dit in zijn arbeidscontract was vastgelegd en afgedwongen was 
door de politiebonden. Maar zoetjesaan kwamen er steeds meer jongere collega’s aan het bureau en toen de eerste 
dames verschenen, daalde Anne’s humeur tot een dieptepunt. Hij had niks op met vrouwen en hij was van mening dat 
vrouwen niet in de ‘warme buurt’ thuishoorden. Althans, wel in de buurt maar niet op een politiebureau. Onbewust 
werd Anne onhandelbaar. Irritaties, scheldpartijen en dreigementen volgden elkaar in rap tempo op. Het kon zo niet 
langer en het werd tijd om hem even uit de wind te zetten voordat er ongelukken zouden gebeuren.

“Je zit al bijna tegen je pensioen aan,” begon de commissaris voorzichtig, ‘en dus dachten wij dat je het maar eventjes 
rustig aan moest doen.’ De nadruk werd duidelijk op ‘wij’ gelegd. Alsof het een voorstel was geweest van het voltallige 
personeel. Maar Anne ging. Hij had wijselijk geluisterd en koos eieren voor zijn geld. Hij kreeg een kamer toebedeeld, 
die hij zelf gezellig moest maken. De kamer kwam er net zo leuk uit te zien als hijzelf. Grauw en troosteloos. De muren 
bleven kaal en voor plantjes was geen ruimte. Anne sorteerde de hele dag gele bonnetjes van de uitgeschreven boetes. 
Hij kreeg ook de verantwoording om te zorgen dat de dienders hun processen-verbaal op tijd bij Justitie inleverden. 
Dag-in, dag-uit. En gaandeweg vervreemde Anne van zijn dienstgroep. Af en toe kwamen zijn collega’s nog een praatje 
maken, maar de stapels gele velletjes die iedere dag op zijn bureau uitgestort werden, maakten hem haastig en gestrest. 
Als Anne uit zijn heiligdom naar beneden daalde en met een onweersblik door de kantine speurde, ging er een siddering 
door het gebouw. Dan keek hij in het rond of hij de snoodaard kon spotten en als hij met grote stappen op de diender 
af kwam benen, was zijn wil wet. ‘Jij… jij… en jij!’ bulderde hij door de kantine. Zijn vinger wees priemend de schuldigen 
aan. Sem stond gelijk op, samen met Harry. Frits treuzelde omdat hij zojuist een uitsmijter kreeg voorgeschoteld. Tijd 
om een keuze te maken, kreeg hij niet.

Anne greep Frits bij zijn oor en trok hem achter het tafeltje vandaan. Een oorgreep waar nog niemand uit vandaan was 
gekomen. Dus ook Frits niet. Sem en Harry waren de stenen trap al opgevlogen, op weg naar een werkplek om daar de 
administratie af te handelen. Frits kreeg die kans niet, hij werd de trap opgesleurd en eenmaal in de werkkamer liet Anne 
Frits’ oor eindelijk los. De flapper was roodgloeiend en toen Frits zich over dit lichaamsdeel wilde ontfermen, greep 
Anne hem stevig in zijn nek en drukte hem met zijn neus op het toetsenbord. ‘Typen!’ schreeuwde hij door de kamer, 
‘je moet je verbaaltje nog maken, klootzak!’ Met trillende handen werd het toetsenbord beroerd. Anne stond als een 
waakhond achter Frits en keek voortdurend naar het veranderende beeldscherm. Voor hem een wereldwonder. En toen 
Frits een printopdracht gaf en Anne het resultaat op de printer zag liggen, knikte hij goedkeurend. ‘Zie je wel,’ zei Anne 
zachtmoedig, ‘jullie kunnen het wel. Zijn optreden had alles te maken met zijn systeem dat hij had opgezet. Losbladige 
velletjes waar niemand wegwijs uit kon worden die allemaal opgeborgen werden in een serie klappers. De bom barstte 
echter toen van korpswege alle systemen moesten worden vervangen en nieuwe software zijn werk overnam. Anne 
was blijven hangen in de vorige eeuw en toen twee snotneuzen zijn ouwe vertrouwde Olympia typemachine kwamen 
ophalen voor het museum, sloeg hij ze de kamer uit. Hoe moest hij werken? Een strijd die uiteindelijk verloren werd 
door Anne. Hij kreeg, net als iedereen, een beeldscherm voor zijn neus getoverd met daarnaast een klein kastje en 
een toetsenbord. De aan- en uitknop wist hij nog wel te vinden, maar daar bleef het bij. Voor de zekerheid had hij een 
andere typemachine achterover weten te drukken om zijn werkzaamheden toch te kunnen blijven uitoefenen, maar 
toen een verrader hem bij de commissaris had aangegeven, en hij erop gewezen werd om de automatische systemen 
te gebruiken, ging bij Anne het licht uit. Zijn pensioen kwam vroeger dan gepland en voor het eerst in zijn carrière werd 
hij ziek. Hij kon het niet meer aan en is kort daarop teruggekeerd naar Friesland. Een afscheidsreceptie wilde hij niet. 
Anne kende niemand meer. Die goeie oude tijd was ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij was vervreemd en 
werd een arme stille, rustige man, die maar een half jaar van zijn pensioen heeft genoten. Sem heeft uit piëteit nog 
afscheid genomen van Anne. Hij moest grinniken toen hij hem in zijn kist zag liggen met een oude politiepet op zijn 
buik en naast hem, zijn sabel. ‘Hij heeft bij de politie gewerkt,’ verduidelijkte zijn weduwe hem. ‘Dat moet een goeie 
geweest zijn,’ antwoordde Sem schijnheilig. ‘Zeker weten. Die krakersrellen heeft hij eigenhandig neergeslagen.’ Ze 
glom van trots. 
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Begin ’70. Je bent net agent en geniet een ‘riant’ salaris. Je woont bij je ouders en je klust in het weekend wat bij. Al snel 
ga je op zoek naar ’n leuke auto. Wel iets spannends en snel, na het aantal dat ik al had versleten. Ik rij langs autobedrijf 
Bovenkerk, natuurlijk in Bovenkerk…..en zie daar een tweedehandse groene Austin Cooper S voor 3250 gulden te koop 
staan, echter wel met een Engels kenteken. Ik zie dat het stuur aan de rechterkant zit, maar denk ‘dat verplaats ik 
daarna wel even’. Ik loop er rond om heen en zie dat er over de motorkap 2 brede witte banen lopen. Het oogt ‘cool’. 
Ik haal m’n vinger langs de binnenzijde van de dikke uitlaat. Nee, geen roet. Dat is al veelbelovend. Ik beweeg stuk voor 
stuk de wielen fors heen en weer. Nee, ook geen speling, ook het stuur niet. Binnen ziet alles er ook strak uit. Onder 
de motorkap zie ik een 1275 cc motor liggen, die boosaardig ronkte bij de toename van het toerental. Oliepeil even 
checken. Goed. Nee, ook geen sludge aan de binnenzijde van de oliedop. Enfin, dan maar even een proefritje maken.

Ik geef pittig gas en word direct stevig in m’n stoel gedrukt. Alsof je in de cockpit van een F16 zit. Op het rechte stuk 
even op z’n staart trappen. Poeh, poeh, al snel op de 200 km!!! Ik rij terug en besluit hem te kopen. Eerst even een 
paar honderd euro ‘pingelen’ en voor 2750 gulden rij ik er mee weg. Ik hoorde de verkoper nog wel iets mompelen 
over invoerrechten, maar dat ontging me ten dele en dacht ‘dat is later zorg.’. Thuisgekomen eerst maar even de 
verzekeringsman bellen, zodat m’n bolide verzekerd is. Die avond heb je toevallig een verjaardag in De Hoef, gemeente 
Mijdrecht. Nadat de visite de nieuwe aanwinst had bewonderd stel ik na een half uurtje voor om even een proefritje te 
maken. De jarige stapt links van mij in en m’n broer achterin. We rijden rustig de polder in, over de rechte Oosterlandweg, 
daarbij natuurlijk de passagiers even de rug kussens te laten voelen en slaan rechts af, de Schattekerkerweg op, waarna 
ik het gaspedaal over de lange rechte weg die zich voor me uitstrekt diép intrap. We passeren in sneltreinvaart de 
boerderij van van Bruggen, waar op dat moment de nog 15-jarige roodharige dochter Anneke ronddartelde, die jaren 
later de politie-meldkamer, kamer 14 op het Hoofdbureau onveilig zou gaan maken. Met 150 km over die landweg zie 
ik het einde, waar ik omhoog en linksaf moet, snel naderen. Dat moet wel, want rechtdoor is er alleen maar water. 
Op het moment dat we aan de lange stijging beginnen, we rijden plm. 100 km, voel ik plotseling dat de auto een draai 
maakt van 360 graden, links om, en zie direct de ‘onderlaagte’ op me afdoemen. Shit……lag er nou klei op de weg?. De 
Cooper duikt onmiddellijk het 4 a 5 meter lagere deel langs de weg in, waarbij ik direct denk: ‘gas geven, gas geven, 
gas geven!.”. En inderdaad, de Cooper ‘vliegt’ de hoge dijk op, waar ik linksaf stuur en de verharde weg, al rillend en 
bibberend, vervolg. Onmiddellijk kijk ik naar links, naar het gezicht van de jarige, laat niets merken en zeg heel rustig, 
alsof het niets bijzonders was: “Dat ging lekker he?” Ik kreeg geen antwoord. De rest van de terugweg heeft eigenlijk 
niemand één woord meer gezegd. Ja, dat invoeren was toch wel ’n puntje. Kostte 900 gulden. Maar,.na de keuring en 
na er enige tijd mee te hebben gereden, kon ik toch niet wennen aan dat rechtse stuur. Gelukkig heeft collega Ron 
Verheijden er nog vele jaren plezier aan gehad door het rubber van de banden van de Cooper aan de Duitse autobahn 
te plakken. 

“DAT GING LEKKER HE ?”... KLONK ER 
VANUIT DE COOPER S Henk Doornekamp
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Ga in de hoek staan. En ga je mond wassen met zeep. Je strijd voor de vrijheid. Zeg je. Maar ondertussen steek je het 
bloed, zweet en tranen van een ander in de hens. Je gooit molotov cocktails naar de politie. En met bakstenen alsof 
het milieuvriendelijke confetti is op de verjaardag van je moeder. Wat kan jou het schelen dat daar iemands vader, 
dochter, moeder, vriendin, broer of beste vriend staat in dat uniform? Je scheldt erbij met kanker, alsof je ze een 
griepje toewenst. Oh wacht, het begon allemaal met dit griepje. Een iets wat uit de klauwen geëscaleerd griepje. Het 
ziekenhuis moet ook gesloopt, want corona bestaat niet. Wat zit er in je hoofd? En waarom gebruik je het niet? Een 
mening mag je hebben. Dat we allemaal een andere kijk hebben en er verdeeldheid is over de manier van aanpakken 
is logisch in een land met zoveel mensen. Je bent het niet eens met hoe onze politiek met de situatie om gaat. Dat kan 
en dat mag. Maar dit is helemaal krankjorum. Jij bent geen demonstrant, maar tuig van de richel. 

“LIEVE RELSCHOPPER” EEN
SARCASTISCH BRIEFJE

JE NOEMT JEZELF EEN ‘VERZETSSTRIJDER’.

Ter kennisname
Het is niet te doen gebruikelijk maak, maar deze brief is geschreven door een collega die op sarcastische wijze het 
gepleegde geweld veroordeeld. Wij wilden u deze brief niet onthouden. De redactie.

Je verzet gaat over dat je je vrijheid terug wilt.. Toch? 
Je wilt weer gaan en staan waar en wanneer je wilt, lekker uit eten, een avond borrelen in 
je stamkroeg. Je wilt dansen tot het licht aan gaat in je favoriete club. Met je afgetrainde 
lijf  gehuld in een mooi getailleerd overhemd van je favoriete merk. Paar dure sneakers 
eronder, parfummetje en gaan. Gewoon een lekker onbezorgd avondje. Of een dagje van 
god los op een lekker festivalletje met een zonnebril op je snavel en een slap biertje in je 
hand. Ik snap je! (Behalve dat slappe bier dan. Bah)
 
Maar waar gaat het dan mis? 
Je wilt verdomme zoooo graag uit eten maar je gooit wel even een paar bakstenen door 
het raam van een restaurant? Wat dacht je? De horeca had zo’n gouden jaar in 2020, die 
kunnen het wel hebben als ik ze nog even voor duizenden euro’s schade berokken door 
een paar flesjes te stelen die 17 euro inkoop zijn? Rennen met je kadaver. Hup door het 
gebroken raam naar binnen “Waaaajoooh gratis” roepen en plunderen maar. Plunder alsof 
je leven ervan af hangt. Plunder alsof je al maanden tulpenbollen eet. Plunder! Plunder 
want je strijdt voor vrijheid. Zoek ook nog even de kassa. Plunder die ook! Doe het voor je 
vrijheid! Doe het voor Nederland. Jouw land!

Vandaag is alles gratis in jouw land. Plunder de kassa ook! OH wacht. Dat is de kassa die al 
maanden leeg is. Mondjesmaat komt er wat binnen. Het is niet veel maar de eigenaar deed 
zijn best om zijn hoofd boven water te houden. Wachtend en hopend op betere tijden en 
ondertussen creatief met allerlei toffe ideeën. Ook hij zit vol frustratie en is het vast ook 
niet eens met het feit dat ie al maanden gesloten is. Ook hij heeft vast en zeker een mening. 
In afwachting van wat extra steun en weer open mogen. Wachtend op iemand die op zou 
staan voor de vrijheid. Wachtend tot er iemand zou gaan relschoppen. Wachtend op jou 
lieve relschopper. Die horeca ondernemer zat te wachten op jou heldendaden. Toch? Want 
dat zou pas echt helpen. Plunder de kledingwinkel met je favoriete merken. Want waarom 
zou je betalen als het ook gratis kan. Sloop die deur, haal de boel leeg. Doe het voor je 
vrijheid. Doe het omdat je denkt dat je verschil maakt. Plunder in plaats van te werken met 
je luie kadaver. Trek je niets aan van de tranen van de ondernemer die deze morgen met 
het lood in haar schoenen de balans op mag gaan maken.

Trek je niets aan van de wallen die toch al maanden niet meer weg te smeren waren. Zelfs niet met de duurste crème 
die er maar te plunderen valt. Wat boeit jou het dat ze van alles probeerde om online nog wat kleding te verkopen. 
Lekker belangrijk dat ze bloed, zweet en tranen in haar kledingwinkel stopt om weer klaar te staan op het moment dat 
jij weer mocht komen shoppen. Trek je niets aan van alle gedane investeringen terwijl de toekomst zo onzeker was. 
Trek je niets aan van haar slapeloze nachten, en opstapelende rekeningen. Trek je niets aan van het leed dat je een 
ander aandoet, trek vooral morgen je vers geplunderde dure schoenen aan en ga bij je familie op bezoek vertellen wat 
voor een heldhaftige verzetsstrijder jij wel niet bent. Heerlijke oorlogsheld:

Jij was er toen we je nodig hadden. Jij stond voor aan (Met je smoel vol in beeld, dat gelukkig wel.) Jij maakt het verschil.
Niet je buurman, die een uitgebreid menu bestelde bij zijn favoriete restaurant om ze te supporten. Niet de supermarkt 
medewerker die dag in dag uit de schappen staat te vullen zodat jij geen tulpenbollen hoeft te eten. Niet de schoonmaker 
in het ziekenhuis, niet de ambulancechauffeur en zeker niet de thuiszorg of de hardwerkende zzp-er die nu ook het 
weggevallen inkomen van haar in de horeca werkende vrouw moet opvangen. Zo kan ik nog eindeloos doorgaan, maar 
nee:  Lieve relschopper:
Sla jezelf. Ga in de hoek staan en sodemieter op met je slappe geouwehoer over strijden voor vrijheid.  En hou op met 
je leven tijdens corona te vergelijken met de tweede wereld oorlog. Je was er niet bij, je was nog niet eens een stoute 
gedachte… 
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Ik hoop (ook al weet ik dat het niet zo is) dat alle boetes die betaald moeten worden 
voor deze kansloze acties rechtstreeks en keer tien naar de ondernemers gaan die ook 
dit weer voor hun kiezen kregen. En dat er een dikke schadevergoeding betaald mag 
worden. Maand na maand na maand… Zodat jij -lieve relschopper- elke maand met je 
kadaver mag werken voor het vernielen en jatten van andersmans spullen. Als je niet 
weet wat werken nou eigenlijk is, kan je dat (als je geluk hebt) misschien aan je opa 
of oma vragen als je toch op bezoek gaat om je vers geplunderde nieuwe sneakers te 
laten zien. Die leggen het je vast met liefde uit. Vraag dan meteen ook even naar de 
tweede wereld oorlog. Als ze daar überhaupt over kunnen praten omdat het trauma 
te diep zit. Besef dat voor je ooit nog denkt dat jij een verzetsstrijder bent. Ik hoop 
dat je vrienden of familie je herkennen op Dumpert en je aan je niet-luisterende oor 
naar het politiebureau slepen omdat ze plaatsvervangende schaamte voelen voor je 
gedrag. 

En ik hoop ook dat het met mijn collega’s goed gaat. Ik hoop dat iedereen veilig en wel na vele vele uren strijd tegen 
onze vrijheidsstrijders weer naar huis mocht. Ik zei het gister al op mijn instagram, maar ik ben trots op mijn werk. Trots 
op mijn collega’s en ook trots op iedereen die thuis zat zonder zijn of haar geliefde omdat de pieper ging of de dienst 
heel veel uren langer duurde. Ik heb het mooiste werk van de wereld, en ook al is het nu even stom. De haat zal het 
nooit winnen van de liefde. En ook niet van de liefde voor mijn werk.  Lieve collega’s, ik ben trots. Lieve iedereen die 
wel frustratie voelt, een andere kijk heeft op de aanpak van corona maar niet met baksteen gooit: Ik ben trots. Lieve jij 
die je aan de regels probeert te houden, ondanks dat je ze moeilijk vind: Ik ben trots. Lieve zorg, dankjewel. en zo kan 
ik nog even doorgaan.

Lieve relschoppers: Sla jezelf en beter je leven. Liever gister dan vandaag... En vergeet niet je ogen uit je kop te schamen. 
Ik gun je eigenlijk de harde realiteit van een lockdown, een lock up.  In een cel.  Maar zo ver zal het vermoedelijk niet 
komen. Dus dan gun ik je maar chronische jeuk aan je anus. En korte armpjes.  

Liefs, Lieke 
Ps. Als disclaimer: net als alles wat ik schrijf: geschreven op eigen titel, met soms iets meer en soms iets minder mijn 
eigen laagje sarcasme erover heen. In dit geval een dikke laag. 


