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Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden 
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of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij 
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Uitgever en auteurs verklaren 
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uitgever en auteurs op geen enkele 
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING SPA

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

05-10-2021
19-10-2021
27-10-2021
16-11-2021
11-12-2021
18-12-2021
21-12-2021
08-01-2022

Algemene Ledenvergadering
Bingo
Korpsreunie gepensioneerden
Klaverjassen
Kerstklaverjassen
Kerstdiner-dansant
Kerstbingo
Nieuwjaarsbijeenkomst

13.00 uur
13.00 uur
15.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
13.00 uur
15.00 uur

Spa-honk
Spa-honk
Amstel Boathouse
Spa-honk
Spa-honk
Frankendael 
Spa-honk
Spa-honk

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

EVENEMENTENKALENDER

Met snel stijgende verbijstering zagen wij zich een grote ramp voltrekken in Duitsland, België en Zuid 
Limburg. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers. Naast de vele doden zijn de meeste slachtoffers 
beroofd van alles wat hun dierbaar was.

Na het zakken van het water bleek pas welke omvang deze ramp te weeg had gebracht, maar ook hoe 
solidair de bevolking meeleefde met de slachtoffers en onmiddellijk de armen uit de mouwen stak om op 
te ruimen. Vele handen hielpen om de troep weg te werken, maar het zal  nog wel een tijd duren voordat 
alle fysieke schade is hersteld. Het kabinet verklaarde het overstroomde gebied tot rampgebied. Naast 
het feit dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de rijksoverheid bij de hulpverlening is daarnaast ook 
het bankrekeningnummer 777 van het Nationaal Rampenfonds geopend. U begrijpt dat de SPA solidair is 
met de bevolking van Zuid-Limburg en inmiddels heeft de penningmeesster een donatie gestort. Dit alles 
overziende, tellen wij binnen de SPA onze zegeningen.

Wij hebben onze activiteiten weer opgestart. Buiten de gebruikelijk activiteiten, zoals  bingo en klaverjassen, 
zijn de voorbereidingen voor wat meer uitgebreide activiteiten in gang gezet. De leden  die zich inschreven 
voor de ééndaagse busreis naar de “Weerribben”, hebben inmiddels bericht gekregen van de plaats waar 
en het tijdstip waarop wij die dag vertrekken. Ook in dit SPA-Nieuws een aankondiging voor het kerstdiner/
dansant. Uw inschrijving zien wij graag tegemoet.

Op 27 oktober vindt de grote reünie plaats en alle gepensioneerden van de Eenheid Amsterdam worden per 
brief door onze Hoofdcommissaris uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Plaats van handeling zal opnieuw 
zijn het restaurant “Amstel Boathouse”, aan de Amsteldijk 223 te Amsterdam. Voor 
de andere activiteiten verwijs ik u naar de evenementenkalender. Tot slot: Ook 
nu is het de redactie weer gelukt om een meer dan lezingwaardig magazine 
voor u samen te stellen. Ik wens u dan ook veel leesplezier. 

VOORWOORD

Joop Reder

van de voorzitter

Let op: nieuw telefoonnummer: 06-18 62 24 02

Dinsdag 5 oktober 2021 | Aanvang 13.00 uur | SPA-honk, Rijksstraatweg 56 | 1115 AT Duivendrecht
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk)

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2020
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris 
6. Verslag ledensecretaris
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
Pauze
9. Voorstellen
10. Beleid bestuur
11. Verkiezing bestuur
12. Verkiezing Kascommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

TOELICHTING
T.a.v. de punten 3, 5 en 9; 
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris liggen vanaf dinsdag 21 september 2021 ter inzage in het SPA-honk. 

T.a.v. punt 11;
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden Joop Reder (voorzitter) en Ilona Stap (penningmeester.  De aftredende 
bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Enige tijd geleden heeft onze ledenadministrateur Frank van den Berg 
aangegeven zijn bestuursfunctie eind 2021 beschikbaar te stellen. Frank verenigde twee functies in één , namelijk de 
functie van ledenadministrateur (tevens 2e secretaris) en commissielid Sociale Contacten. Het bestuur roept de SPA-
leden op  om zich te melden als  (tegen) kandidaat voor een  bestuursfunctie. Aanmeldingen kunnen tot 1 oktober 
worden ingediend bij het secretariaat.

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

REIZIGERS NAAR DE WEERRIBBEN LET OP!
Voor degenen die meegaan met de dagtrip. Het vertrek naar de Weerribben op 22 september 2021 vanaf 
PTO. U wordt verzocht om uiterlijk die dag om 08.30 uur aanwezig te zijn op het PTO aan de Ouderkerkerdijk 
151 te Amsterdam. Denk aan de mondkapjes!!!
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HOE IS HET MET? door Frank van den berg

John ELBERSE
Na maanden wachten is John uiteindelijk geopereerd aan 
het gezwel in zijn hoofd. We zijn nu ook alweer een aantal 
maanden verder en John voelt zich erg goed. Daar komt bij 
dat ook de specialist erg tevreden is dus al met al  positief!

Eric HULSMAN
Ik denk dat velen de thans 64 jarige Eric nog wel zullen 
herinneren. Eric heeft van 1977-2005 dienst gedaan in 
Amsterdam en daarvan 23 jaar doorgebracht in Noord, ook 
als rechercheur. Een rustige en sympathieke collega, die 
helaas in de WAO terecht kwam. Eric ging niet bij de pakken 
neerzitten en is later een Klussenbedrijf begonnen. Eric werd 
attent gemaakt op de SPA en heeft zich aangemeld als lid. 
Eric heeft het politievak en contacten met collega’s altijd 
gemist. Welkom!

Walter STEFELS
Ook Walter is een oud-collega die na 24 politiejaren overstapte 
naar een Engels Consultancy bedrijf genaamd, ControlRisks. 
Walter heeft dienst gedaan bij de Uniformdienst en 
Districtsrecherche Van Leijenberghlaan als rechercheur, bij 
de CID/CIE en Projektleider recherche. Walter is momenteel 
woonachtig in Vierhouten en runt daar een paardenpension. 
Je kunt niet anders zeggen dat Walter het goed voor elkaar 
heeft. Walter gaat af en toe motorrijden met een aantal 
dienders en door een van hen, Teun van Zalinge, is hij op 
het spoor gezet van de SPA. Zo blijkt maar weer eens hoe 
belangrijk onderlinge contacten zijn!

Ton van der AA 
Ton heeft 48.5 dienstjaren bijeen gesprokkeld! ongelooflijk 
veel! Ik denk dat Ton, dat kan niet anders, bij vele van onze 
leden bekend moet zijn. Na de Uniformdienst is Ton bij de 
recherche terecht gekomen, HB, D5 en Fraude. Vanwege zijn 
muzikale kwaliteiten, Ton speelt in diverse bands, zocht hij 
naar een regelmatig dienstverband. Na Fraude kwam Ton 
terecht bij de IT aan de Eenhoorn. Ook daar heeft hij zijn 
draai goed kunnen vinden en met plezier gewerkt.  Ton is 
inmiddels 67 jaar en verkeert in goede gezondheid. Ton is al 
lange tijd woonachtig in Oosthuizen. Bij deze een groet aan 
alle bekenden, want: eens een blauw hart altijd een blauw 
hart.

Roel van der HELM
Op een zonnige dag kwam ik Roel in Zandvoort tegen. Samen 
met zijn echtgenote genoot hij van een koud ijsje. Hij riep 
mij al van verre, anders was ik hem straal voorbijgelopen. 
Degenen, die hem kennen, weten dat Roel zijn stem niet 
graag verheft, hij houdt daar niet zo van. Roel was bij ons 
de Bedrijfspsycholoog en heeft vele collega’s kunnen helpen. 
Roel was ook altijd de voorzitter van het Zelfhulpteam (ZIG). 
Ook bij velen bekend mag ik aannemen. Roel is woonachtig 
in Bloemendaal en komt daar Dirk Kloosterboer en Gerard 
Soonius nog wel eens tegen. Roel groet alle bekenden.

Mathieu van SCHOVEND
Samen met zijn echtgenote getroffen door het Covid 19 
virus. Beiden hebben weken in het ziekenhuis gelegen. Zijn 
vrouw Erica knapte gelukkig wat sneller op. Thieu heeft nog 
steeds therapie en vele ademhalingsoefeningen, ook met 
inspanning, kortom pittig maar hij is wel aan de beterende 
hand. Ik geef dit nu even in verkorte vorm weer, maar voor 
het herstellen van Covid 19 komt heel wat kijken. Er komen 
zeker ook weer betere tijden voor Thieu en zijn vrouw. 
Beterschap en sterkte!

Piet MOL
De 88-jarige Piet werd gemist op de kaartmiddagen in het 
Honk van de SPA te Duivendrecht. Piet zelf verkeert in goede 
gezondheid maar zijn echtgenote is bedlegerig en heeft de 
nodige zorg nodig. Piet kan veel zelf doen en zegt er wel 
handig in te zijn. Hij heeft wel hulp thuis en ook zijn beide 
dochters springen bij, alhoewel die niet direct in de buurt 
wonen. Piet gaat proberen af en toe toezicht te krijgen op de 
dinsdagmiddag, zodat hij toch eens een kaartje zou kunnen 
leggen. Een mens heeft ook wat ontspanning nodig en Piet 
wordt met open armen ontvangen!

Jitze HARDER
De 71 jarige Jitze heeft vele jaren doorgebracht bij het 
Bureau Vervoermiddelen, eerst aan het HB en later aan 
de Eenhoorn. Als portier heeft hij zijn dienstverband in 
Amsterdam afgesloten en is als geboren Fries terug gegaan 
naar Friesland. Momenteel is hij met zijn vrouw woonachtig 
in Harlingen. De gezondheid van Jitze laat wat te wensen 
over. Er is tekort aan ijzer in het bloed en dat maakt hem 
erg moe. Met pillen etc. proberen de artsen dit op peil te 
krijgen. De humor is hij niet verleerd. Amsterdammers bij 
Vervoermiddelen pestten hem wel eens met zijn Friese 
afkomst, maar dan zei Jitze :  “Je had vroeger Franken, Saksen 
en Friezen, Amsterdammers bestonden toen nog niet”. Dan 
waren ze weer een tijdje rustig. Jitze heeft een mooie tijd 
in Amsterdam gehad, laat dat duidelijk zijn. Succes Jitze en 
sterkte.

Ik moet helaas weer melding maken van leden die ons de 
laatste tijd zijn ontvallen:
Teun ABERKROM, 92 jaar: Willem de RUIJTER, 89 jaar; Koos 
WIEGERTJES, 75 jaar; Lida JANSSEN, 74 jaar; Bram BRAKEL, 
91 jaar; Peter van BRENK, 70 jaar; Cor ZWAAN, 78 jaar; Jos 
TEUNISSEN, 63 jaar; Fred HESS, 73 jaar;  Joop de GROOT, 67 
jaar.

RUST IN VREDE
Ik wens U het allerbeste en tot de volgende keer. Dat zal dan voor 
mij de laatste  “hoe is het met”  worden. Na vele jaren vind ik 
het tijd te stoppen en ik hoop het stokje aan een ander te kunnen 
overdragen.

KORPSREÜNIE Bestuur

Op woensdag 27 oktober 2021 tussen 14.30 
en 16.30 uur zal in het Amstel Boathouse 
(voormalig Mirandapaviljoen) aan de Amsteldijk 
223 te Amsterdam de jaarlijkse reünie voor oud-
politiemensen van de politie Amsterdam worden 
georganiseerd. U krijgt voor deze dag van de Chef 
van de Eenheid Amsterdam, HC F. Pauw, een 
uitnodiging om deze reünie bij te wonen. Deze 
reünie geldt ALLEEN voor oud-medewerkers/
sters van de politie en hun partner. Verdere info 
ontvangt u van de Eenheid Amsterdam. 

Tijdens de laatste jaarvergadering van de SPA nam Frits Möller 
afscheid als lid van de evenementencommissie. Door de voorzitter 
werd Frits uitgebreid in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 

jarenlange werkzaamheden. Onlangs kreeg het bestuur een e-mail 
van ons lid William Boone, met daarin een artikel en een verzoek om 

plaatsing in het SPA-nieuws. De redactie voldoet graag aan dit verzoek 
en hieronder volgt de inhoud van het bericht dat William Boone op eigen 

titel schreef. William schreef dit bericht reeds op 27 november 2020, maar 
door omstandigheden, van onze wil onafhankelijk, werd dit verzoek niet eerder 

geplaatst. 

“Op internet las ik dat op de laatstleden gehouden jaarvergadering van de SPA ons verenigingslid Frits Möller zijn 
werkzaamheden als lid van de evenementencommissie heeft beëindigd en dat onze voorzitter zeer terecht zijn dank 
over Frits heeft uitgesproken. Ik weet niet of het vertrek om gezondheidsredenen was of anderszins, maar ik zou 
hier graag willen opmerken dat ik Frits Möller heb leren kennen als een verenigingslid, dat onopvallend, gevraagd 
of ongevraagd, altijd aanwezig was op plaatsen waar hij hulp kon bieden. Hij plaatste zich nooit op de voorgrond en 
werkte het liefst als “het oliemannetje” op de achtergrond zodat alles gesmeerd kon verlopen. Frits was geen prater, 
hij zei nooit veel, maar hij zag en hoorde alles en deed zijn werk in stilte. Nooit zal tevergeefs een beroep op hem 
zijn gedaan. Hij verdient het om in ons SPA-magazine nog eens in het zonnetje te worden geplaatst, als teken van 
dankbaarheid. Ik vind dat wij dat als SPA-leden aan hem verplicht zijn. Nogmaals bedankt Frits, het gaat je goed”. 

Met vriendelijke groeten van Henny en William Boone.

HET VERTREK VAN 
FRITS MÖLLER
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Na een heerlijke zomer, die nog niet voorbij is, kijken we alweer verder. Over een paar maanden is het alweer zover: de 
donkere dagen voor Kerst en dus ook ons SPA Kerstdiner-dansant. Dit festijn vindt dit jaar plaats in Frankendael aan de 
Middenweg 116 te Amsterdam. En wel op zaterdag 18 december 2021.

U wordt het volgende geboden:
• Vanaf 17.00 uur zijn de deuren voor u geopend en wordt u hartelijk verwelkomd. Er wordt aan de Kerstsfeer 

aandacht besteed.
• Als iedereen aanwezig is, rond 18.00 uur, wordt het feestelijk 3-gangen-diner geserveerd in het versierde restaurant.
• Tussen de menugangen door is er gelegenheid tot gezellig samenzijn of het maken van een dansje. 
• Na het diner kan de avond worden voortgezet.
• De gehele avond kunt u onbeperkt bier, wijn en frisdrank bestellen. De bediening loopt rond.
• Roken kan op het terras, buiten, door de terrasdeur.

Dit Kerstdiner-dansant wordt u aangeboden voor €40,00 per persoon (€60,00 voor introducés). U kunt uw plaats 
reserveren door overmaking van dit bedrag op bankrekening NL89 INGB 0000 4510 20, ten name van Senioren Politie 
Amsterdam o.v.v. Kerstdiner- dansant. De betaling dient uiterlijk 30 november 2021 binnen te zijn. Wilt u s.v.p. op de 
overschrijving vermelden of u voor vlees, vis of vegetarisch kiest, of dat u een speciaal dieet heeft. 

Op dinsdag 21 december 2021 zal weer de 
jaarlijkse kerstbingo plaatsvinden in het SPA-honk 
te Duivendrecht. Aanvang 13.00 uur. Dit is een 
activiteit, waar door vele leden naar uitgekeken 
wordt. Niet alleen door de mooie prijzen, maar ook 
de gezelligheid staat bij hen voorop. Nooit eerder 
meegedaan? Kom naar deze Kerstbingo. Inschrijven 
hoeft niet, gewoon komen. Heeft u geen zin in de 
bingo, er kan ook altijd een kaartje gelegd worden. 

KERSTDINER

KERSTBINGO 2021

DANSANT 2021
Fred Hoedeman

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 8 januari 2022 uit tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 
2022 in het Spa-honk aan de Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Daar zullen wij gezamenlijk het glas heffen, om elkaar 
het beste te wensen met veel geluk en voorspoed in 2022. Het zal u op deze dag weer aan niets ontbreken. Wij zien u 
dus graag op zaterdag 8 januari 2022 verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. 

In de planning van onze activiteiten is een kerstklaverjasmiddag 
opgenomen. Dit was een groot succes. Dus voor dit jaar 
wederom een kerstklaverjasdrive. Deze zal zijn op 
zaterdagmiddag 11 december 2021. Deze klaverjasdrive is 
toegankelijk voor leden en introducées en vindt plaats in 
het SPA-honk. In verband met de beperkte capaciteit vragen 
wij aan diegenen, die willen deelnemen en zeker willen zijn 
van een plek, zich van tevoren per e-mail op te geven voor 15 
november 2021. Aanmelden kan via secretaris@spa-amsterdam.
nl. Inloop is vanaf 12.30 uur, de klaverjasdrive begint op 13.00 uur. De 
kosten van deelname bedragen € 5,-per persoon (exclusief consumpties), 
te voldoen bij binnenkomst. De prijzen zijn Kerst-gerelateerd. 

KERSTKLAVERJASSEN 

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Op maandag 14 juni 2021 bereikte ons het trieste bericht dat ons 
buitengewoon lid Bram Brakel op 10 juni 2021 was overleden in de 
leeftijd van 91 jaar. 

Vele collega’s kenden deze bijzondere misdaadverslaggever van 
de stadsredactie van “De Courant Nieuws van de Dag” en “De 
Telegraaf”. Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan Bram. Als 
ik, samen met collega’s avonddienst had op de rechercheafdeling 
van het bureau Bijlmer en het latere bureau Flierbosdreef, kregen wij 
steevast een telefoontje van Bram met de vraag of er die dag nog het 
e.e.a. was gebeurd en lezingwaardig was voor zijn lezers. De begroeting was 
meestal joviaal en ging gepaard met enige schuine moppen in de trant van … Joop ken je deze al? Dit was zijn manier 
van werken en hij kreeg meestal wel wat informatie waarmee hij kon werken. Op de stadspagina van die kranten vond 
je dan de volgende dag de stukjes die hij had geschreven. Bram was een bijzondere man en als je tegen hem zei dat 
hij de volgende dag maar even moest bellen omdat er wat op stapel stond, dan zeurde hij nooit door, maar dan had hij 
de volgende dag wel zijn primeurtje. Bram kende veel collega’s bij naam, maar maakte daar nooit misbruik van om zijn 
journalistieke doel te bereiken. Na zijn pensionering werd hij als buitengewoon lid opgenomen binnen de gelederen van 
de SPA en verzorgde hij menig artikel in het SPA-nieuws onder de titel: “Van een Persmuskiet”. Artikelen die door de 
leden van de SPA graag gelezen werden. Ook op reünies van oud korpsleden was hij een graag geziene gast. De SPA 
is er trots op deze bijzondere journalist binnen haar ledenbestand te hebben gehad. In de Telegraaf van donderdag 17 
juni 2021 schreef John van den Heuvel, zijn leerling en inmiddels een gerenommeerd misdaadverslaggever een artikel 
onder de titel; “Weemoedig afscheid van verslaggevers”, waarin hij herinneringen ophaalt aan zijn oude mentor Bram 
Brakel. Zoek dat artikel gerust op het internet. Het is meer dan lezingwaardig. De gedachten van het bestuur van de 
SPA, mede namens de leden van onze vereniging, gaan uit naar zijn nabestaanden. 

AFSCHEID VAN EEN BIJZONDERE 
JOURNALIST Door Joop Reder
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De groep ED, vroeger de moordbrigade 
genoemd, ontstond vermoedelijk in 1965. 
In juni van dat jaar vond in Amsterdam de 
beruchte koffermoord plaats. Op dat moment 
was ik als rechercheur werkzaam op het 
toenmalige politiebureau Leidseplein. Op 
die bewuste dag had ik de ochtenddienst 
van 7 tot 15 uur. De koffer met het corpus 
was gevonden in het water van de Jacob van 
Lennepkade om 14.10 uur. Om 15.00 uur was 
ik afgelost door Hein Slaghecke, waardoor hij 
de zaak kreeg toebedeeld. Al gauw bleek dat 
deze zaak een groot onderzoek noodzakelijk 
maakte. Daarom vroeg de chef van het bureau, 
de Hip Vrijburg, assistentie aan bij de HR. Er 
werden vier rechercheurs van kamer 119 van 
het HB gedetacheerd aan bureau Leidseplein. 
Toen ontstond er enige wrevel aangezien de 
rechercheurs van het HB dachten dat zij werden 
ingezet voor de koffermoord, terwijl de acht 
rechercheurs van het Leidseplein dachten dat 
ze de opvangdiensten van het bureau zouden 
waarnemen.

Gelukkig werd dat in der minne geschikt. 
Na intensief speurwerk werd de zaak van de 
kofferbewoner vrijwel zeker opgelost. Hoewel 
ze in de koffer alleen het lichaam (romp) 
van een manspersoon aantroffen, zonder 
hoofd en ledematen is de recherche erin 
geslaagd om vast te stellen dat het om een 
Japanner moest gaan. Men slaagde er zelfs 
in om de naam KAMEDE vast te stellen. De 
vermoedelijke dader, ook een Japanner, heeft 
vermoedelijk zelfmoord gepleegd door zich in 
België met zijn auto tegen een pilaar te pletter 
te rijden. Waarschijnlijk is door dit gebeuren 
de toenmalige korpsleiding tot de conclusie 
gekomen dat er iets moest gebeuren en werd 
daarna de groep ED opgericht. Een jaar later 
bleek dat zeer effectvol, want door de groep 
werd de moord op de melkboer in de tweede 
Jan Steenstraat opgelost. 

HET (MOGELIJK) ONTSTAAN VAN DE 
GROEP ED Douwe Brouwer
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Na de versoepelingen van het RIVM en de vaccinatie van het merendeel van onze leden, konden wij weer voorzichtig 
starten met het organiseren van kleinschalige evenementen. Het bestuur en de evenementencommissie van de SPA 
hadden er al voorzichtig op gerekend en in het SPA-Nieuws van maart j.l. een oproep gedaan om in te schrijven voor 
een Italiaanse middag. Ruim zestig leden schreven zich in voor dit evenement. Op de binnenplaats van het SPA-Honk 
was een grote tent neergezet en ingericht met tafels en stoelen, conform de coronaregels. Nu het weer nog. De dagen 
ervoor waren zonnig en warm en eigenlijk hoopten wij ook voor de zaterdag op wat zon. Helaas, het zonnetje bleef 
verscholen achter het wolkendek, maar het bleef gelukkig de hele dag droog. De temperatuur hield niet over, maar 
met 18-19 graden mochten wij niet mopperen. Het Italiaanse eten werd op locatie verzorgd door “Incontro Italiaanse 
keuken” uit Hoorn. In het SPA-Nieuws van maart stond het menu gepubliceerd en bij het lezen daarvan liep het water 
al uit de mond en kon het niet anders zijn dan dat er een zeer smakelijk maaltijd geserveerd zou worden.

De middag zou aanvangen om 15.00 uur maar, nu de maatregelen van het RIVM versoepeld waren, bleek de behoefte 
om elkaar weer te ontmoeten bijzonder groot. Reeds om 14.00 uur kwamen de eerste gasten binnen. Het bestuur 
had bij binnenkomst gezorgd voor een glaasje prosecco en al snel vulde de binnenplaats van het SPA-Honk zich met 
collega’s. Men had elkaar al meer dan een jaar niet gezien en dat was te merken ook aan de onderlinge begroetingen. 
Heel geanimeerd werd er met elkaar gesproken en je kon duidelijk zien dat men zo’n samenzijn node gemist had. Rond 
de klok van 16.00 uur werd dan eindelijk het menu geserveerd en bij het proeven van deze Italiaanse gerechten, werd 
waargemaakt wat beloofd was. Het eten was voortreffelijk en bijzonder smaakvol. De drankjes hielden wij in eigen 
beheer en werden, net als het eten, aan tafel geserveerd om onnodig geloop te voorkomen. Deze middag/avond was 
bijzonder geslaagd en men genoot met volle teugen. Als u er niet bij geweest bent, dan heeft u zeker een kans gemist. 
Ik hoop dan maar dat u bij een eerstvolgend evenement gewoon inschrijft. Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

Aan het eind van de avond bedankte voorzitter Joop Reder het bedienend personeel van de Italiaanse keuken en sprak 
hij ook zijn dank uit aan de vrijwilligers van onze vereniging, die deze middag/avond tot een klinkend succes hadden 
gemaakt. Nee namen ga ik niet noemen, omdat ik dan waarschijnlijk iemand ga vergeten, maar wees ervan overtuigd 
dat het bestuur van de SPA trots is op haar vrijwilligers. 

ITALIAANSE MIDDAG MEER
DAN GESLAAGD Door Joop Reder.
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Begin februari 2006 reizen Frans en ik 
naar Suriname. Meestal zijn de vluchten 
naar Suriname overvol. Er zijn altijd 
personeelsleden van de KLM die voor 
een paar centen de nog open plaatsen 
opvullen, maar in februari kan het een 
enkele keer voorkomen dat er nog plaatsen 
in het vliegtuig zijn. Wel is het elke keer een 
lange zit. Bijna negen uur vliegen en dan de 
verwerking op Luchthaven Zanderij, (juiste 
naam Johan Adolf Pengel International 
Airport), en dan nog ruim een uur naar 
het centrum van Paramaribo. Vanaf het 
vliegveld worden we opgehaald door 
Ali Nasrullah. De rit is echt fantastisch. 
Zeker als je nog nooit in de tropen bent 
geweest. Het is een tweebaansweg en 
levensgevaarlijk zeker als je denkt dat je 
haast hebt. De afstand naar Paramaribo 
is ongeveer 50 kilometer en je bent 
spekkoper als het je binnen een uur lukt. 
Zeker als er pas een vliegtuig is geland of in 
de zondagmiddagspits.

Ik vind de bewoners van Suriname niet 
de allerbeste chauffeurs. Veel bewoners 
van Paramaribo zijn het weekeinde naar 
een van de ressorts in het binnenland 
geweest en rijden voor donker naar huis. 
Paramaribo ligt op de vierde breedtegraad 
en rondom zes uur wordt het schemer en 
kort daarna lijkt het of iemand al het licht 
uit doet. Ali en ik kunnen goed met elkaar 
opschieten en hij is dan ook niet beledigd 
als ik aangeef dat we geen haast hebben 
en dat hij geen snelheidsrecord hoeft te 
breken. Op Zanderij moet je zo gauw je het 
aankomstgebouw hebt verlaten goed je 
koffer in de gaten houden. Hij wordt niet 
gestolen, maar voordat je het weet staat 
zes man aan je koffer te trekken om die naar 
een taxi of je auto te brengen. Voor een 
fooitje natuurlijk en vaak heb je nog geen 
Surinaams geld en zeker geen klein geld. 
Zelfs als je opgehaald wordt door collega’s 
in uniform zijn ze zo brutaal als de beulen. 
Er zijn voor ons kamers gereserveerd in 
Hotel Torarica in het centrum.

Torarica is op dat moment het beste hotel van Suriname. Later wordt er naast een nieuw hotel gebouwd, Royal Torarica. 
Torarica is de naam van de vroegere hoofdstad van Suriname gesticht door de Engelsen en het is een voormalig dorp 
van de inheemsen. Het ligt in de buurt van de Jodensavanne. In die periode liggen daar ook de meeste plantages. Je 
kan met een boot vanaf de oceaan, via de Surinamerivier de plaats bezoeken. Als we omstreeks acht uur ’s avonds 
inchecken in het hotel is het in Nederland twaalf uur. Het wordt een traditie om je op te frissen en dan de weg over te 
steken naar ’t Vat. ’t Vat is een restaurant/bar met een groot terras. Altijd druk, vooral met veel toeristen, Nederlandse 
en Belgische studenten en stagiaires en soms hun ouders die op bezoek zijn en verder iedereen die zich wil laten zien. 
Je neemt een kleine maaltijd en natuurlijk bestellen we een Djogo. Vaak zit de crew van de KLM al aan een aantal bijeen 
geschoven tafels. Kortom als je even blijft zitten zit binnen twee uur na aankomst van het vliegtuig uit Nederland het 
terras van ’t Vat vol met toeristen uit Nederland. Zo ook Frans en ik, we eten een bami- of nasimaaltijd en drinken een 
biertje. De volgende dag gebruiken we om Soekhlal te bezoeken en het materiaal wat we nodig hebben veilig te stellen. 
We spreken af dat Frans de auto rijdt. Hij vindt mij niet zo’n veilige chauffeur in het drukke verkeer van Paramaribo 
en ik heb er geen moeite mee. Ik heb altijd al een persoonlijke chauffeur willen hebben. Een probleem is dat we 
geen lijsten krijgen van de cursisten, wanneer en of ze zijn uitgenodigd. Het is niet duidelijk wie de regie heeft in de 
HOvJ-opleidingen. Als ik eerlijk ben is dat in de vijfjaren wanneer ik daar lesgeef mij nooit duidelijk geweest wie waar 
verantwoordelijk voor is. Hoofd opleidingen weigert de regie te nemen. Aan de andere kant zijn er altijd wel cursisten 
en meestal ook de juiste. Later heb ik aan mevrouw, de commissaris van politie, Krishna Mathoera, hoogste recherche 
chef en lid van de korpsleiding (zij is nu de minister van defensie) gevraagd of ik geen persoonlijke liaisonofficier kan 
krijgen, die mijn aanspreekpunt is als ik in Nederland verblijf. ‘We hebben niemand van niveau die dat aankan.’ Is haar 
antwoord en daar moet ik het mee doen. Wel is of zijn er altijd leslokalen gereserveerd. Het is ook nooit zeker of je de 
afgesproken hoeveelheid cursisten krijgt. We hebben afgesproken 16 personen per cursus. Maar het kan zomaar zijn 
dat er de eerste dag 18 komen omdat ze geruild hebben.

Ik herinner mij dat er een collega, op dat moment een onderinspecteur van politie, ik noem geen namen maar hij 
is inmiddels de minister van justitie en politie, op een tweede dag aansluit. De lessen zijn net begonnen en hij komt 
binnen, hij ziet waarschijnlijk dat er geen stoel voor hem is, en verlaat het lokaal weer. Even later komt hij met een stoel 
binnen en gaat ergens zitten. Op mijn vraag wat hij komt doen, antwoord hij dat hij heeft gehoord dat het een goede 
cursus is en hem daarom komt bijwonen. Nee, hij is door niemand uitgenodigd, maar als dit het probleem is dan zal hij 
dit even regelen. Ik leg hem uit dat hij niet onder de doelgroep valt en verlaat hij onder veel gemopper het lokaal. Hij 
is een directe collega van Ali Nasrullah en behoort tot de staf van de stadscommandant Humphrey Tjin Liep Shie. Zijn 
staf bestaat uit allemaal Meesters in de rechten of studerenden daarvoor aan het Anton de Kom Universiteit. Dus geen 
domme jongens. Zoals afgesproken geef ik de eerste cursus en Frans is bijzitter. Al snel blijkt dat zij de werkwijze van 
eigen initiatief en groepswerk prettig zijn gaan vinden en worden zij met de dag fanatieker. Elke dag begin ik met de 
uitleg van een paar artikelen met welke zij die dag gaan werken en dan krijgen ze een casus. Niet meteen de hele casus 
maar b.v. de eerste twee of drie vraagstukken. In de eerste cursus zit een hoofdinspecteur van politie, hij is voormalig 
hoofd opleidingen en tevens ook al jaren docent strafrecht in de basisopleiding. Tijdens mijn uitleg vraagt hij het woord 
en verklaart dat dit in Suriname toch heel anders gaat. Nee, zo doen zij het niet. Ik kan niet anders zeggen dat ik daar 
later op terug kom en als het anders gaat in Suriname, dan is dat zo. Ik zie in mijn ooghoek dat Frans het artikel opzoekt, 
mij een seintje geeft en het woord neemt. ‘Joop, ik heb hier het artikel voor mij liggen en ik zal het even voorlezen’. 
Aldus geschiedt en hij vervolgt: ‘Er is maar een juiste uitleg en als jullie het in Suriname anders doen dan is dit in strijd 
met de wet en doen jullie het al sinds 1975 fout.’ En niet het feit dat hij het voor mij opneemt is belangrijk, maar voor 
mijn herinnering is het, het gebaartje dat specifiek voor Frans is. Hij brengt zijn rechterhand naar zijn kin, omvat die, 
en hij glimlacht, gemeend maar niet gemeen. Ondertussen hebben de medecursisten ook het artikel opgezocht. Het 
wordt wat onrustig. Sommige knikken ja, anderen schudden het hoofd. Nog niet duidelijk is wat zij bedoelen. Partij 
trekken doe je niet zo snel, maar de uitleg van Frans is zonneklaar maar erkennen dat het al ruim 30 jaar verkeerd 
gaat is weer andere koek. Tijd voor een discussie met voor de docenten uit Nederland een duidelijke uitkomst en van 
sommige een zuchtend: ‘Ja, dan moeten we dat anders gaan doen’. 

OPLEIDINGEN
IN SURINAME 
DEEL 6
Joop van Heuveln
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Wanneer de meesten het systeem van beoordelen door krijgen gaat het eigenlijk als een speer. Vooral het feit dat ze zelf 
bezig zijn inspireert de cursisten. Hoewel ik niemand wil voortrekken en geen namen van cursisten wil noemen, maak 
ik een uitzondering met Inspecteur derde klas Eddie Held. Hij is de oudste sportdocent van het bureau opleidingen en 
door zijn karakter geliefd bij veel Surinaamse collega’s. Het is duidelijk dat hij niet in de praktijk werkt, maar hij wordt 
zo enthousiast dat hij nog tijdens de cursus een stageplek regelt en meteen afspreekt met de betreffende chef van het 
bureau Latour dat hij zich een dienst per week beschikbaar stelt als HOvJ voor dat bureau. Eddie Held is o.a. begeleider 
van het Surinaamse Olympische Team. Toch gaan er ook een aantal dingen mis. In de cursus zit een oefening: Uitgaande 
van overlast veroorzaakt door prostituees. Vergelijkbaar met Amsterdam wordt er aan de buitenzijde van de stad een 
afwerkgebied aangewezen. (Dit probleem speelt in Paramaribo even ernstig als in Amsterdam) Een aantal prostituees 
keren terug naar het centrum en bij een confrontatie met de buurtbewoners raakt een van de vrouwen licht gewond. 
En niet de vrouw die het verbod overtreedt wordt aangehouden, maar de buurtbewoner wordt aangehouden ter zake 
mishandeling van de vrouw. De HOvJ/chef van de dienders krijgt de opdracht het vertrouwen met de buurt terug te 
winnen. Deze oefening loopt helemaal uit de hand. De vrijwilliger die de HOvJ speelt gaat helemaal uit zijn dak en we 
zijn blij dat hij geen geweld gebruikt, maar hij maakt de twee dienders (medecursisten) uit voor rotte vis. Die pikken dat 
natuurlijk niet en de strijd breekt los. De rest van de klas trekt partij tegen de gelegenheids HOvJ en het geeft Frans en 
mij inzicht hoe de hazen lopen in gezagsverhoudingen. Mindere in rang hebben nooit gelijk en doen alles per definitie 
fout. Het duurt ons zeker een half uur om de neuzen weer een kant op te krijgen.

En wanneer alles gesust lijkt sturen we ze naar buiten om even af te koelen in een graad of dertig in de schaduw. We 
schrappen de oefening niet voor de volgende cursussen maar gaven meer uitleg wat de mogelijkheden zijn om zo’n 
probleem te tackelen. Opmerkelijk is dat enkele cursisten in het bezit zijn van het zakboekje hulpofficier van justitie, 
geschreven door Mike Hoekendijk. In Nederland is meer dan negentig procent van de HOvJ ’s in het bezit van zo’n 
zakboekje, een makkelijk te raadplegen hulpbron bij de werkzaamheden van een HOvJ. Eigenlijk altijd hebben ze deze 
boekjes via kontakten in Nederland verkregen en dat sommigen boekjes ouder dan 10 jaar zijn daar maalt niemand 
om. Het bezit van zo’n boekje geeft status en dat is belangrijk. Na een paar dagen gaan we onze vrouwen ophalen 
van Zanderij. De KLM landt ’s avonds om zes uur en op weg naar het vliegveld hangt hij soms al boven de weg. Het is 
ook weer druk met afhalers en langs de weg staan vrouwen en jonge meisjes die verschillende producten proberen 
te verkopen. De afhandeling van de passagiers door de militaire politie gaat niet zo snel. Er staan lange rijen voor de 
verschillende balies. Er is een balie speciaal voor 60-plussers en dat is ook meteen de balie waar je je moet melden als 
je komt voor een verblijf langer dan dertig dagen. Het gaat daar een stuk sneller maar je schiet er niets mee op want 
het duurt daarna vaak nog een lange tijd tot de koffers uit het vliegtuig zijn geladen. Er komt per dag meestal maar één 
vliegtuig aan en die vertrekt na een paar uur weer. Maar daar maken ze op Zanderij meteen een hele werkdag van. De 
koffers worden vaak met de hand uit het vliegtuig geladen en later weer afgeladen op de band in de aankomsthal. Als 
je eenmaal je koffer hebt moet je nog langs de douane. In al die jaren ben ik door hen nog nooit gecontroleerd. In de 
aankomsthal is één winkel, een slijterij. Vooral de sterke drank is beduidend goedkoper dan in Nederland en er is een 
geldwisselkantoor, een cambio, waar je de euro’s kan omruilen voor Surinaamse Dollars. Omdat je nog geen idee hebt 
wat de koers is kan je beter in Paramaribo omwisselen. De koers bij de verschillende cambio’s verschilt heel sterk. In 
de meeste hotels kan je ook wisselen, maar dat is niet aan te raden. Ze geven vaak een slechte koers. Tegenover Hotel 
Torarica, is een cambio, dus midden in het uitgaanscentrum, die meestal de beste koers geeft. Een voordeel is dat je 
daar ook kan pinnen zonder dat het je extra kost. Grappig dat de tegenrekening een adres in Amsterdam-Zuidoost is. 
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Midden 70-er jaren kwam ik te werken bij de recherche Warmoesstraat. Mijn mentor? Appie Baantjer. Een aimabele 
en unieke man. Komende vanuit de uniformdienst had ik voordien moeite met het opmaken van een proces-verbaal 
en deed over een A4-tje dan ook wel een half uur of langer. Dát woord kon ik niet gebruiken en dát had ik niet geleerd 
op de politieschool, in ieder geval gedroeg ik me redactioneel zeer krampachtig. Vanaf het moment dat ik met Appie 
in aanraking kwam ging er een wereld voor mij open. Ik zag dat al hetgeen wat hij vond, wat hij dacht, wat hij voelde, 
maar ook zijn eigen mening, direct aan het papier werd toevertrouwd. Geen ambtelijke stijl, geen moeilijke woorden, 
gewoon recht toe recht aan. Dat sprak mij wel aan. In mijn verdere loopbaan paste ik die stijl ook toe en kwam er achter 
dat “1 en 1 tóch simpelweg 2” was. Ook van de kant van justitie werd die stijl duidelijk geapprecieerd en werd een 
‘verbaal’ soms bij de open haard gelezen. Ik ben Appie daar nog dankbaar voor.

Appie en de Warmoesstraat
Die twee namen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Maar soms voorzag Appie dingen niet, zoals de dag waarop 
wij samen - meestal lopend - een onderzoek gingen doen. Via de Jordaan kwamen we op een bepaald moment terecht 
bij het Bilderdijkpark, in de Frederik Hendrikbuurt en de da Costakade, waar een grote sobere neogotische kerk met 
dakruiter en twee traptorentjes naast de voorgevel stond. Later besefte ik dat het de Rooms Katholieke Sint Nicolaas 
en Barbara-kerk betrof, in de volksmond ook wel ‘De Liefde’ genoemd. De kerk was ontworpen door Petrus Josephus 
Hubertus Cuypers, een Nederlands architect, die ook het Rijksmuseumgebouw en het Centraal Station ontwierp. Appie 
bekeek de kerk van alle kanten en ‘liep in gedachten’. Ik vroeg hem “Ap, waarom doe je dat?” Appie, die met zijn 
nieuwe boek ‘De Cock en de dansende dood’ bezig was, zei me ’Ik ga die kerk in mijn boek beschrijven... en “als de 
mensen mijn boek over 300 jaar lezen en hier lopen, dan zullen ze denken ‘oh, dat is die kerk in het boek van Appie”. Ik 
mompelde begrijpend en instemmend. Jaren later - het boek was al uit - reed ik langs die plek en zag dat de plek waar 
de kerk had gestaan ’n bouwput was. Als gevolg van teruglopend kerkbezoek bleek deze kerk buiten gebruik gesteld in 
het voorjaar van 1990 en gesloopt in de zomer van 1990. Jammer.
 
“This day is the first day of the rest of your life”
Ook in die periode, de ‘70-er jaren, liep ik met Appie, die het 
liefst lopende naar zijn bestemming wilde, via de Wallen naar 
de Koningsstraat, Nieuwmarktbuurt, om een “onderzoekje 
woning” te doen. De verdachte, op grond waarvan we dat 
‘onderzoekje woning’ deden was de bazin van een kroeg, die 
haar slachtoffer een gebroken kaak had bezorgd, door hem 
met haar gebogen rechtermiddelvinger ‘onder het biljart te 
tikken’. Zij bleek te wonen in een voor bewoning ‘geschikte’ 
garagebox. Eenmaal binnen viel Appie’s oog op een tekst op 
één van de wanden. “This day is the first day of the rest of 
your life’. Later kwam ik deze tekst vele malen in het boekje 
‘De Cock en de dansende dood’ tegen.

Helaas ben ik ‘als student in de rechten’ ‘weggeschreven’ 
met ’n ingeslagen schedel in een pand aan de Achterburgwal, 
maar... sinds ik mij pensionado mag noemen is de tekst “This 
day is the first day of the rest of your life” iedere dag voor mij 
steeds belangrijker geworden. 

Met dank aan Appie en de Warmoesstraat.

APPIE EN DE KERK     Henk Doornekamp
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Toen ik bij de politie kwam in 1976 bestond er geen vorm van professionele nazorg. Er werd van je gevraagd om met 
de meest ernstige en bizarre situaties professioneel om te gaan zoals dat zo keurig werd genoemd. Ook het woord 
debriefing kenden we niet. Als politieman/vrouw kreeg je heel wat voor de kiezen. Je moest maar zien hoe je daar 
mee om zou gaan. Het zorgde ervoor, dat je een enorm schild om je heen creëerde, waarmee je naar buiten toe leek 
te verhardden. Het gevaar bestond natuurlijk, dat je een aantal menselijke kanten, zoals een liefdevolle benadering of 
empathisch vermogen onvoldoende demonstreerde. Nu is het tonen van emotie prima als het gaat om een schaterlach 
of om het hebben van de slappe lach, maar het laten rollen van een traan was in ons werk uit den boze. Je werd als 
een watje weggezet. Lekker flink doen dus. Maar dat er soms situaties zijn geweest waarvan ik denk, dat had anders 
gemoeten, dat besef ik later, maar toen, in die cultuur verliep dat zo. Dat we voor vele vreemde situaties kwamen te 
staan dat weet eenieder van ons. 

Een ervan is deze:
In de jaren tachtig was ik als rechercheur werkzaam aan het zesde district bureau Meer en Vaart. Het was op een mooie 
voorjaarsdag in mei, ergens halverwege de jaren tachtig. Ik reed een ronde door het district om een aantal inbraken, die 
de afgelopen nacht waren gepleegd, te beoordelen op bruikbare sporen en de gedupeerde bewoners te verwijzen voor 
aangifte. Via de mobilofoon hoorde ik, dat een surveillanceauto met spoed naar de Admiraal de Ruijterweg moest gaan 
omdat een bewoner zich van het leven wilde beroven. Omdat ik op dat moment vlak bij het opgegeven adres was, reed 
ik daar ook heen en was als eerste ter plaatse. Aan de buitenkant van de woning was niets te zien. De verwarde persoon 
had zelf naar de meldkamer gebeld en zei, dat hij binnen was. Inmiddels waren de collega’s van de uniformdienst, die 
de melding hadden gekregen ook ter plaatse. Een jonge hoofdagent en een aspirante, een meisje van amper twintig 
jaar oud. Op aanbellen werd niet opengedaan. De oude toegangsdeur van deze woning konden we een klein beetje 
bewegen, waaruit blek, dat hij niet op het nachtslot zat. Ik had altijd wel een klein bosje sleutels bij me, waaronder 
een zogenaamde “loper”. Daarmee kon ik de deur eenvoudig openen. De woning bestond uit drie woonlagen. Op de 
begane grond een halletje, een kamer en een keukentje. Daaronder was een souterrain, wat gebruikt werd als opslag 
en werk-/hobbyruimte. Op de eerste verdieping bevonden zich een paar kleine slaapvertrekken en een badkamertje, 
voorzien van een ligbad. Bij het betreden van dit pandje was duidelijk, dat hier iets ernstigs aan de hand was. Door 
het hele huis heen lagen de bloedsporen. Vanuit het souterrain, door de huiskamer en op de trap naar boven, liep een 
bloedspoor. In de badkamer lag, ruggelings liggend, een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij hield zijn rechterhand rond 
de pols van de linkerarm. 

EEN ONHANDIG VOORVAL
Gerard de Vries

We zagen, dat zijn linkerhand ontbrak. De man was 
nauwelijks aanspreekbaar We stelden hem een paar 
vragen, waarop de man heel warrig antwoordde, maar 
waaruit wel bleek, dat zijn vriendin de relatie had 
beëindigd. Inmiddels was de GGD ter plaatse en de 
ziekenbroeders ontfermden zich over het slachtoffer. 
De linkerarm werd afgebonden en de man werd uit 
het ligbad gesjord en op een brancard gelegd. Ik had 
inmiddels snel een rondgang gemaakt over de drie 
verdiepingen, om een indruk te krijgen wat er was 
gebeurd en of er eventuele anderen aanwezig waren, 
die mogelijk gehoord konden worden als getuigen of 
misschien als verdachte een rol hadden gespeeld. Er 
bleken geen anderen in de woning aanwezig. Bij het 
volgen van de bloedsporen vanuit de badkamer, kwam 
ik via de woonkamer terecht in het souterrain. Daar 
beneden, stond midden in de ruimte een hakblok, 
waarop een bebloede bijl lag. Op de grond naast het 
hakblok lag een hand. Kennelijk had de man met 
een of meerdere slagen zijn linkerhand afgehakt, 
ingegeven door het feit, dat verder leven zonder zijn 
vriendin geen zin meer had. Nadat ik het tafereel in 
het souterrain had bekeken ben ik naar boven gegaan 
om de broeders te helpen bij het naar beneden tillen 
van het slachtoffer. Buiten gekomen werd de brancard 
in de ambulance geschoven.

Op dat moment realiseerde de ziekenverpleger zich 
opeens, dat die afgehakte hand ook mee moest naar 
het ziekenhuis. Ik richtte mij tot het jonge meisje met 
de woorden: “loop vlug naar beneden en haal snel 
die hand op”. Even later kwam ze terug. Ze hield haar 
rechterhand half omhoog en hield aan een vinger 
de afgehakte hand vast. Snel gaf ze hem over aan de 
ziekenbroeder. Ze was stil en lijkbleek geworden. Het 
moet voor haar geen prettige ervaring zijn geweest, 
als je, nog zo jong, met een dergelijke situatie wordt 
geconfronteerd. Ik ben hierna doorgegaan met 
mijn inbrakenrondje. Ik heb haar daarna niet meer 
gesproken. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het 
St Lucas ziekenhuis in Amsterdam-West. Toen ik de 
volgende dag informeerde naar zijn toestand, bleek, 
dat hij met spoed was overgebracht naar het Dijkzicht 
ziekenhuis in Rotterdam. Daar zouden specialisten zijn, 
die in staat werden geacht om zijn hand weer aan te 
hechten. Bij toeval kwam ik de man een maand of acht 
later weer tegen. Zijn linkerhand was weer aangegroeid, 
maar functioneerde nog steeds niet goed. Het zou 
waarschijnlijk ook niet helemaal meer goedkomen, 
net zomin als dat het weer was goed gekomen met zijn 
vriendin. Wat ik wel weet, dat we er op tijd bij waren, 
waardoor de man het kon navertellen. Ik weet niet of 
die jonge diender bij de politie is gebleven; misschien 
dat ze dit zelfs leest. Ik kan nu alleen maar zeggen, dat 
ikzelf die hand had moeten ophalen en dat niet aan 
haar had moeten vragen. Het was onhandig van mij, 
maar het spijt me oprecht. 
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Over het algemeen was de verhouding tussen de advocatuur en de politie goed, maar je had er ook figuren tussen 
die je wel achter het behang wilde plakken. Tijdens mijn werkzaamheden bij het cellenhuis van het hoofdbureau van 
politie trof ik een figuur, die bij het aanwijzen van drammers en zeikers kennelijk vooraan had gestaan.

Het was zondagavond en er kwam een vrij jonge advocaat, die zich stelde (bezoeken) voor een cliënt van 16 jaar, die 
verdacht werd van het stelen van een auto. De cliënt was door een hulpofficier van justitie (hovj) in verzekering gesteld. 
De zaak werd afgehandeld door de Kinderpolitie, die in die tijd nog bestond. Nadat hij de jongen had bezocht, eiste de 
advocaat dat ik hem in vrijheid moest stellen. Immers, die jongen was 16 jaar en het ging maar om een auto. Ik vertelde 
hem dat ik dat niet kon, omdat ik een beslissing van de hovj niet terug kon draaien en ik niet op de hoogte was van het 
verloop van het onderzoek. Hij eiste dat ik contact op zou nemen met de Kinderpolitie, maar ik vertelde dat deze op 
zondagavond gesloten was. Nu was het in die tijd zo dat alle rechercheafdelingen op zondag na 16.30 uur sloten en dat 
zaken die geen uitstel gedoogden, werden waargenomen door 4 piketrechercheurs.

Nadat ik hem dat verteld had eiste hij van mij dat ik een rechercheur aan zou wijzen, die de jongen kon verhoren en 
daarna naar huis kon. Het was toch maar een eenvoudige zaak volgens hem. Ik vertelde hem dat ik niet aan zijn verzoek 
voldeed en dat hij de volgende dag maar contact op moest nemen met de Kinderpolitie. Vervolgens eiste hij, dat ik een 
piketchef moest waarschuwen en die kon wel over de zaak beslissen. Nadat ik hem had medegedeeld dat ik voor elk 
wissewasje de piketchef niet ging waarschuwen, verliet hij zwaar gepikeerd de kamer. Hij was zo gefrustreerd, dat hij 
niet eens groette.

Na ongeveer een paar minuten stond hij weer voor mijn neus. Hij was behoorlijk kwaad en vertelde dat een onverlaat 
zijn fiets had gestolen vanuit de steeg bij het hoofdbureau. Er moest onmiddellijk een onderzoek ingesteld worden. 
Hij begon weer gelijk te eisen en ik moest die aangifte maar opnemen, tenslotte was hij erg gehecht aan zijn fiets en 
deze was van onschatbare waarde. Uiteindelijk heb ik hem voor het doen van aangifte verwezen naar het bureau 
Lijnbaansgracht. Voor eenvoudige zaken nam de Uniformdienst aangiftes op tegen onbekende dader(s). Die opmerking 
brandde mij wel op mijn lippen, maar gelukkig kon ik mij inhouden. 
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In de tijd, dat ik bij de Uniformdienst van het oude afdelingsbureau 12, bureau Overtoom, dienstdeed, werden wij 
regelmatig door het personeel van kamer 14 van het hoofdbureau (de meldkamer) gestuurd naar diverse adressen om 
bombrieven op te halen. In deze tijd is dat vrijwel ondenkbaar, maar in die tijd keek men niet zo nauw. Omdat er in de 
wereld diverse bedreigingen waren aan Joodse instellingen, werden deze brieven verstuurd. Nu had de politie eigenlijk 
geen goede draaiboeken en werden wij gewoon op de bonnefooi naar die adressen gestuurd. Het enige, wat wij zeer 
zeker niet moesten doen, was het openen van die brieven. Omdat in ons bewakingsgebied veel Joodse bedrijven 
waren gevestigd en ook veel Joodse mensen woonden, moesten wij vrij frequent een brief ophalen. Meestal was het 
reclame of brieven, die men niet vertrouwde. De door ons verzamelde brieven werden dan naar het bureau gebracht 
en uiteindelijk belandden zij, voor onderzoek, op het hoofdbureau van politie.

Ook werden wij weleens naar een bommelding gestuurd. Ook daar waren er geen goede draaiboeken voor en gelukkig 
zijn de maatregelen in de loop van de tijd sterk verbeterd. Zo werden mijn maat en ik naar de katholieke Middelbare 
Meisjesschool Fons Vitae, gevestigd op de Reinier Vinkeleskade gestuurd. De naam van de school is Latijns voor bron 
van leven. Er was telefonisch een bommelding binnengekomen. Er was in Amsterdam nog nooit een bom afgegaan na 
een telefonische bedreiging, zodat wij vrij onbevangen naar het opgegeven adres gingen.

In de school werden wij te woord gestaan door de decaan, die vertelde, dat er een telefoontje was binnengekomen 
en dat er een bom in de school geplaatst zou zijn. Er waren door hem nog geen veiligheidsmaatregelen genomen, 
omdat hij dacht dat het een grap van een van zijn leerlingen zou zijn. Terwijl wij hem te woord stonden, hoorden wij 
een daverende klap. Het eerste, dat mij te binnen schoot, was: “Het zou toch niet zo zijn, dat er een bom is afgegaan?” 
Wij gingen kijken waar het geluid vandaan kwam. Het bleek, dat de bron van leven (een andere term dan die van de 
school bedoeld was) ontstaan was door een aanrijding, die net voor de school had plaats gevonden. Er was iemand 
onvoorzichtig overgestoken en een automobilist had uitgeweken en zich in een aantal geparkeerde auto’s geboord. Na 
de decaan verder aangehoord en gerust gesteld te hebben, konden wij ons aan de volgende klus wijden. Het opnemen 
van de gememoreerde aanrijding. Gelukkig is er nooit een bom afgegaan in de school en heden ten dage is het een 
lyceum. 

FONS VITAE  

Frans Raap



Eind 1968 behaalde ik als 19-jarige jongeman mijn politiediploma en in 1969 ging ik de praktijk in. Eerst vier maanden 
bij het parate peloton 1969-1 onder leiding van Hip Peetsma, hetgeen afgesloten werd met een ernstige rel bij de 
viering van Koninginnedag op de Dam. Alles wat onze lichting in die vier maandag geleerd had, kon gelijk die dag in de 
praktijk worden gebracht. De stenen en de fietsbellen vlogen om onze oren.

Daarna ging ik naar het opleidingsposthuis in de Spaardammerstraat 100, dat in die tijd viel onder het bewakingsgebied 
van afdeling 7, het bureau Admiraal de Ruyterweg. Ik werd geplaatst bij mijn mentor Jaap Veenman, die mij de fijne 
kneepjes van het vak bijbracht. Bij afwezigheid van Jaap werd ik op een dag gekoppeld aan een andere mentor, een 
vrij forse man. Deze heette John Engberts. Ik had in die tijd een postuur van iemand, die een salto kon doen in een 
yoghurtfles, zodat ik behoorlijk tegen deze man opkeek. Het eerste, dat hij mij leerde was, dat een goede politieman 
nooit nat werd.

Na ongeveer zeven jaar kwam ik te werken bij de recherchedienst van het bureau Warmoesstraat. Ik kwam weer met 
John in aanraking. Hij was chef van de Burgerpot. Dat was een groep van politiemensen, die in burger opereerde en 
inzetbaar was voor het bestrijden van diverse misdrijven.  Af en toe was het behoorlijk gevaarlijk werk. Deze groep pakte 
de problemen op straat aan, terwijl de recherche de zaken wegwerkte. Beide groepen werkten wel veel samen. Ik kan 
mij nog herinneren dat John in een interview voor de televisie gevraagd werd of hij nooit bang was. Hij antwoordde, 
dat als hij bang was, hij wel melkboer was geworden.

Uiteindelijk werd hij bevorderd tot adjudant en is later ook wijkteamchef van het bureau Warmoesstraat geworden. 
Halverwege 1985 kwam de president van Frankrijk, de heer Mitterand, op staatsbezoek in Amsterdam. Er waren 
verschillende plechtigheden op de Dam georganiseerd en Koningin Beatrix ontving haar gast. John was aangewezen 
als Algemeen Commandant en ik was vak-commandant. Terwijl de volksliederen gespeeld werden, brak er toch een 
hoosbui los. John stond netjes opgesteld bij de hoogwaardigheidsbekleders en kon geen kant op. Ik ondertussen had 
een onderkomen gevonden bij de ingang van Peek en Cloppenburg en stond lekker droog. Later zag ik onze commandant 
en wat zag hij eruit: als een verzopen kat en was tot zijn hemd toe nat. Ik heb nog gespeeld met de gedachte om te 
zeggen, dat een goede diender niet nat zou worden, maar ik kon mij gelukkig inhouden. Mogelijk had ik een onzekere 
toekomst tegemoet kunnen zien. 

EEN GOEDE POLITIEMAN WORDT NIET NAT
Frans Raap
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Op een middag in het midden van de maand oktober 1982 komen twee 
rechercheurs van de afdeling Zedenzaken van de Rijkspolitie te Amsterdam 
op bezoek bij de Zedenpolitie van de Gemeentepolitie Amsterdam. De 
Rijkspolitie district Amsterdam is dan nog gevestigd aan de Sarphatistraat 
te Amsterdam maar hun werkgebied zijn de kleine stadjes en dorpen 
rondom Amsterdam. Denk hierbij aan Diemen, Duivendrecht, maar ook 
Marken en Monnickendam. Zij zitten met een ernstig probleem. Een paar 
nachten terug heeft er in Duivendrecht een gewelddadige verkrachting 
plaatsgevonden. Daarnaast zitten ze met nog een vijftal van soortgelijke 
delicten in de afgelopen maanden rondom Amsterdam en zij hebben een 
patroon ontdekt. Alle slachtoffers hebben op de nacht van de verkrachting 
een nachtbus genomen vanaf het Centraal Station te Amsterdam. De 
vraag die zij stellen is duidelijk: hebben jullie ook soortgelijke zaken 
en kunnen we samen optrekken om de verkrachter aan te houden? 
Tweemaal nee, krijgen zij als antwoord. Wij hebben dat probleem niet 
en de werkdruk is toch al zo hoog dat we geen man kunnen missen. Er 
werkt op dat moment één vrouw bij de Zedenpolitie van Amsterdam 
en die wordt op eigen verzoek uit de wind gehouden. Teleurgesteld 
gaan de collega’s terug naar de Sarphatistraat, maar ze blijven niet stil 
zitten. De rechercheurs van Amsterdam ook niet. De chef van de afdeling 
Zedenzaken krijgt haar recherchechef zo gek dat zij een aantal weken de 
beschikking krijgt over het observatieteam van het district. De adjudant 
G. Heijstee van de Zedenpolitie van Amsterdam maant zijn rechercheurs 
hun laden eens goed door te spitten op aangiften van slachtoffers in de 
nachtelijke uren en niet tevergeefs. 

Ruim 25 processen-verbaal met een gelijke MO en signalement van de 
dader komen uit de meest mogelijke gaten, hoeken, kasten en laden. 
Een aanzienlijk aantal. Een gemiddelde van bijna drie aangiftes per 
rechercheur. Toch maar weer eens contact opgenomen met de chef van 
Zedenzaken, maar er wordt geen samenwerking aangeboden. Iedereen 
gaat door met waarmee hij bezig is. Tot de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 
30 oktober 1982. Het observatieteam van de Rijkspolitie maakt contact 
met een eenzame jongen, sterk gelijkende op het signalement waar zij op 
dit moment mee werken. Voor het Centraal Station van Amsterdam loopt 
hij haastig van bushalte naar bushalte. Net of hij twijfelt welke bus hij 
zal nemen. Hij is duidelijk op jacht naar een slachtoffer, een jonge vrouw 
die aan zijn ideale verwachtingen kan voldoen. Maar de rechercheurs 
hebben nog niets, zij twijfelen of ze al moeten ingrijpen. Wachten op een 
heterdaadje? Dat zou mooi zijn maar neemt ook een groot risico met zich 
mee. Als ze hem uit het oog verliezen of te laat ter plaatse zijn, wat dan? 
Ze besluiten het erop te wagen en omstreeks 2.30 uur zien zij dat de jonge 
man besluit de bus richting de Bijlmermeer te nemen. De bus is halfvol en 
de twee rechercheurs nemen ook plaats in de bus. Via de Wibautstraat 
rijdt de bus richting Amsterdam-Oost. Bij de bushalte ter hoogte van het 
Paroolgebouw stapt er een jonge vrouw uit de bus onmiddellijk gevolgd 
door de jongen. De rechercheurs blijven een kort moment zitten, laten 
de bus een honderd meter doorrijden en sommeren de buschauffeur de 
bus te stoppen. Inmiddels is de rest van het observatieteam op de hoogte 
gebracht. Het lukt de volgers de mogelijke verdachte te achterhalen als 
hij de jonge vrouw volgt richting Vrolikstraat.

DE BUSVERKRACHTER
Joop van Heuveln

Waarneembaar is dat hij steeds sneller gaat lopen en hij nadert de jonge 
vrouw en het lukt hem haar onverhoeds vast te pakken. Dat is het sein 
en binnen enkele tellen is hij omringt door de politiemensen en houden 
zij hem aan. Het is de 18-jarige Robert A. Een doorgeschoten puber met 
een gezicht vol jeugdpuistjes. Hij is bijna twee meter lang, maar loopt zo 
gebogen dat hij door de meeste slachtoffers niet langer dan 1.60 meter 
wordt geschat. Dezelfde nacht neem ik de aangifte op van de belaagde 
vrouw nadat ik uit bed ben gebeld. Ook wordt er een Rijkspolitieman uit 
bed gebeld. De aanhouding heeft plaats gevonden in Amsterdam, dus 
is het een Amsterdamse zaak. Maar eerlijk is eerlijk de Rijkspolitie heeft 
het werk gedaan. ’s Nachts om vier uur is het eerste verhoor aan het 
hoofdbureau van politie aan de Elandsgracht. Het eerste half uur ben ik 
alleen aan het woord. De verdachte wordt niets gevraagd, alleen schets ik 
de omstandigheden waaronder hij is aangehouden. De verdachte houdt 
zijn lippen stijf op elkaar en zit alleen maar te knikken. ‘Oké’, zegt hij, ‘Ik 
wil alles vertellen, maar hij moet er uit’, en hij wijst op de collega van de 
Rijkspolitie. Nu is de keuze van de Rijkspolitie ook niet zo gelukkig. De 
politieman is hooguit een jaartje ouder dan de verdachte en ook nog niet 
aan het woord geweest. Wat is wijsheid? Een verdachte bepaalt niet wat 
de verhoorstrategie is, maar als het moet zoals hij het graag wil, dan maar 
zo en de collega verlaat de verhoorkamer en komt in dit verhaal niet meer 
terug. Er volgt een korte pauze en dan begint het verhoor. In verband met 
het late uur, of liever het vroege uur in de ochtend, wordt alleen het feit 
van de poging op papier gezet. De verdachte bekent dat hij de vrouw tot 
gemeenschap heeft willen dwingen desnoods met geweld en dat dit niet 
de eerste keer is dat hij een vrouw met geweld tot seks heeft gedwongen.

Als hij moet schatten zegt hij ergens tussen de twintig en de dertig. Het 
waarom? Nou ja daarom. Ik weet het eigenlijk niet is zijn verklaring. 
Afgesproken wordt dat omstreeks 11.00 uur die dag het verhoor zal 
worden voortgezet. Eerst zal hij die ochtend door de hulpofficier van piket 
in verzekering worden gesteld en mogelijk krijgt hij ook al rechtsbijstand 
die ochtend. Ik ga nog even naar huis om een uurtje te slapen, te douchen 
en schone kleding aan te trekken. Het zal wel weer een lange dag worden. 
De volgende dag voor dat het verhoor zal beginnen wordt er van de 
verdachte een foto genomen en worden zijn vingerafdrukken afgenomen. 
Bij het meten blijkt dat de verdachte twee meter en een centimeter lang 
is. Wanneer de verdachte voor de rechercheur door de gangen van het 
hoofdbureau van politie loopt, loopt de verdachte helemaal in elkaar 
gebogen, of hij niet wil bestaan. Misschien schaamt hij zich. Een mooie 
gedachte om daar het verhoor mee te beginnen. Wie is Robert A. en 
wat vindt hij van zichzelf? Uiteindelijk zal het verhoor van de verdachte 
drie volle dagen duren. Niet omdat hij niet wil vertellen, nee omdat het 
niet ophoudt met het aantal zaken die hij zich herinnert. Elke dag drie 
sessies van ruim drie uur en de verdachte kan maar niet stoppen met 
praten. Hij heeft zowat een fotografisch geheugen, alleen heeft hij geen 
herinneringen van tijd en data. Maar hij kan alle slachtoffers beschrijven 
en wat hij met de vrouwen heeft gedaan. Het geweld dat hij heeft 
gebruikt en vaak ook de kleding die de vrouwen dragen. Soms moeten 
de slachtoffers zichzelf uitkleden en als het niet snel genoeg gaat naar 
zijn zin dan gebruikt hij geweld en trekt hij de kleding van hun lichaam. 
In een aangifte van een jonge 17-jarige vrouw die hij vanaf het Centraal 
Station heeft gevolgd naar de Rode Kruisstraat in Amsterdam-Noord staat 
vermeld dat hij na de verkrachting het slachtoffer om geld heeft gevraagd. 
Uit angst en ook omdat zij zo snel mogelijk van de verdachte af wil geeft 
zij hem haar laatste drie guldens. 
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Tijdens zijn bekentenis over deze zaak doet hij erg minachtig over het slachtoffer en het feit dat zij niet meer dan drie 
guldens te besteden heeft. Er ligt ook een aspecifieke aangifte. Een knappe vrouw van begin dertig laat ’s morgens 
rondom half zeven voordat zij naar haar werk zal gaan haar zwarte labrador uit in de buurt van het Paramariboplein. 
Het is stil op straat en zij ziet wel dat een jonge knaap haar tegemoet loopt. Maar zij is niet bang. Opgevoed door haar 
vader, een stoere politieman, is zij voor niemand bang. Toch die ochtend loopt het wel even anders:, kort nadat de 
jongen haar voorbij is gelopen, krijgt ze een gooi en wordt ze een portiek in geduwd. De jongen is zo sterk dat hij haar 
bijna wurgt en moet ze alle seksuele handelingen van hem ondergaan. Haar hond ziet het allemaal kwispelend aan. 
Ook dat weet de verdachte zich nog goed te herinneren. Bij het weggaan heeft hij de hond nog over zijn kop geaaid en 
laat hij het slachtoffer flink overstuur liggen in de portiek. Ik ken de zaak omdat ik zelf de aangifte heb opgenomen. De 
vader, een hoofdinspecteur, als een geslagen man op de houten bank in de kale gang in het HB. Uiteindelijk bekent de 
verdachte ruim dertig zaken, maar twee zaken ontkent hij in alle toonaarden. Het MO en het signalement komt voor 
100% overeen en ik ben er zelf van overtuigd dat hij ook verantwoordelijk is voor deze verkrachtingen gepleegd buiten 
Amsterdam in het bewakingsgebied van de Rijkspolitie, maar hij wil er niet aan. Een teleurstelling voor hen. Er worden 
een tiental slachtoffers uitgenodigd voor een confrontatie en steeds een positieve herkenning. Wat wel jammer is, is 
dat een minderjarig slachtoffer uit Marken van haar ouders niet mee mag doen aan de confrontatie en dat is juist een 
van de zaken die de verdachte ontkent. Rechercheurs van de Rijkspolitie proberen hemel en aarde te bewegen, maar 
de ouders blijven weigeren en het slachtoffer van de verkrachting gepleegd in Diemen verblijft voor langere tijd in het 
buitenland en is ook niet beschikbaar.

Een kleine tegenslag, maar justitie 
maakt zich niet druk, ruim dertig 
zaken zijn opgelost, genoeg voor een 
lange gevangenisstraf gevolgd door 
TBS. De collega’s van de Rijkspolitie 
geven echter niet op en na enkele 
jaren krijgen ze toestemming van 
justitie om de inmiddels veroordeelde 
te lichten voor een nieuw verhoor. 
Ook nu weigert Robert A. deze zaken 
te bekennen, sterker nog hij wil 
niet met ze praten over deze zaken. 
Hij maakt geen gebruik van zijn 
zwijgrecht, wil met de rechercheurs 
over alles praten, maar niet over door 
hem gepleegde misdrijven. Jaren later 
wordt er in het Recherchebulletin een 
oproep gedaan aan de politiekorpsen 
werkzaam in gemeenten met een 
treinstation gelegen aan de route 
Zetten - Rotterdam hun dossiers m.b.t. 
zedenzaken eens goed door te nemen. 
Robert A. mag elke vrijdag vanuit De 
Helderingstichting met onbewaakt 
verlof naar Rotterdam, waar hij 
sinds enige tijd een vriendinnetje 
heeft wonen. Hij maakt van zijn 
vrijheid gebruik om onderweg uit 
de trein te stappen en zijn oude en 
slechte gewoonte weer uit te voeren, 
met weer een hoeveelheid aan 
onschuldige vrouwelijke slachtoffers. 
Als hij eenmaal is aangehouden 
weigert hij mee te werken aan het 
politieonderzoek. 

WITTE SPOREN Bert Lustig
Ik was groepsbrigadier op groep drie aan het Posthuis Bijlmer en had nachtdienst. Het was winter en opeens begon 
het hard te sneeuwen. Na een uur was het trottoir voor het posthuis helemaal besneeuwd met een dikke laag 
sneeuw. De sneeuw moest weggeschoven worden en ineens zagen we een zwaailicht van een strooiwagen richting 
de brandweerkazerne rijden. Toen de wagen bijna bij het bureau was, liep ik naar buiten en vroeg aan de chauffeur, 
of hij een bakkie koffie wilde. Ik wees op de sneeuw voor het bureau en vroeg of hij het trottoir kon pekelen. Hij wilde 
wel een bakkie en de auto werd op het trottoir gezet met draaiende motor. Na een verloop van tijd ging de chauffeur 
naar zijn auto en liet een hoop pekel achter. De pekel werd door hem verspreid over het trottoir en waar de auto niet 
kon komen, daar deden wij de rest. Het gevolg was een sneeuwvrij trottoir en als het regende zag men op de vloer van 
het posthuis allemaal witte voetstappen. Het duurde best lang, voordat de pekelsporen verdwenen waren. Niemand 
snapte wat de oorzaak , als het regende, van de witte voetsporen was. Uiteraard hebben wij ons mond gehouden.

Gestolen dienstauto
Ik had nachtdienst en hoorde van een groepslid dat ze de burgerauto van de wijkagenten bij een flat in de Bijlmer 
zagen staan. De reservesleutel werd gepakt en daarna werd de Kever opgehaald. De Kever werd niet voor het bureau 
neergezet, maar ergens anders. Rond een uur of 4 kwam een wijkagent in paniek het bureau binnenlopen. Uiteraard 
deden we of we erg verrast waren, dat we hem zo vroeg in de ochtend zagen. Hakkelend vertelde hij dat men zijn 
dienstauto gestolen had. Tsja en wat nu. Maak maar een rapport, zei ik en zwetend kroop hij achter de Remington. Na 
een uur was het rapport af en ik keek ernaar. Ik vertelde hem, dat de inhoud niet geloofwaardig was en dat hij het beter 
opnieuw kon maken. Dus weer achter de typemachine. Om 05.30 uur liep ik de typekamer binnen en vertelde ik hem 
dat we de wagen hadden weggenomen en dat deze in de buurt van het Posthuis stond. Ook kreeg hij te horen, dat hij 
dit nooit meer moest doen. Hij bedankte mij en opgelucht vertrok hij naar huis.

Inbeslaggenomen geld
Begin jaren 90 was de privacywetgeving in werking getreden en elk district had een personeelslid, dat zich met deze 
wetgeving bezighield. Aan het 7e district werd dit mijn nevenfunctie. Na een aantal jaren was het beleid aan het 7e 
district, dat het geven van informatie uit de politiesystemen aan externen via mij liep. Op een geven moment hoorde 
ik, dat een inspecteur, Peter de B., bij een arrestant 5000 gulden door de Fiod in beslag had laten nemen. Ik vroeg aan 
Peter hoe dit gebeurde en hij vertelde mij vol trots dat hij zelf der Fiod gebeld had. Deze dienst had aan het bureau 
Flierbosdreef beslag gelegd op de 5000 gulden. Ik keek heel bedenkelijk en zuchtte: “Peter wat heb je gedaan” (of 
iets dergelijks). “Hoezo”, vroeg Peter. “Ik deed het toch goed”? Ik zei, “Peter je weet toch dat alle informatie uit de 
politiesystemen via mij loopt”. Peter keek verschrikt op en ik vertelde hem dat schade bij onrechtmatig handelen in 
strijd met de Wet Politieregisters was. En dat deze schade op de verstrekker verhaald kon worden. “Peter, we moeten 
dit met de wijkteamleiding bespreken”. Uiteraard was de wijkteamleiding op de hoogte, van wat ik met Peter uithaalde 
en samen betraden we de kamer van de wijkteamleiding. De plaatvervanger Ron G. speelde het spel mee en Peter 
moest maar iets op papier zetten. Peter zat in zak en as. Hij was ook nog chef van dienst, maar er was maar één ding 
voor hem belangrijk, namelijk de 5000 gulden. In de middag nam de brigadier Wim vd V. afscheid. Deze ging met de 
TOR. Peter liep met een wit gezicht de kantine binnen en ik kreeg medelijden met hem. “Peter”, riep ik en hij kwam. Ik 
vertelde hem dat ik een geintje met hem uitgehaald had. Peter begon opgelucht te lachen, hij knuffelde me en ik kreeg 
zoenen op beide wangen. Ook bedankte hij mij en opgelucht ging Peter het weekend in. 



Het zal begin jaren 1980 geweest zijn en een cameraploeg van Hier en Nu, volgens mij maar ik kan me vergissen, wilde 
een opname maken van de politie van het posthuis Bijlmer. Op het parkeerdek van een parkeergarage in de H zone 
werd een scene in elkaar gezet. Gerrit vd W. moest uit de politieauto springen en ergens naar toe gaan (hoe en waarom 
ben ik vergeten). Enfin, Gerrit sprong uit de auto en stootte zijn hoofd. Er verscheen een kleine bloedende kras op zijn 
voorhoofd. Terug aan het Posthuis kreeg Gerrit volop aandacht en de wijze raad, om naar het AMC te gaan, om daar de 
wond te laten behandelen. Na veel getreuzel werd Gerrit naar de eerste hulp van het AMC gereden. Het AMC was net 
geopend. Terwijl Gerrit naar de eerste hulp werd gereden belde men vanuit het Posthuis naar de eerste hulp van het 
AMC. Zij vertelde dat Gerrit eraan kwam en of ze er iets van konden maken. En dat gebeurde. Gerrit kwam terug aan 
het Posthuis en zijn hoofd was geheel verbonden. Alleen zijn neus en mond waren nog zichtbaar en uiteraard ook de 
ogen. Boven op zijn hoofd zat een grote strik. Het meegekregen advies luidde, dat hij het verband enige dagen moest 
laten zitten.

Vele jaren gaan voorbij en ik moest met mijn zoon Raymon, naar de eerste hulp van het AMC. Hij was bij het voetballen 
gevallen en had last van zijn schouder. De dienstdoende broeder vroeg waar ik verzekerd was, waarop ik zei dat dat het 
GVP was. Desgevraagd antwoorde ik, dat ik in de Bijlmer werkte en wel op de Flierbosdreef. De broeder vertelde mij 
toen het verhaal van Gerrit en ik vertelde hem, dat ik daarvan wist. Samen hebben we vreselijk gelachen en Raymon 
werd aan een gebroken sleutelbeen geholpen. Kennelijk is dat verhaal het hele ziekenhuis doorgegaan, want toen ik 
voor de zoveelste keer aan mijn stembanden geopereerd werd, vroeg een verpleegster, of ik bij de politie werkte en 
toen ik dat beantwoorde met: “Ja, aan de Flierbosdreef” kreeg ik het verhaal weer te horen. De grap van Gerrit heb ik 
niet zelf bedacht, maar hoorde dit toen ik in de wachtkamer zat. 

HOOFDLETSEL Bert Lustig

Het was eind jaren 70 en de Bijlmer zag er heel anders 
uit dan nu. Vooral het gebied, waar nu Bullewijk en 
de Johan Cruyff Arena gevestigd zijn, was gewoon 
onbewerkt land. Op een zaterdag surveilleerden 
Nico van der G. en ik in het gebied, wat nu de Johan 
Cruyff Arena is. Daar zagen we een aantal jagers 
lopen en Nico wist dat alle vergunningen door de 
gemeente ingetrokken waren. Wij stapten dus 
uit en liepen naar de groep jagers toe. Het betrof 
hier een groep jagers, die op uitnodiging van één 
van hen aan het jagen was. Deze persoon toonde 
ons een (vervalst) document, waarin stond dat de 
gemeente Amsterdam vergunning gaf om te jagen. 
Wij zagen dat er geknoeid was met de datum, dus 
alle jagers werden aangehouden en alle geweren 
namen wij in beslag. Wel werden alle geweren 
door de jagers ontladen. Zwaarbewapend reden 
we naar het Posthuis Bijlmer, wat toen nog onder 
District vier viel. De brigadier-wachtcommandant 
B. wist niet wat hij zag. Twee agenten, bewapend 
met jachtgeweren en daarachter liepen mannen, 
allen gekleed als jagers. Allen werden voorgeleid 
en aan het Posthuis bleek, dat de persoon die de 
jagers uitgenodigd had, de directeur was van de 
Amsterdamse GG&GD. Volgens mij was hij ook nog 
de directeur van de Amsterdamse jachtvereniging. 
Na overleg met justitie werd besloten om de 
jagers, die op uitnodiging aan het jagen waren, 
heen te zenden, met teruggave van hun geweren. 
Zij werden strafrechtelijk niet vervolgd, want allen 
waren ten goedertrouw aan het jagen. De directeur 
van de GG&GD werd ingesloten, als verdacht van 
valsheid in geschrifte. De directeur werd later 
door de rechercheur Henk D. gehoord. Later ging 
ik met Henk naar Delft om de directeur van de 
Nederlandse jachtvereniging te horen. De directeur 
werd veroordeeld en kreeg oneervol ontslag. 

JACHTVERHAAL
Bert Lustig

2928



‘De Pijp’, een van de gezelligste wijken in Amsterdam Oud-Zuid. Cafés, restaurantjes, kleinschalige winkels en niet te 
vergeten de beroemde Albert Cuypmarkt. Ik kan wel zeggen dat de stadsvernieuwing hier gunstig heeft uitgepakt, want 
in de wijk woont een zeer gemêleerde bevolking. Studenten, yuppen, oude mensen en jonge gezinnen, voor iedereen 
is er plek. Dat wil niet zeggen dat hier geen problemen voorkomen, integendeel, want ook hier “heeft ieder voordeel 
zijn nadeel,” om maar eens met de woorden van stadgenoot Johan Cruijff te spreken. Of was het nu andersom? Voor 
mij was ‘De Pijp’ een van de prettigste wijken om te werken, voornamelijk omdat ik heel goed met de mensen van 
politiebureau Ferdinand Bol kon samenwerken. Vaak was een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Op een zonnige 
lentedag, zo’n dag dat iedereen weer uit zijn winterverblijf lijkt te kruipen, komt er een klacht van een reisbureau in 
de Van Woustraat binnen. Volgens de beller sijpelt er al een poosje bruinig water door het plafond. “Eerst leek het niet 
zo ernstig,” zegt de reisbureaumanager aan de telefoon. “Ik dacht dat er boven een emmer water was omgevallen, 
maar nu wordt het met de dag erger. De verhuurder heeft vandaag geen tijd om te komen kijken en morgen begint het 
weekend en daarom dacht ik dat ik de GGD wel kon bellen. Ik wil niet langer wachten. Ik vertrouw het niet.” Toevallig 
heb ik meteen tijd, dus dat komt mooi uit. “U hebt groot gelijk dat u de GGD belt. Ik ben zo bij u,” zeg ik. En vijf minuten 
later zit ik in mijn busje. Zelf heb ik ook wel zin in het voorjaarszonnetje, na een halve dag op kantoor. Het reisbureau 
is gevestigd op een van de drukste punten van de Van Woustraat, vlak bij de Albert Cuypmarkt. Zowel links als rechts 
van de brede winkel zijn smalle straten. Ik parkeer mijn busje in een van de straten en kijk automatisch naar boven. De 
woningen zijn hier klein en donker. Dat weet ik van eerdere bezoeken.

En volgens mij kunnen ze wel een opknapbeurt gebruiken ook. Meestal gebeurt dat echter pas als de oude bewoners 
eruit gaan en etages opnieuw verhuurd moeten worden. Dan worden er mooie paleisjes van gemaakt en kan de 
huurprijs flink omhoog. Als ik de reiswinkel binnenkom, hoef ik niet lang om me heen te kijken. In één oogopslag 
zie ik wat de manager bedoelt. Uit de naden van het plafond trekt een flink spoor bruine smurrie over de muur naar 
beneden. Foute boel!  “Wie woont hierboven?” vraag ik nadat de manager en ik ons aan elkaar hebben voorgesteld. 
“Een oude man. We zien hem regelmatig voorbij schuifelen. Altijd met traytjes bier,” zegt de man. “Volgens ons is het 
een alcoholist,” valt een jonge vrouw – waarschijnlijk reisconsulente - bij. “Het is een klein, vies en vettig mannetje, en 
bijna altijd dronken.” “Maar we hebben nooit last van hem gehad hoor,” zegt de bureaumanager weer. “We zwaaien 
zelfs wel eens naar elkaar, want vrolijk is hij wel. Maar nu ik erover nadenk, ik heb hem eigenlijk al een paar weken niet 
meer gezien.” “Hebt u een idee waar die drab vandaan komt?” vraagt de consulente. “Het kan van alles wezen,” zeg ik, 
“maar voordat ik naar binnen ga om te kijken wat er precies aan de hand is, wil ik eerst de wijkagent bellen.” Misschien 
kent hij de bewoner of de situatie en bovendien is het handig voor als ik niet binnengelaten word. Wijkagenten mogen 
ongevraagd woningen binnentreden ‘op vermoeden van’. Dat wil zeggen, als ze een redelijk vermoeden hebben, dat 
de bewoner is overleden. En dat zou hier zomaar eens het geval kunnen zijn. En één ding is zeker, ik zal vandaag toch 
echt boven een kijkje moeten nemen. Daar is iets niet pluis. 

LIJKVINDING Henk Plenter
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Met agenten van politiebureau Ferdinand Bolstraat, hier niet ver 
vandaan, heb ik in de loop der jaren een goede band opgebouwd. 
Ze snappen snel wat de problemen zijn, omdat ze dergelijke situaties 
vaker bij de hand hebben gehad, en ze begrijpen bovendien wat ik 
te vertellen heb. Eén telefoontje van mij is meestal genoeg. Altijd 
gaan ze mee als ik daarom vraag. Ik heb nog nooit gemerkt dat ze een 
klacht van mij niet serieus namen. Ik vraag om John N, die ik al tien 
jaar ken. Hij is de rust zelve. Hij zal ongeveer vijfenveertig jaar zijn, is 
een beetje aan de forse kant en een echte Amsterdammer. Doet nooit 
moeilijk! Daarom werk ik graag met hem samen. John staat binnen 
vijf minuten op de stoep voor het reisbureau. “Ik ken die man wel 
van gezicht,” zegt John, nadat hij het verhaal heeft aangehoord. “Ik 
heb nog nooit problemen met hem gehad en tot nu toe heeft hij ook 
nooit overlast bezorgd.” Aan de reisbureaumedewerkers vraagt John 
of ze een idee hebben van de leeftijd van de bovenbuurman. “Ik schat 
zo dat hij wel tegen de vijfenzeventig loopt. Het valt me mee dat hij 
nog steeds op zichzelf woont,” zegt de consulente. John en ik kijken 
elkaar veelbetekenend aan en we besluiten - gezien de onfrisse en 
zorgelijke situatie - een onderzoek in te stellen. Om de hoek van de 
winkel vinden wij, op aanwijzing van de manager de toegangsdeur 
naar de bovenwoning. De deur ziet er oud en verrot uit. Als we op de 
bel drukken, horen we geen enkel geluid. Die zal dus wel niet werken. 
Typisch eigenlijk, hoe vaak ik dat meemaak. Dan maar op een andere 
manier binnen zien te komen. “Makkie,” zegt John als hij naar het 
ouderwetse driehoekslot kijkt, en hij flippert de deur in één keer 
open. De oude baas woont op de eerste etage.

In het donkere trapportaal zien we nog meer deuren, maar we zien en horen niets. Waarschijnlijk is er niemand thuis. 
Wat wil je ook, met dit mooie weer. Al onder aan de trap komt ons de lucht van urine, vuilnis, lijflucht, bedorven vlees 
en verschaald bier tegemoet. De stank is bijna niet te beschrijven. Hoe is het mogelijk dat we nog niet eerder een 
klacht hebben gehad? Dit is bijna niet uit te houden. Het ergste van dit soort stank is dat die geur op je huid gaat zitten 
en in je kleren, net als lijklucht. We lopen met de handen voor onze monden de trap op en bij de bovendeur op het 
trapportaal krijgen we gezelschap van honderden vliegjes. We zien nu ook waarom we beneden al deze heftige stank 
gewaarwerden, want het hele bovenraampje ligt eruit. We kloppen op de deur en rammelen eraan, maar niemand 
reageert. De deur zit potdicht. Voor ons geen twijfel meer, we besluiten naar binnen te gaan. Omdat John echt misselijk 
wordt van de geur, neem ik het initiatief. “Geef me eens een kontje!” zeg ik tegen hem. Ik ga proberen door het raampje 
naar binnen te kruipen. Na een eerste poging blijf ik haken met mijn jas en nadat ik die heb uitgedaan, klim ik weer 
omhoog. Ik steek mijn hoofd door de opening en zie vuil en troep tot aan het plafond opgestapeld liggen. Ik vraag me 
af hoe ik het beste naar binnen kan gaan en besluit eerst mijn ene been en daarna mijn andere been door de opening 
te steken. Vervolgens laat ik me langzaam zakken. Ik zak een beetje weg in het vuil en hoor een krakend geluid. Dan 
zie ik waar ik op beland ben. Onder mijn voeten en om me heen liggen bergen - ik denk wel duizenden - lege blikjes 
en ik doe, voor zover dit mogelijk is, de deur van binnenuit open. Die gaat maar op een kier en met wat buigen en 
wrikken kan ook John - die niet de slankste is - naar binnen. Achter zijn hand, die hij nog steeds voor zijn mond heeft, 
hoor ik een paar verwensingen. “Volgens mij is de woonkamer links,” zeg ik hoopvol. Maar die is niet een-twee-drie 
te bereiken vanwege de enorme berg vuilniszakken en bierblikjes. Voordat we aan de slag gaan, maak ik snel een paar 
foto’s. Ik heb veel verzamelingen gezien, maar dit tart ieders verbeelding. Waar we ook kijken staan blikjes, blikjes en 
nog eens blikjes. Allemaal van het biermerk Best. Als het niet zo treurig was zou ik het mooie ervan kunnen inzien, want 
het is een fascinerend gezicht. “Dit wordt weer klimmen, John,” zeg ik lachend en ik begin wat steun voor mijn voeten 
te zoeken. Vuilniszakken springen open en blikjes komen ratelend en kletterend naar beneden. Het valt nog niet mee, 
want al die blikjes geven je geen enkel houvast. Bij iedere stap zak je weer een stukje naar beneden. “Ik denk dat hij 
er niet is, John, geen teken van leven!” We hebben ondertussen de woonkamer bereikt en ik loer over de berg afval 
de ruimte in. Ik pak mijn zaklantaarn, die ik altijd bij me heb en knip hem aan. In de straal licht uit mijn zaklantaarn zie 
ik een smerige, vergeelde en zéér stoffige lamp hangen. Ongeveer een halve meter daaronder, in een kuil van afval en 
oude vodden, zie ik plotseling een vette glanzende broek en een totaal versleten jasje. 
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Ik zie schoenen die hun langste tijd hebben gehad en opeens worden ook de contouren zichtbaar van de oude baas, 
of wat daar nog van over is. Aan zijn zwarte, aangevreten gezicht en opgezwollen lijf te zien, moet hij hier toch zeker 
enkele weken liggen. Ik sta met mijn kop bijna tegen het plafond en kijk op hem neer. Wat een tragiek. Alsof ik in een 
hoogwerker zit roep ik naar beneden: “Gevonden!” John weet meteen wat ik bedoel en kruipt naast mij op de berg 
afval. Samen kijken we naar dit wonderlijke stilleven. Dan gaan we over tot de orde van de dag. “John, moeten we de 
recherche inschakelen, of handel jij dit af?” Met een zakdoek voor zijn mond besteedt hij het klusje snel uit: “Daar 
denk ik buiten wel over na, eerst frisse lucht!” Als we buiten staan bekruipt me weer dat ongemakkelijke gevoel. Ik 
vind het een raar idee dat hierbinnen een oude, vieze baas dood ligt te wezen onder de lamp in zijn ernstig vervuilde 
woning terwijl buiten het drukke verkeer voorbijraast en mensen gezellig aan het winkelen en lachen zijn. Niemand die 
er weet van heeft. Ook raar dat nooit iemand melding heeft gemaakt van stankoverlast. Niemand die blijkbaar bezorgd 
was over de oude man met zijn drankprobleem. Geen vrienden, geen familie, geen buren, maar ook de wijkagent 
niet. Niemand miste hem blijkbaar. Ik heb gelukkig ook wel anders meegemaakt, dat een oplettende caissière van 
een buurtsupermarkt de wijkagent vroeg om iemand die elke dag weer tientallen blikjes bier kwam halen een beetje 
in de gaten te houden. Dan kun je tenminste nog proberen in te grijpen om erger te voorkomen, zoals eenzaam 
doodgaan. Want dat is wel het ergste wat iemand kan overkomen, dat wens ik niemand toe. John belt de recherche en 
de schouwarts, die snel ter plaatse zijn. Maar omdat de woning zo ernstig vervuild is, zien zij geen kans het mannetje 
goed te bekijken. De recherche moet een officieel onderzoek instellen, die trekt hem na. De schouwarts, een forensisch 
arts van de GGD, moet de doodsoorzaak vaststellen. Mij wordt gevraagd een ploeg te regelen om de woning leeg te 
scheppen. Gelukkig zijn mijn collega’s van het schoonmaakbedrijf ook snel paraat. Na het afvoeren van een honderdtal 
zakken vuil, kan iedereen er eindelijk bij. De doodsoorzaak blijkt drankmisbruik en verwaarlozing te zijn. De bruine 
smurrie is afkomstig van een lekkende kraan.

Het water had zich vermengd met het afval, de 
schimmel en het melkzuur. Later hoorde ik van 
John, dat de oude man geen familie had, alleen 
een broer in Australië. Daar had de man al jaren 
geen contact meer mee gehad. Uiteindelijk regelt 
de Gemeentelijke Sociale Dienst de uitvaart, 
omdat de broer, die ze nog wel weten te vinden, 
niet van plan is om naar Nederland te komen, laat 
staan iets te betalen. Hoewel ik er deze keer niet 
bij was, ben ik een paar keer naar zo’n eenzame 
uitvaart geweest. Ik herinner mij nog de begrafenis 
van een anonieme zwerver op begraafplaats Sint 
Barbara aan de Spaarndammerdijk. Een markant 
figuur uit het daklozencircuit voelde zich geroepen 
om een kleine toespraak bij de overledene 
te houden. Waar het over ging werd ons niet 
helemaal duidelijk, maar het was natuurlijk heel 
goed bedoeld. Terwijl wij met de ambtenaren van 
de Sociale Dienst al lang en breed aan de koffie 
met cake zaten, stond hij nog steeds te oreren. 
Door het raam van de koffiekamer zagen we hem 
met zwaaiende armen zijn relaas doen. En dit 
allemaal voor iemand die hem totaal onbekend 
was, begrepen we later. Wat ik dacht - een wrang 
grapje - heb ik toen niet uitgesproken, maar het 
schiet me nu weer te binnen: sneu voor de oude 
baas om zo aan zijn eind te komen, maar ook 
jammer voor het biermerk Best, dat het nu met 
een goede klant minder moet doen. 

Gewaarschuwd door de Amsterdamsche politie hield de politie te Leiden op maandagmiddag 3 januari 1927 tegen 
4 uur nabij het station een auto aan, naar welke door twee personen opium werd aangedragen. Eén der dragers 
werd onmiddellijk gearresteerd, terwijl de ander, met achterlating van zijn last, op de vlucht sloeg. Na een korte 
sensationeele jacht over sloten en hekken werd hij eveneens ingerekend. De heer, die aanvankelijk de auto verlaten 
had, sprong toen weer op de treeplank, den chauffeur toeschreeuwende door te rijden. Voordat deze evenwel aan 
dit bevel gevolg had kunnen geven trok een der Leidsche rechercheurs zijn revolver, om een waarschuwingsschot in 
de lucht te lossen, over de kop van den wagen heen. Op hetzelfde oogenblik dat het schot afging sprong de heer weer 
naar buiten, zoodat de kogel hem juist in de rechterslaap trof. In levensgevaarlijken toestand werd hij opgenomen en 
naar het St. Elisabethsgesticht overgebracht. Het bleek de 30-jarige rechercheur de Kok uit Amsterdam te zijn - die, 
zonder dat de handelaars wisten dat hij van de politie was, zich als kooper had voorgedaan. Er werd 20 kg opium in 
beslag genomen. De beide aangehoudenen zijn de 31 jarige J. J. v. S., koopman van beroep en de 35 jarige G. K., beiden 
woonachtig te Amsterdam. Zij zijn na verhoord te zijn op vrije voeten gesteld. Het is gebleken, dat de heer de Kok, die 
door het revolverschot werd getroffen, een rechercheur van politie uit Amsterdam was, die alles in scène had gezet om 
de opiumsmokkelaars in handen te krijgen. 

UNDERCOVERACTIE

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant - 1927

Ook in 1927 al undercoveractie (met fatale afloop). Rechercheur (30) overleden.
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Ze stonden er altijd mooi en kleurrijk bij, de planten in de vensterbank bij m’n ouders aan de Kromme Mijdrecht in 
De Hoef, ‘n woning langs het vanaf Uithoorn tot aan het Woerdense Verlaat meanderende riviertje. Ook een woning 
waar de eerste vrouwelijke commissaris Tetje de Jong, zelf jarenlang woonachtig geweest op de Wilhelminakade in 
Uithoorn, nog ‘poolshoogte’ kwam nemen in verband met mijn sollicitatie naar het Amsterdamse korps. Mijn moeder 
gaf de planten en bloemen in de vensterbank dan ook gedoseerd het water met voeding die ze verlangden. Dat ging 
goed tot het moment dat m’n vader zich na enige tijd pensionado mocht noemen.

De bloemen, planten en groenten buiten 
de woning hadden beslist geen klagen 
over de verzorging door m’n vader. Maar 
ja, wat doe je met de rest van je tijd, 
buiten de jaarlijkse schilderbeurten etc.? 
Gelukkig, een boer in de nabije omgeving 
zocht iemand die het houtwerk van 
z’n kapitale boerderij onder handen 
wilde nemen. Mijn vader had geen 
‘dovemans oren’ en was dus voorlopig 
maanden ‘onder de pannen’. Het 
schilderwerk werd perfect uitgevoerd, 
maar kennelijk ontsproot er in het brein 
van m’n vader een idee, bij het zien van 
al die weelderige groei rond de plakken 
koeienmest. Na te zijn thuisgekomen 
zou mijn vader ‘moeder de vrouw’ wel 
even ontlasten van haar wekelijkse 
‘planten-watergeeftaak’. Na buiten de 
woning het water in de kleine gieter te 
hebben gemengd met één eetlepel verse 
koeienmest, werden alle kamerplanten 
daar rijkelijk van voorzien. Na één 
dag begon er al een aparte geur in de 
woonkamer te hangen. De dag erna zag 
m’n moeder vele kleine vliegjes opstijgen. 
In de loop der dagen werden dat er 
duizenden. M’n vader geraadpleegd, 
die daarop adviseerde: ‘gewoon even 
de klapper pakken!’ De dag erna waren 
vele klappers noodzakelijk en leek de 
in de zon gesitueerde vensterbank wel 
’n Schipholtraject met vele startbanen, 
waarop de sporen van de biologische 
boer hun vleugels uitstrekten. Nee... 
m’n vader heeft nooit weer de planten 
zelfstandig water mogen geven. 

NÓÓIT MEER ZELFSTANDIG PLANTEN 
WATERGEVEN?                Henk Doornekamp

 

PUZZEL
DIAGRAM KRUISWOORDPUZZEL SPA NR. 33

Nu weer eens een gewone kruiswoordpuzzel. Vul de woorden in en stuur het ingevulde diagram voor 1 november 
2021 op naar puzzel@spa-amsterdam.nl. Veel puzzelplezier!

De oplossing van puzzel nr. 32 luidde: “De mooiste bloem wordt het eerst geplukt”.

Deze rondedans-puzzel in het juni nummer van ons magazine heeft niet overdadig veel oplossingen opgeleverd. 
Slechts zes trouwe inzenders zonden de oplossing in, waarvan er vijf juist waren. Ook deze keer werd weer geloot en 
als winnaar werd Bob Bijleveld uitgeroepen. Ook met Bob gaan we een afspraak maken om de prijs in ontvangst te 
nemen, dat wordt al een heel groepje!
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Horizontaal
1. almacht. 10 houtsnijkunst. 19 plaats in Gld. 20 priem. 21 kleine ruimte. 22 vordering. 23 wilde haver. 24 soort 
aardappelen. 26 parelduikster. 28 vochtig koud. 30 vogel. 31 bijl. 33 vreemde munt. 35 aanwijzend vnw. 36 smulpartij. 
38 schoeisel. 41 naaigerei. 43 Chinese politicus. 44 titel. 45 hond. 47 keet. 48 jachthond, 50 tin. 51 geestdrift. 52 
paardenhaar als vulstof. 54 gelei. 55 boom. 56 eekhoorn (gew). 58 wreedaard. 59 bewusteloosheid. 61 zanggroep. 63 
vuil. 64 muzieknoot. 67 zuilengang. 69 vrucht. 72 rag. 73 bouwland. 75 morsdood. 78 gevangenis. 80 verslaggever. 83 
voorzetsel. 84 gesloten. 86 ploert. 87 scharnier. 89 nabootsen. 90 vrucht. 91 kledingstuk. 93 bacon. 94 strafwerktuig. 
96 edelgas. 97 stimulerend middel. 98 lokmiddel. 100 slede. 101 muzieknoot. 102 tennisterm. 103 voorzetsel. 105 
heilige. 106 goeierd. 108 vaartuig/zware bui. 110 slot. 112 touw/trekstang. 114 Indische koe. 117 soort loon. 118 kleine 
boekendrager. 119 naad. 120 kampeerdergerei. 122 eikel. 123 knolgewas. 125 inhoudsmaat. 126 titel. 128 voorzetsel. 
129 vogel. 131 oude lengtemaat. 132 persoonlijk vnw. 133 drinkgerei. 136 groet. 138 strook. 140 tuig. 143 drank. 145 
ongaarne. 147 vreemde munt. 148 weefsel van kamgaren. 150 gast. 151 trouwe. 153 drank. 154 bijwoord van graad. 
155 verzinsel. 157 oude vrouwtje/muzieknoot. 158 kort schoudermanteltje. 160 windrichting. 161 paling. 162 niet 
altijd. 164 gokspel. 165 bordeel. 167 plaats in Drenthe. 170 Europeaan. 172 deel van Sumatra. 175 genootschap. 176 
zwemvogel. 178 muzieknoot. 180 meisjesnaam. 182 profeet. 184 nakomeling. 186 getijde. 188 vorstin. 190 weiland. 
192 drank. 194 bezittelijk vnw. 195 beer/vis. 197 Grieks wijsgeer. 198 kerkelijk gebruik. 200 bedoelen. 201 pap. 202 
kleur/verfstof. 204 jongensnaam. 205 schaakterm. 206 vogel. 208 gevangenis. 209 plaats in Saoedi-Arabië. 210 web. 
212 tevens. 213 deel van fuik. 214 afgelegen. 216 vallei. 217 grappenmaker. 218 beroep.

Verticaal
1 kabouter. 2 bijwoord. 3 lofdicht. 4 persoonlijk vnw. 5 plaats in België. 6 uitroep. 7 ieder. 8 godin van leven en 
vruchtbaarheid/maangodin. 9 spoedig. 11 kreet/leuze. 12 gevangenis. 13 trekdier. 14 bedgerei. 15 rivier in Italië. 16 
hoogste punt. 17 hetzelfde. 18 vorstelijk persoon. 25 nageslacht. 26 plant. 27 priesterkleed. 29 werkplaats. 30 boom. 
31 gescheiden. 32 rij. 34 sluis. 36 schop. 37 voorzetsel. 39 brilslang. 40 zwelling. 41 plaats in België. 42 deel van 
schip. 45 vaartuig. 46 bijlbundeldrager. 48 zaad (mv)/aanwakkeren. 49 kamp. 51 gebied. 53 behoefte. 55 tooi. 57 
waterdier. 60 familielid. 62 geloof. 65 geelgors/beteuterd. 66 verspreiden. 67 overwelfde nauwe straat met bazaars 
en werkplaatsen. 68 klus. 70 stel. 71 blufferij. 72 uitwas/voegwoord. 74 stuiver. 76 morgenrood. 77 beest. 78 nors. 
79 soort kist of korf. 81 lofdicht (mv). 82 voorzetsel. 83 boom. 85 tijdperk. 87 uitroep. 88 voor de vuist. 90 rond. 92 
vogel. 94 stiftsjuffer/kanonnikes. 95 stilletjes. 97 laagte tussen duinen. 99 soort ontvangkamer. 101 anjer/bies. 104 
deel van lichaam. 106 borrel/geld. 107 gat in het ijs/vochtig. 109 bloeiwijze. 110 Europeaan. 111 speen. 112 slang. 
113 voorzetsel. 115 op de manier van. 116 uitroep. 121 droog maken. 124 boom. 125 metaal. 127 trommeltje/spoel. 
129 spoorwegbeveiliging. 130 god van de oorlog. 132 larve. 134 vis. 135 deel van uurwerk. 137 rivier in Engeland. 
138 zeehond. 139 vinnige klap. 141 inhoudsmaat. 142 rivier in Friesland. 143 opslagruimte. 144 profeet. 146 boom. 
148 model/gek. 149 vrouw. 151 afgodische vereerd voorwerp. 152 twijg. 155 muziekinstrument. 156 struisvogel. 158 
balspel. 159 ooievaar. 161 praalboog. 163 schoolonderzoek. 164 voorzetsel. 166 vod. 168 oudste Latijnse bijbelvertaling. 
169 muziekstuk/deel van woning. 171 grassoort. 172 vrouwspersoon. 173 plaats in Oostenrijk. 174 graan. 177 boom. 
179 bekende instituut. 181 plaats in België. 183 rivier in Utrecht. 185 plas/meertje. 187 manlijk dier. 189 keersluis. 190 
mondstuk. 191 bezittelijk vnw/bijwoord. 193 groots van afmeting. 194 tijdmaat. 196 grafheuvel/vluchtheuvel. 198 
hark. 199 vulkanisch product. 201 bobbel. 203 snel. 205 speelgoed. 207 vreemde munt. 209 zethamer/drevel. 211 gij. 
212 voorzetsel. 215 muzieknoot. 216 lidwoord.


