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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter

Als het SPA-Nieuws bij u op de mat valt, dan is Sinterklaas alweer het land uit en nadert de jaarwisseling met 
rasse schreden. Wij sluiten op 31 december een gedenkwaardig jaar af, waarin het één en ander is gebeurd. Het 
vaccinatieproces kwam eindelijk op stoom en inmiddels zijn de meeste van ons tweemaal gevaccineerd. De meeste 
maatregelen werden teruggedraaid en eindelijk kon er het e.e.a. georganiseerd worden. De evenementencommissie 
ging weer aan de slag en wij kijken inmiddels terug op een zeer geslaagde BBQ-middag, een dagtocht naar de 
“Weerribben” en een heel druk bezochte reünie in het “Amstel Boathouse”. Moest vorig jaar de jaarvergadering op 
afspraak bezocht worden, omdat er niet meer dan dertig personen bij elkaar mochten komen, dit jaar was dat gelukkig 
anders. De jaarvergadering werd druk bezocht en het bestuur kreeg van de leden décharge om het beleid bestuurlijk 
en financieel voort te zetten. Inmiddels zijn de coronabesmettingen weer fors opgelopen. Door de regering werd een 
semi-lockdown afgekondigd voor een periode van drie weken en in verband hiermee zal ons honk de komende tijd 
gesloten zijn. Alle activiteiten binnen die periode vinden dus geen doorgang. Blijft u echter de mededelingen volgen 
op onze website.

Nog even en dan is het kerst en nog maar een paar dagen te gaan naar de jaarwisseling.  

Ik wens u en allen die u lief zijn, mede namens het bestuur van de SPA, goede 
feestdagen en een voorspoedig 2022.

Op 8 januari 2022 houdt het bestuur in het SPA-honk de nieuwjaarsreceptie. Ik hoop u daar dan te ontmoeten, 
zodat wij samen het glas kunnen heffen en elkaar alle goeds kunnen wensen voor het komende nieuwe jaar.

EVENEMENTENCOMMISSIE
Fred Hoedeman & Bert Swaager

SPA-honk | Rijksstraatweg 56 | 1115 AT Duivendrecht | Bankrelatie: 
NL 89 INGB 0000451020 | t.n.v. Senioren Politie Amsterdam

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).

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

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

11-12-2021
18-12-2021
21-12-2021
08-01-2022
11-06-2022

Kerstklaverjassen
Kerstdiner-dansant
Kerstbingo
Nieuwjaarsbijeenkomst
35-jarig bestaan SPA (verrassing)

13.00 uur
17.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
09.00 uur

Spa-honk
Frankendael 
Spa-honk
Spa-honk
PTO

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2021-2022

Als (vernieuwde) evenementencommissie gaan wij er de komende tijd weer volop tegenaan! Na een geslaagde 
Italiaanse middag en Barbecue is besloten om deze het komende jaar wederom te organiseren. Wellicht behoort ook 
een 5-daagse reis weer tot de mogelijkheden. Maar vooral het 35-jarig bestaan van onze vereniging eist onze aandacht 
op. Noteert u alvast in uw agenda: Dit wordt gevierd op zaterdag 11 juni 2022.

Echter er is nog iets anders. Wij willen u zo nu en dan een berichtje sturen over binnen korte termijn te organiseren 
uitjes, workshops, en degelijke, verdeeld over een dagdeel of een hele dag. Meer activiteiten organiseren brengt ook 
meer kosten met zich mee en de SPA zal niet in staat zijn om alle activiteiten financieel te ondersteunen. Dit betekent 
dat meedoen met deze activiteiten een financiële bijdrage van onze leden vergt. Per activiteit zullen ook de kosten 
bekend worden gemaakt. Dit bekend maken aan onze leden zal niet altijd via het SPA-Nieuws kunnen, omdat dit blad 
vier keer per jaar verschijnt en de relatief korte termijn tussen het bekend maken en het moment dat de activiteiten 
zullen worden georganiseerd. Daarom zal dit per digitale nieuwsbrief gebeuren.

Heeft u dit bericht wel via onze digitale nieuwbrief ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Echter, mocht u 
dit bericht via onze digitale nieuwbrief niet per mail ontvangen hebben, doch u bent wel geïnteresseerd in 
het ontvangen van informatie over onze activiteiten, stuur dan svp een berichtje met uw e-mailadres naar: 
webmaster@spa-amsterdam.nl onder vermelding van Evenementencommissie.
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KORTE PRESENTATIES OVER
INTERNETVEILIGHEID Van het Bestuur

De commissie SPA-digitaal heeft in de afgelopen periode materiaal verzameld over verschillende zaken die te maken 
hebben met veiligheid bij het gebruik van internet. Zij wil deze kennis graag delen met u als gebruiker van digitale 
media, zoals smartphones, tablets en computers. Daarom zal er op dinsdagmiddag om 13.30 uur een inloop presentatie 
worden gehouden. Aanmelding vooraf is niet nodig, onze leden kunnen gewoon aanschuiven (maximaal 12 personen 
per keer).

Onderwerpen zijn o.a.:
• Digitale erfenis
• Wachtwoorden
• Phishing en spoophing
• Ransomware
• Deepfake en nepnieuws
• Oplichting via Marktplaats

De duur van een presentatie is ca. een half uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Op basis van de wensen van 
diegenen die deze presentatie bijwonen wordt de keuze bepaald welk onderwerp zal worden behandeld.

Op zaterdag 11 juni 2022 organiseert het bestuur een feestelijke dagtocht naar de Biesbosch. Deze dagtocht die in het 
kader van het 35-jarig bestaan zal staan, brengt u een dag vol verrassingen. Wij starten om 08.30 uur op het PTO, waar 
een aantal touringcars klaar staat om ons die dag te vervoeren. Velen van u herinneren zich nog de dag van het 30-jarig 
bestaan naar het Avifauna. Ook toen klonk die dag als een klok. Noteert u vast de datum van zaterdag 11 juni 2022 in 
uw agenda? In het SPA-nieuws van maart 2022 wordt nadere informatie over deze dag gegeven. 

Uitnodiging
Op zaterdag 8 januari 
2022 wordt onze jaarlijkse 
nieuwsjaarsreceptie 
gehouden in het SPA-Honk 
aan de Rijksstraatweg 56 te 
Duivendrecht. 

Het bestuur nodigt u en uw 
partner hiervoor graag uit.

Daar zullen wij onder het 
genot van een hapje en 
een drankje elkaar veel 
voorspoed en gezondheid 
wensen voor het nieuwe 
jaar.

Wij zien u dus graag op zaterdag 
8 januari 2022 tussen 15.00 en 
17.00 uur. Noteert u alvast de 
datum in uw agenda?
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Deel 7
OPLEIDINGEN IN SURINAME 

De opleidingen lopen fantastisch. Elke ochtend ontbijten Frans en ik samen en vertrekken dan rondom half acht 
in de richting van de school. Ongeveer na dertig minuten zijn we dan op het opleidingscentrum. We hebben een 
parkeerplaats op het terrein. Er zijn rondom het terrein genoeg parkeerplaatsen voor de cursisten, maar er zijn enkele 
uitzonderingen. Een aantal leidinggevenden vindt dat zij gelijker zijn dan de rest en claimen een parkeerplaats op het 
terrein. Het is grappig om te zien hoe daar de verhoudingen liggen. Bij de ingang zit een portier. Dit is eigenlijk altijd 
een agent vierde klas die een aantal modules van de basisopleiding nog niet heeft gehaald. De meeste herkennen onze 
auto en openen voor ons de slagboom. We raken al aardig bekend en ingeburgerd op het complex. Een enkele vaste 
docent komt ’s morgens een praatje maken en we voelen ons door hen geaccepteerd. Op het complex is een klein 
gebouwtje waar je frisdrank, warme koffie en verschillende maaltijden en broodjes kan kopen. Deze kantine wordt 
beheerd door mevrouw Huur. Zij is daarnaast het hoofd van de leerlingenadministratie en verdient door de verkoop 
iets extra. Op bepaalde momenten is het best druk en is zij niet met haar normale werkzaamheden bezig. In de loop 
der tijd is het een van haar zusters die de verkoop overneemt. Ik heb vaak gesprekken met de beide dames, vaak i.v.m. 
de trainingen, maar vaak ook over hun afkomst. Zij behoren tot de Saramakaners en hun familie komt oorspronkelijk, 
tenminste zover zij weten uit het gebied van de boven Surinamerivier. De belangrijkste plaatsen hier zijn Pokigron en 
Atjoni. Vanuit Atjoni kan je met een boot zuidelijk varen over de Surinamerivier. Aan de oevers ligt een groot aantal 
ressorts, vooral voor toeristen om een aantal dagen aan de rivier te chillen. Verder liggen aan de rivier een groot aantal 
dorpen met een traditionele marronbevolking. De dames Huur gaan in de weekenden vaak naar Pokigron. Daar wonen 
hun kinderen en hebben ze ook hun kostgrondjes die bewerkt moeten worden. 

De reis daar heen is voor de gewone bevolking vrij prijzig. Zo moet je ook voor elk stuk bagage extra betalen. Terwijl 
het vervoer middeleeuws is. Het is niet ondenkbaar dat is in de vrachtwagen enkele oliedrums vol met benzine tussen 
de zitplaatsen staan opgeslagen. Benzine is van levensbelang in het binnenland om de boten te laten varen. Een enkel 
dorp heeft een aggregaat op benzine voor elektra. Het aggregaat is vaak het eigendom van de kapitein van het dorp. 
Normaal gaat om half elf het licht uit. Ik heb eenmaal meegemaakt dat het later is geworden. Die avond is er een 
voetbalwedstrijd. De TV staat in het huis van de kapitein voor een uitsparing in de muur van de hut en de kijkers 
zitten buiten op stoelen of gewoon op de grond te kijken. Elke hut met toeristen krijgt ’s avonds een ouderwetse 
stormlantaarn op petroleum die de hele nacht blijft branden en die ’s morgens weer wordt opgehaald. 
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In de derde week van de training halen we onze vrouwen 
van het vliegveld Zanderij en traditiegetrouw gaan we 
nadat zij zich hebben opgefrist naar ’t Vat voor een 
Surinaamse maaltijd en een Djogo en we spreken af dat 
we het eerste vrije weekeinde een trip zullen maken naar 
Galibi. Galibi ligt aan de oostkant van Suriname, aan de 
grensrivier de Marowijne met Frans-Guyana. Vanuit Galibi 
kan je een trip maken naar de stranden van de Atlantische 
Oceaan waar je met een beetje geluk ’s nachts getuige kan 
zijn als de schilpadden hun eieren komen afzetten. Naast 
’t Vat is een reisbureau en wij besluiten direct te boeken.
Met de meeste reisbureaus in Paramaribo kan je goede 
afspraken maken. Als ze weten dat een gezelschap een trip 
wil maken gaan ze proberen meer toeristen te ronselen 
om het voor hen financieel aantrekkelijk te maken. Vaak 
werken ze ook samen zeker als ze voor een bepaalde trip 

maar een of twee aanmeldingen hebben. De prijzen van de trips verschillen in prijs bij de verschillende reisbureaus 
nogal. Maar zijn de helft van de prijs wanneer je de trip in Nederland wilt boeken. De kwaliteit van de trips verschilt 
niet zo veel. Men probeert het de toeristen naar hun zin te maken. De toeristensector is erg belangrijk voor Suriname. 
Op zaterdagmorgen vroeg worden we met een busje opgehaald bij het hotel. De chauffeur zal bij ons blijven tot aan 
Albina en Wanna, onze vrouwelijke gids en wat later blijkt ook onze kok, zal de hele trip bij ons blijven. Daarnaast zijn 
er nog twee tripgenoten. Een weduwnaar, die een onduidelijke functie heeft bij Buitenlandse Zaken en een Canadese 
vrouw. Zij heeft haar man bezocht, ook Canadees en hij is leidinggevende bij de maatschappij die de rechten heeft om 
in Suriname goud te delven. Er zijn in Suriname nog een aantal particulieren en kleine bedrijfjes die een goudconcessie 
hebben. Meestal hebben ze die op nogal opmerkelijke wijze verkregen. Zoiets krijg je alleen als of je broer of neef 
een belangrijke post bekleed. Denk daarbij aan minister of hoge ambtenaar. Verder zijn er in Suriname misschien wel 
duizenden die illegaal naar goud zoeken. Zelf ben ik een keer uitgenodigd door een hoge politieambtenaar om in een 
weekeinde met hem naar goud te zoeken. Ik zou dat graag hebben beleefd maar het is jammer genoeg niet doorgegaan. 
De rit richting Albina heeft onderweg een aantal hoogtepunten. De eerste stop is net na de Stolkertsijversbrug over 
de Commewijnerivier. Hier is een stalletje met fruit, maar je kan ook exotische dieren kopen. Vaak hebben ze aapjes 
of papegaaien te koop en eenmaal heb ik daar een Anaconda te koop gezien. Deze zat in een kooi niet groter dan een 
flinke hondenkooi en hij stonk als de pest. Ook 
zijn er enkele kleine winkeltjes waar je drank en 
lekkernijen kan kopen. Verder is er een toilet en 
na gebruik word je geacht een SRD af te geven 
in een van de winkeltjes. Onder een kampje 
beschermd tegen de zon drinken we daar koffie 
met een stuk cake. Frans deelt zijn cake met een 
tamme roodvleugel Ara. De vogel ziet er niet 
uit. Het lijkt of hij onder een truck is gekomen. 
Hij loopt mank en een vleugel hangt naast zijn 
lichaam en is zeker niet bang voor mensen. De 
rustplek is naast een belangrijk busstation ook 
historisch voor Suriname een belangrijke plek. 
Na de staatsgreep werd de brug door het leger 
bewaakt vanuit een villa staande aan de overzijde 
van de winkels en vanuit de bovenste verdieping is 
dan een mitrailleur gericht op de brug. De eerste 
daad van het jungle commando van Brunswijk is 
het veroveren van die villa, waardoor zij sterk in 
het voordeel zijn ten opzichte van het leger.  
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Komt bij dat het gebied wordt bewoond door de Aukaners, een Marronvolk waartoe ook Brunswijk toebehoort. Ook 
dit volk is ontstaan uit van de plantages gevluchte arbeiders. De sporen van de burgeroorlog zijn hier nog duidelijk 
zichtbaar. De weg naar Albina is op vele plaatsen vernield geweest en de verkleuring van het asfalt markeert deze 
plekken. Halverwege ligt een kleine plaats Moengo. Klein maar wel belangrijk omdat in deze streek veel mijnbouw 
plaatsvindt en heeft plaatsgevonden. Positief is hier dat de oude mijngebieden worden teruggegeven aan de natuur, 
door op grote schaal bossen aan te leggen. Moengo is ook de woonplaats van Ronnie Brunswijk. Nu vicepresident, 
maar toen nog gewoon DNA-lid. Maar wat is hier gewoon: Inter Moengotapoe is de voetbalvereniging van Moengo. 
Ronnie is op dat moment niet alleen eigenaar, maar hij is ook de trainer en staat elke wedstrijd in de spits. Verder 
heeft hij een groot aantal woningen. Sommige zijn door hem geconfisqueerd. Daarnaast heeft hij op eigen kosten een 
aantal sociale huurwoningen in dit gebied laten bouwen voor aanhangers. Wij Nederlanders hebben al snel argwaan 
en vragen ons waar hij de woningen van betaald heeft. Ook hij is veroordeeld voor handel in vrolijkmakers. Op een 
gegeven moment is er breaking news in Suriname als Ronnie Brunswijk gewapend met een schep een kleine en magere 
Hindoestaanse man in functie, die het gebruik van het water door de voetbalvereniging komt opnemen van het erf 
wordt geslagen en ook gewond raakt. Brunswijk is van mening dat hij in zijn positie recht heeft op gratis water en je 
kan je voorstellen dat dit in een tropisch land het watergebruik niet weinig is om het gras nog een beetje groen te laten 
kleuren. Ongeveer halverwege stoppen we bij het monument Moiwana. Een herinnering aan het bloedbad wat op 29 
november 1986 heeft plaats gevonden. Het toenmalige leger onder leiding van Desi Bouterse heeft de bewoners van 
dit dorp uitgemoord. Wie niet op tijd kon vluchten is gedood. 39 mensen, volwassenen, kinderen en baby’s werden 
zonder enige reden neergeschoten. 

De legerleiding verklaart na de afschuwelijke schietpartij dat zij werden beschoten door de inwoners. De bewoners 
van het dorp behoren allemaal tot het volk van Ronnie Brunswijk. In juni 2005 wordt de Surinaamse overheid door 
het Inter-Amerikaanse Hof Rechten voor de Mens veroordeeld voor massamoord. Zij moeten herstelbetalingen doen 
en krijgen de opdracht de daders te straffen. Tot op heden is er geen enkele poging in die richting gedaan en staan de 
gevluchte bewoners, waarvan de familieleden zijn vermoord nog steeds met lege handen. Dit vreselijke voorval is in 
Nederland veel minder bekend dan de decembermoorden. Bij het moorden in Moiwana ging het om ‘gewone’ burgers 
en bij de decembermoorden steeds om intellectuelen en vooraanstaande burgers. Hoewel niet zichtbaar vanaf de 
weg moet in het nabije oerwoud het dorp opnieuw zijn opgebouwd en de bijna honderd bewoners onderhouden het 
monument. Velen onderweg naar Albina of terug stoppen een moment bij het monument om de doden te eren. Vanuit 
Paramaribo is het ongeveer 150 kilometer naar Albina. Als je het heel snel wil doen, dat betekent zonder te stoppen, 
moet het in twee en een half uur lukken. Albina is een druk stadje. Het is een onofficiële grensplaats. Er is bijvoorbeeld 
geen douane. Toch is er veel bootverkeer met Frans-Guyana en andersom. Frans-Guyana is een Franse provincie en 
heeft ook die rechten. Als Nederlander heb je geen beperkingen en je kan er met Euro’s betalen. Ook zie je daar de 
Franse gendarmes op straat. Wonderlijk om dat te zien. De stammen die aan de Surinaamse kant en aan de Franse kant 
liggen hebben vrij verkeer. Zij behoren allemaal tot dezelfde families en spreken dezelfde marrontalen. 

Veel Surinaamse vrouwen bevallen aan de Franse kant. Zij hebben dan 
recht op de sociale voorzieningen volgens Frans recht en dat is niet 
mis. Zoals een behoorlijke kinderbijslag waar een gezin van kan leven. 
Dit is ook de grens waar tijdens de revolutie en de daaropvolgende 
burgeroorlog vele Surinamers hun land zijn ontvlucht. Wij doen wat 
inkopen in Albina en bezoeken het geheel nieuwe politiebureau wat met 
Nederlands geld is gebouwd. Later zullen er nog vele volgen. Tijdens de 
trip is het eten en het drinken verzorgd, maar wil je ’s avonds een biertje 
of iets sterkers drinken dat moet je dan zelf inkopen. Vanuit Albina rijden 
we een paar kilometer naar het noorden. Van hier vertrekken de boten 
naar de overkant en richting Galibi. Bij helder weer kan je de Atlantische 
Oceaan zien liggen. De boottocht kan je omschrijven als onstuimig. We 
dragen regenjassen tegen het boegwater, maar het helpt niet veel en de 
voorsteven slaat veelvuldig op het water van de rivier. Het is opkomend 
tij en dat is een nadeel 

Eenmaal op de oceaan varen we verder noordelijk langs de kust naar 
het ressort waar we zullen verblijven. Het water is meteen een stuk 
rustiger. Bij het natuurreservaat aangekomen waden we een stuk door 
het water en worden we door de beheerder en een aantal medewerkers 
verwelkomd. De bagage en de mondvoorraad wordt aan wal gedragen. 
We slapen in een mannen- en een vrouwenverblijf. En er is een grote 
ruimte met een lange tafel en stoelen voor het gezamenlijke eten. 
Daaraan vast zit een kookgelegenheid. Er worden hangmatten tussen de 
bomen gehangen en wie wil rusten maakt daar gebruik van. Op een groot 
bord wordt uitgelegd welke schilpadden op dit stuk strand hun eieren 
afzetten en hoe je de sporen kunt herkennen. Mijn vrouw en ik besluiten 
een strandwandeling te maken en nog geen 100 meter van de lodge, 
zien we een spoor vanaf het water lopen naar een ruw stuk grasachtig 
terrein. We bekijken het spoor, maar zien een langgerekt spoor van de 
staart en dat klopt niet met wat we zojuist geleerd hebben. We volgen 
het spoor omhoog het strand op en plotseling horen we een hard gesis 
en geblaas. Een kaaiman van ongeveer 2 meter lang is bezig zijn eieren 
af te zetten en waarschuwt ons niet verder nabij te komen. Leek ons ook 
niet zo verstandig om te doen. 
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DE JAARLIJKSE BBQ

Op zaterdag 14 augustus 2021 was het eindelijk zover dat de jaarlijkse te organiseren BBQ plaats kon vinden. Dat 
werd tijd ook, want de laatste BBQ was op een paar dagen na alweer twee jaar geleden. Natuurlijk waren de nodige 
voorbereidingen getroffen en lang van tevoren was er in het SPA-nieuws een oproep gedaan om in te schrijven voor dit 
jaarlijkse festijn. Bij de oproep werd een restrictie toegevoegd, dat als de BBQ door coronamaatregelen geen doorgang 
kon vinden, het inschrijfgeld gerestitueerd zou worden. Dat bleek gelukkig niet nodig. Ruim van tevoren was de grote 
partytent door een aantal vrijwilligers opgezet en ingericht. Dit jaar werd de catering, inclusief de drank, verzorgd 
door eetcafé “De Buren” uit Broekerhaven, met uitzondering van het bier. Die voorziening bleef in handen van de SPA, 
want wij hebben niet voor niets een prima werkende bierpomp en professionele biertappers. André de Heij, Peter van 
Harten en Bertus Swaager verzorgden een uitstekend glas gerstenat. Op deze zonovergoten dag vond deze alcoholische 
versnapering dan ook gretig aftrek. De BBQ werd door onze eigen huis DJ, Rob Heida, omlijst met muziek en zijn 
muziekkeuze zorgde al snel voor een heel gezellige sfeer. Ruim 75 deelnemers namen deel aan de BBQ en duidelijk 
was dat men een dergelijk evenement had gemist en blij was om elkaar weer te fysiek te ontmoeten. De middag werd 
geopend daar onze evenementencommissaris Fred Hoedeman die iedereen welkom heette en een toelichting gaf van 
hetgeen men die middag kon verwachten.

Normaal is het zo dat bij een BBQ een rij wordt 
gevormd en het gebraden vlees wordt afgehaald. 
Fred deelde echter mede dat het dit keer anders zou 
gaan.  Om extra geloop te voorkomen en nog steeds 
met de coronamaatregelen in het achterhoofd, 
wordt u deze keer aan tafel bediend, zo vertelde 
hij, om vervolgens iedereen een eet smakelijk te 
wensen. Er kon een keuze gemaakt worden van 
een uitgebreid menu, zoals een hamburger, saté, 
gamba’s, lamsworst, runderfilet, verschillende 
salades en stokbrood met kruidenboter. Als dessert 
kon men een keuze maken uit verschillende smaken 
ijs. Aan het eind van de BBQ nam Fred wederom de 
microfoon ter hand en bedankte hij de aanwezigen 
voor hun gezelligheid, de commissieleden en de 

vrijwilligers voor de op- en afbouw van de partytent en het meubilair. In zijn dankwoord nam hij uiteraard mee het 
personeel van eetcafé “De Buren” voor de perfecte verzorging van deze BBQ. Wij kijken terug op een heerlijke dag waar 
veel werd gelachen en heerlijk gegeten. Volgend jaar zal er zeker weer een BBQ plaats vinden. 
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BUSTOCHT WEERRIBBEN 
Frans Raap

Op woensdag 22 september 2021 gingen 57 
Spaleden met een touringcar vanaf het PTO aan de 
Ouderkerkerdijk naar de Weerribben. De weergoden 
waren ons goed gezind en met enige vertraging 
vertrokken wij omstreeks 08.45 uur. Fred Hoedeman 
hield een kleine toespraak, waarbij hij iedereen 
welkom heette. Even na 11.00 uur kwamen wij op onze 
bestemming, ‘t Binnenhof in Paasloo (bij Steenwijk), 
aan. Daar werden wij opgewacht door Harry en Lida 
Stappers, die rechtsreeks vanaf hun vakantieadres in 
Tukkerland waren gekomen. Harry – galant zoals hij 
is – hielp eenieder, die daar behoefte aan had, bij het 
uitstappen van de bus.

Genoemde locatie ligt op de grens tussen Overijssel en Friesland en is tevens gelegen nabij Nationaal Park “de 
Weerribben Wieden”. Na een sanitaire stop, waarbij een grote run was op de aanwezige damestoiletten, konden wij 
ons in de mooie tuin laven aan koffie of thee met een stuk boerenkoek. Sommigen hadden een mooie plaats gevonden 
aan het water met een fontein. Hierna werden wij verzocht om naar de gearriveerde paard en rijtuigen te gaan, om 
daarin te stappen. Nadat iedereen zijn plaatsje had gezocht, waarbij Koo Blijleven en Willem van Aken zelfs boven 
op het rijtuig zaten, bleek dat er geen 
plaats was voor 4 pechvogels. Getracht 
werd om in te schuiven, maar er kon echt 
niemand meer bij.  Uiteindelijk werden 
deze 4 met een door de buschauffeur Cor 
gecharterd busje, naar onze volgende 
bestemming Oldemarkt gebracht. Uw 
scribent had een plaatje veroverd in 
het laatste rijtuig en onderweg werden 
er veel oude herinneringen opgehaald 
en er werd veel gelachen. De stemming 
zat er goed in. Bij het laatste rijtuig had 
onze poepschepster Karin zich bij ons 
gevoegd. Zij was gewapend met een 
sneeuwschuiver en de bedoeling was, 
dat zij de vijgen van de paarden zou opruimen. In het begin kweet zij zich goed van haar taak, maar omdat zij gezellig 
met ons mee kletste, vergat zij haar taak wel eens. Zij werd er dan gelijk door ons op attent gemaakt, dat zij iets vergat 
en ruimde het alsnog op. Zij rende achter het rijtuig aan en als zij te ver achter was geraakt, maakte zij gebruik van de 
moderne techniek en belde de koetsier gewoon op, dat hij even moest stoppen. Na een rit van een klein uurtje door 
de natuur, kwamen wij op onze bestemming in Oldemarkt aan. 
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Hier konden wij de lunch gebruiken. Nu 
bleek er maar een wc voor zowel dames als 
heren te zijn. Na geduldig in de rij te hebben 
gestaan, kon iedereen toiletteren om daarna 
de lunch te gebruiken. Hierna kregen wij een 
rondleiding in het bedrijf. De man vertelde, 
dat hij een verzamelaar was van rijtuigen 
en zijn bedrijf verzorgde begrafenissen, 
bruiloften en rondritten. Er was ook nog 
een rijtuig bij, dat als taxi was gebruikt in 
Amsterdam bij het bedrijf A.R.M., gevestigd 
op de Overtoom. Er waren veel voorwerpen, 
zoals halsters, die getoond werden. De 
harten van onze paardenliefhebbers Carla 
Abma en Leo Dekkers gingen open. Ook 
werd er een bezoek gebracht aan de stallen. 
Ikzelf ben even afgehaakt en moest weer 
in de rij voor het toilet staan. Arnold, de 
stoeterijeigenaar, was zo enthousiast door 
zijn rondleiding, dat hij aan het einde 
hiervan totaal was vergeten, dat hij de 
demonstatie van het beslaan van een paard 
met een heet hoefijzer voor ons zou doen. 
Uiteindelijk gingen wij weer met de rijtuigen 
terug naar Paasloo. Aangeboden werd 
om de 4 pechvogels nu wel in de rijtuigen 
te laten plaatsnemen, maar de rit met het 
busje was hen zo goed bevallen, dat zij met 
het busje teruggingen. Rob Heida en Bert 
Swaager hadden Koo en Willem afgelost. 
Ook Karin was vervangen door een andere 
poepschepper, die aanzienlijk jonger was. 

Bij het restaurant ’t Binnenhof konden wij 
weer lekker in de tuin zitten, waarna wij 
konden genieten van een voortreffelijk diner 
met voorgerechten, hoofdgerechten en ijs. 
Naarmate het later werd, gingen de Spaleden 
langzaam maar zeker het restaurant binnen, 
omdat het toch wel enigszins afkoelde. Een 
tafel met alleen maar dames, waarbij veel 
gelachen werd, bleef echter de gehele tijd 
buiten. Dit waren de echte doorzetters. 
Na het diner gingen wij weer naar de bus 
en na een voorspoedige reis kwamen wij 
omstreeks 21.15 uur terug op het PTO. Wij 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
dag en mij rest de organisatoren Fred 
Hoedeman en Bert Swaager te bedanken 
voor hun inzet. 
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REUNIE

Alle gepensioneerden van de voormalige gemeentepolitie Amsterdam, de latere Regiopolitie Amsterdam en van de 
huidige Eenheid Amsterdam van de Nationale politie, ontvingen op hum huisadres een uitnodiging van de Eenheid 
chef Amsterdam, de heer Frank Paauw. Zij werden uitgenodigd om op 27 oktober 2021 deel te nemen aan de jaarlijkse 
reünie, dit jaar, net als twee jaar geleden te houden in het “Amstel Boathouse” aan de Amsteldijk te Amsterdam. In de 
brief werd verzocht om een aanmelding, zodat de organisatie rekening kon houden met de te reserveren ruimte. De 
aanmeldingen stroomden binnen en al snel bleek dat meer dan tweehonderd oud-collega’s deze bijeenkomst wilden 
bezoeken. Het aanvangstijdstip was gesteld op 14.30 uur. Reeds om 13.45 uur kwamen de eerste gasten al binnen 
en rond het tijdstip van drie uur was de zaal geheel gevuld met oud-collega’s. Het werd een feest van herkenning en 
de woorden “hoe is het met jou” werd overal gehoord. Zo rond de klok van 15.15 uur nam voorzitter Joop Reder de 
microfoon ter hand om de bijeenkomst officieel te openen en eenieder welkom te heten. Een bijzonder woord van 
welkom richtte hij tot hoofdcommissaris Frank Paauw, die tijd en ruimte op zijn agenda had vrijgemaakt om deze 
bijeenkomst te bezoeken. Nadat hij zijn welkomstwoord had gesproken, verzocht hij de aanwezigen om op te staan en 
een moment van stilte in acht te nemen voor de collega’s die ons de afgelopen twee jaar zijn ontvallen. Wat volgde was 
een indrukwekkende stilte.

Hierna nam onze hoofdcommissaris het woord en in een korte toespraak, 
doorspekt met humor, vertelde hij waarmee de huidige collega’s vandaag te 
dag mee te maken krijgen, maar ook dat het vocabulaire in de omgangstaal 
een wezenlijke verandering ondergaat. Als voorbeeld noemde hij o.a. dat een 
zwerver geen zwerver meer genoemd mocht worden, maar een stadsnomade, 
een dakloze moet tegenwoordig een ontheemde genoemd worden en een 
uitgeprocedeerde heet tegenwoordig een ongedocumenteerde. Zijn toespraak 
werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd en een welverdiend applaus 
was zijn deel. Aan het eind van de bijeenkomst werd door de collega’s joviaal 
afscheid van elkaar genomen. Te hopen is dat corona in de toekomst geen 
roet meer in het eten gooit en wij volgend jaar elkaar weer ontmoeten op een 
alsdan te houden nieuwe reünie. 
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HERINNERINGEN WADLOOPTOCHT ME

Douwe Brouwer

Het is reeds lang geleden, dat de Amsterdamse politie een 
groot aantal jonge dienders van de opleiding zag komen. Het 
was in 1972, dat 60 collega’s het korps kwamen versterken. 
Zoals te doen gebruikelijk kregen allen hierna de ME-opleiding, 
bestaande uit 6 secties van 10 man. Plus 6 brigadiers en een 
hoofdinspecteur als pelotonscommandant. Tijdens deze 
opleiding was er ook een wadlooptocht ingepland. In plaats 
van de gebruikelijke route van Friesland naar Ameland, deden 
wij deze route omgekeerd vanuit Ameland naar Friesland. 
Reeds op de boot kwamen de wadloopgidsen ons tegemoet. Zij 
vroegen of deze groep sportief en getraind was. Dit konden wij 
bevestigend beantwoorden. De gidsen vertelden ons, dat zij de 
tocht daarop zouden aanpassen en wat pittiger gingen maken. Op het eiland gingen wij lopend naar het dorp Buren 
(zijnde het geboortedorp van schrijver), waar wij in een restaurant de lunch gebruikten. Hierna gingen wij lopend 
naar het Nieuwlandshotel, waar de overtocht moest beginnen. Na ongeveer een uur te hebben gelopen, kregen wij te 
maken met het eerste slikveld. De kaderleden van dit peloton waren gemiddeld 20 jaar ouder dan de jonge collega’s 
van de ME. Zij hadden daarom wel een beetje spijt, dat zij de gidsen hadden verteld, van het feit, dat de jongens goed 
getraind waren. De gidsen zochten in de geulen de diepste plekken op om door te waden. Maar het ergste moest nog 
komen. 

Want in plaats op Holwerd af te koersen, gingen we naar Ternaard, een plaatsje oostelijker. Hier lag voor de kust 1 km 
slik, waar je tot je knieën inzakte. Vooral de collega’s, die een kilootje meer moesten meezeulen, hadden het zwaar. 
Zeker de pelotonscommandant Hip Han Dietz. Ook de chef ME de Hip Kok, die dit wel eens mee wilde maken had 
het zwaar. Degene die het ook moeilijk had was (de latere commissaris) Cor Gorissen, die ook deel uitmaakte van 
dit peloton. De jonge collega’s gingen schaatsen over het slik. Denk maar aan Abe de Jong. Toen wij de dijk hadden 
bereikt, stonden deze jongens ons uit te lachen en hadden zij zich in de sloot al gewassen. Na genoten te hebben van 
een voortreffelijk diner had dit peloton nog een voetbalwedstrijd tegen de plaatselijke voetbalclub. Toen de trainer 
hoorde, dat wij een wadlooptocht achter de kiezen hadden, vond hij dat zijn elftal een gemakkelijke avond tegemoet 
ging. Wij hadden een ploeg van 60 man en konden daar een goed elftal van maken. Wij wonnen de wedstrijd met 4-1 
en verrasten hiermee de tegenstander. Na afloop nog even in een café de dorst gelest, waarbij een Friese collega vond, 
dat de pelotonscommandant het drankje Beerenburger moest proberen. Tegen middernacht gingen we vertrekken, 
maar bij Holwerd bleek in een van de ME-wagens een man te weinig te zitten. Zodat we weer terug moesten en de 
deserteur terugzagen in gezelschap van een Fries Famke. Om ongeveer 3 uur in de nacht waren we moe maar voldaan 
weer in ons Mokum terug, met leuke herinneringen van aan wadlooptocht. 
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VERHAAL UIT DE OUDE TIJD            

Het faxverhaal

Het was in de tijd dat de chef recherche van het 6e district, Aart S. de afhandeling van de zogenaamde “Baarsjesbom” 
moest organiseren. Hij moest deze klus klaren naast zijn werkzaamheden als recherche chef. In die tijd was ik één van 
de drie brigadiers van die rechercheafdeling. De “Baarsjesbom” genereerde onder meer veel papierwerk. De Engelse 
bom had dusdanig veel springstof aan boord, dat er een compleet ontruimingsplan voor de wijk “de Baarsjes” opgesteld 
moest worden. Allerlei instanties moesten erover mee praten en hadden hun meningen en belangen. Af en toe was ik 
op de kamer van de chef en daar zag ik steeds een Nashua fax staan. Volgens mij hadden ze bij de politie Amsterdam 
alleen maar een fax op kamer 14, de centrale meldkamer. Aart vertelde mij, dat de fax bij hem op de kamer door de 
gemeente Amsterdam was geplaatst, omdat hij heel veel informatie-uitwisseling met het stadhuis had. Ik kwam op een 
idee. Dagelijks was de commissieman of een rechercheur onderweg naar de rechtbank (OVJ of RC) met stukken die, in 
origineel, getekend moesten worden. Deze gang van zaken vrat tijd en we hadden nooit tijd.                                                                              

Natuurlijk diende zich binnen de kortst mogelijke tijd, aan het eind van de middag, weer een onderzoek aan, waarbij 
razendsnel gehandeld moest worden. Jazeker, ook in de ambtenarij moet soms snel gehandeld worden. Telefonisch heb 
ik overleg gehad met een dienstdoende OVJ om deze zaak per fax af te doen.Dit telefoongesprek nam de nodige tijd 
in beslag. We kwamen, na veel wikken en wegen, tot een akkoord. Voor deze ene keer mocht er gefaxt worden maar 
dan moest de volgende morgen om 09.00 uur de commissieman het origineel door de OVJ laten tekenen.De maandag 
daarop zou dan in het unitoverleg van de OVJ ’s deze gang van zaken, dus faxverkeer tussen politie en justitie, besproken 
worden. In de loop van die week kreeg ik van de OVJ fiat om de bovengenoemde werkwijze te standaardiseren.De 
chef recherche was het er graag mee eens en het prangende probleem van het bijzondere faxpapier heeft hij met het 
stadhuis geregeld. Heden ten dage zal het zeker allemaal digitaal gaan.Wel leuk om te weten; In Japan is het begin dit 
jaar in overheidsinstellingen niet gelukt om de faxmachines, sinds 1986 in gebruik, naar huis te sturen. De ambtenaren 
zijn daar verknocht aan die machines. Wel stapt men daar sinds kort af van de 3,5 inch floppydisks, maar dat is een 
centenkwestie. Sony heeft in 2011 de productie van de disks beëindigd. En tot slot, tot 2019 werd het Amerikaanse 
kernwapenarsenaal nog met computers met floppydisks bestuurd (Trouw 28.10.2021). 

Ger Walma
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OEFENING MOTORDIENST
Rob Ruiter

Als de motordienst op gezette tijden ging oefenen 
in het crossen op Soesterberg, dan bestelden zij 
een vrachtauto bij het bureau vervoermiddelen om 
de motoren en toebehoren naar Soesterberg te 
vervoeren. Daar ging dan ook een chauffeur mee 
en ik was altijd vrijwilliger voor zo´n dag.  Je laadde 
dan alles in op de Anne Frankstraat en reed daarna 
naar Soesterberg. We hadden vaste plek daar op 
het slapende deel van de vliegbasis. Als we daar 
aankwamen, bracht ik alles in gereedheid en zette de 
motoren klaar. Als de mannen dan kwamen hoefden 
zij alleen een overall aan te trekken. Ik reed eerst 
zelf meestal ook een rondje over de testbaan, want 
de motorrijders zaten toch koffie te drinken bij de 
Woesterhoogte.  

Op een keer kwam Chef Motordienst L. Dorst mee 
en ik zie hem nog aankomen, keurig in het pak. Ik 
zei tegen hem: “Ook een rondje, meneer Dorst?” 
Hij zei: “Nou nee ik moet, als ik terug ben, nog naar 
een vergadering”. Na aandringen kregen we hem 
toch in een overall en zette hij een pothelmpje 
op. Instructeur Hans Lusing reed voorop. Toen ze 
terugkwamen was de Chef niet meer te herkennen 
van de prut. Dus lachen. Op een van die dagen daar, 
zei Rob Moot, een van de instructeurs: “Rob, de AVD 
is ook bezig hier vlakbij. Ik achterop bij Rob. Toen 
werd ik wakker onder een boom. We waren in een 
van die sporen onderuitgegaan. Mijn bril stuk, enz en 
ja, hoe kon je dat uitleggen als dienst ongeval. Ik heb 
maar gezegd, dat ik van de laadklep gegleden was 
en zo mijn hoofd gestoten had.Het was een pracht 
tijd toen. Na het crossen eten bij de Chinees in Zeist. 
Dat eten was een hoofdstuk apart. Zo hadden we 
daar een apart zaaltje voor dat zooitje ongeregeld. 
De kapstok bezweek zowat onder het gewicht van 
al die jassen en koppels. Soms was er zo’n tumult, 
dat de koks uit de keuken kwamen kijken. En als er 
dan opgediend werd in van die schaaltjes, moest je 
snel zijn anders had je niks meer. Dat is mij de eerste 
keer overkomen.Prachtige tijd met een geweldige 
ploeg Motorrijders. Ik had het voor geen goud willen 
missen. 
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TANTE ANNIE
Joop van Heuveln

Het is zonnige woensdagmiddag in de zomer van 1982 
en de avonddienst is een half uur geleden begonnen. 
De portier van de hoofdingang van het hoofdbureau van 
politie belt naar de zedenpolitie dat er een echtpaar met 
hun zoon staat bij zijn loge en dat die direct iemand van de 
zedenpolitie willen spreken. De dienstdoende rechercheur 
vraagt of hij het echtpaar door wil sturen. 

Een paar seconden later wordt er wild op de deur gebonsd. 
Wanneer de rechercheur de deur opent ziet hij twee 
ouders met een rood hoofd en het schuim van woede 
rondom hun mond. Naast hen staat een puber met rood 
haar en zijn gezicht is overdadig bedekt met jeugdpuistjes.

Hij probeert te kijken of hij er niet bij hoort. Nog voordat 
hij het echtpaar naar een van de verhoorkamers kan 
verwijzen begint de vader al luid te roepen dat hij aangifte 
wil doen terzake verkrachting, zijn zoon is het slachtoffer 
en Annie moet de gevangenis in. De jongen, Robbie wordt 
even apart gezet en de rechercheur vraagt aan de ouders 
wat er aan de hand is. De ouders praten van opwinding 
door elkaar en daardoor is het niet duidelijk wat er precies 
aan de hand is. Maar wat al meteen duidelijk is dat tante 
Annie het gedaan heeft. Eerst maar een kop koffie en dan 
proberen te vertellen wat er aan de hand is: Robbie is een 
paar weken geleden 14 jaar geworden en moeder vindt 
het nu wel tijd dat Robbie, hun zoon, seksuele voorlichting 
krijgt. Ook vindt zij dat het de taak van de vader is hun 
zoon voor te lichten. Vader probeert er eerst nog onderuit 
te komen. Hij is daar niet zo goed in, maar zijn vrouw 
houdt haar been stijf. 

Hedenmiddag nadat vader extra vroeg van zijn werk 
is gekomen roept hij zijn zoon bij zich voor een gesprek 
onder mannen. Hij is niet zo sterk in zijn woordkeus en 
begint stotterend het verhaal van de bv Als hij daarna 
heeft uitgelegd hoe konijnen het doen en nu met een 
rood hoofd wil gaan uitleggen hoe het bij de mensen 
gaat, onderbreekt Robbie hem en vraagt aan zijn vader of 
hij soms bedoeld wat hij wekelijks met tante Annie doet 
als hij oppast op haar dochtertje. Tenminste, dat was 
aanvankelijk wel de bedoeling. 

Vader is even stil en vraagt wat hij bedoelt. Nou ja, zegt 
Robbie zich van geen kwaad bewust, je weet wel de ene 
plasser in de andere. Ja, dat bedoelt vader. Maar het is 
de bedoeling dat hij de voorlichting geeft en niet zijn zoon 
hem verteld hoe het gaat. 
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Hij roept zijn vrouw erbij en vraagt Robbie te vertellen wat hij nu eigenlijk met tante Annie doet en wanneer. Nu wordt 
het tijd dat de rechercheur even apart met Robbie gaat praten zonder zijn ouders. En zonder enige schaamte vertelt 
Robbie het volgende verhaal. Ongeveer negen maanden geleden is hij gevraagd om op zaterdagavond op te passen 
op de drie jarige dochter van tante Annie. Annie is de jongere zuster van zijn moeder en Annie is op 18-jarige leeftijd 
zwanger geworden tijdens een feestje. Niet duidelijk is het wie de vader is en Annie voedt het meisje alleen op. En 
inmiddels drie jaar later heeft Annie haar leven weer geheel op de rails. Ze heeft een goede baan, 
een halve woning. Ze is gezond net zoals haar kleine meid. Maar Annie is nog jong 
en wil ook van het leven genieten. Ze zou graag weer een café of een disco 
bezoeken. Maar dan moet er wel iemand oppassen op haar dochtertje. 
Afgesproken wordt dat Robbie de oppas voor zijn rekening gaat nemen. 
Hij krijgt een rijksdaalder per avond en er staat een liter cola voor 
hem in de koelkast en er is natuurlijk een grote zak chips voor 
hem. Robbie is meteen enthousiast, kan hij zaterdags zijn eigen 
tv-programma kiezen en niet naar de akelige programma’s 
die zijn ouders bekijken. Als hij slaap heeft kan hij naar 
bed gaan. Omdat Annie geen grote woning heeft staat 
in de slaapkamer een tweepersoonsbed, met aan het 
voeteneinde een kinderbedje voor zijn nichtje.

 Robbie slaapt die nachten samen met Annie in het 
bed. Niets aan de hand. Annie komt vaak laat thuis 
en stapt vermoeid in het bed en slaapt meteen in. 
Robbie weet niet zeker wanneer het is gebeurd maar 
op een zondagmorgen wanneer beiden nog in bed 
liggen heeft Robbie last van een ochtenderectie. Tante 
Annie merkt dat en moet gedacht hebben, vraag niet 
hoe het kan maar profiteer ervan. En Robbie heeft 
op zijn 13-jarige leeftijd voor de eerste maal seks 
en wel met zijn tante. Vanaf dit moment hebben ze 
elke zondagmorgen seks. Aanvankelijk gaat Annie op 
zaterdagavond nog wel stappen, maar uiteindelijk blijft 
zij zaterdags thuis en maken ze het samen gezellig. 

Vaak vrijen ze in de vooravond om het ‘s nachts of de 
volgende ochtend nog eens over te doen. Geen enkele maal is 
er geweld van welke zijde ook gebruikt of heeft iemand de ander 
gedwongen. Maar ja, seks met een minderjarige daar rust een taboe 
op. Na de verklaring van Robbie tegenover de rechercheur wordt het tijd 
de ouders van het gebeuren op de hoogte te brengen. Robbie ziet daar wel 
tegen op omdat hij tante Annie niet in een kwaad daglicht wil stellen.
Als het aan hem ligt verandert er niets, maar daar zullen zijn ouders het niet mee eens 
zijn. De ouders staan erop om aangifte te doen en de volgende dag wordt tante Annie uitgenodigd om als verdachte te 
worden gehoord. Haar verklaring is nagenoeg gelijk aan die van Robbie en zij geeft verder aan dat zij verliefd is geraakt 
op haar neefje en ziet nu wel in dat het ongepast is om met een minderjarige seks te hebben ook als het met beider 
toestemming is. 

Het proces-verbaal wordt ingezonden naar Justitie, maar of tante Annie ooit vervolgd is komen we nooit te weten. 
De moraal in de jaren tachtig is er dan toch een van vrijheid, blijheid en niet zeuren. De verhoorder is wel vergeten te 
vragen of Robbie nog steeds trouw de rijksdaalder heeft gehad voor het oppassen. 
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FEUILLE -TON 3 Ton Buddelmeijer

Bestorming Telegraafgebouw
Ondertussen bereikte het detachement druppelsgewijs nieuws uit de stad. Het 
leek duidelijk een oproer en ingrijpen door de politie was dringend noodzakelijk. 
Er kwam echter geen bevel om uit te rukken. Berichten kwamen binnen over 
bouwvakkers, die het gebouw van De Telegraaf bestormden, dat er vernielingen 
werden aangericht en brandjes werden gesticht. Een demonstrant was overleden 
en Hoofdinspecteur Wit was die avond daarvoor gewond geraakt. Veel collega’s 
uit de ochtenddienst, dagdienst 1 en 2, die inmiddels in (kamer 151) de kantine 
waren verzameld, konden niet meer stil op een stoel blijven zitten. De spanning 
was duidelijk voelbaar. Er was echter nog steeds geen bevel tot optreden gekomen. Dat bevel kwam pas tegen 11.30 
uur, waarna we met ongeveer 60 man in busjes, “overvalwagens” en motoren met zijspan vertrokken vanuit het 
Hoofdbureau. Via de Marnixstraat, Leidsestraat, Spui op de NZ Voorburgwal arriveerden wij bij het Telegraafgebouw. 
Het was daar een onbeschrijfelijke puinhoop door vernielingen en gesloopt straatmeubilair. De straat lag bezaaid met 
stenen en was alleen slalommend te passeren. Er was echter geen demonstrant te zien. Wij kregen opdracht door 
te rijden naar de Dam en daar een afzetting te formeren op het Damrak. Met helm op en een met scherp geladen 
karabijn stonden wij tegenover een menigte van honderden stenen gooiende relschoppers en ander geteisem. Rechts 
naast mij stond Brigadier Van Rijn die ons constant waarschuwde alert te zijn op de op ons af komende stenenregen. 
De stenengooiers werden voorzien van munitie door een jongeman, die het Beursplein leeg trok en die ik op de korrel 
had. “Als we die uitschakelen is het afgelopen”, maar brigadier van Rijn zei: “Schieten met de karabijn is ten strengste 

verboden!”.  Daar stond ik nou als jonge agent met twee dienstjaren en een met 
scherp geladen karabijn tegenover een losgeslagen horde oproerkraaiers. De 
adrenaline gierde door mijn lijf. Hiervoor was ik toch niet bij de politie gekomen?
 
In de loop van de middag sneuvelden de eerste ruiten van C&A en de Bijenkorf. 
Door al dat glasgerinkel en een onoplettendheid van mijzelf werd ik aan het 
eind van de middag getroffen door een steen op mijn rechterknie. Een voltreffer 
gegooid door zo’n klootzak. Tot mijn geluk was er inmiddels aflossing gekomen van 
manschappen van de Koninklijke Marechaussee. Met een dikke zwaar gekneusde 
knie moest ik een paar dagen thuisblijven. Ik kwam uit de 7.00 - 16.00 en had 

mijn weekend.  Dagelijkse volgde ik het spannende nieuws. Onverwacht kreeg ik bezoek van een jonge Inspecteur (ik 
ben ervan overtuigd dat het Joop van Riessen is geweest) die een bos bloemen kwam brengen en een bierpul van een 
bekende Amsterdamse brouwer. “Nee, geen koffie, ik heb nog meer adressen te doen” en weg was hij. 

Na mijn herstel en een relatieve weergekeerde 
rust in de stad nam het ‘gewone’ politiewerk weer 
een aanvang. Assistentie-surveillance en optreden 
tegen fout- en dubbelparkeerders in de Ferdinand 
Bolstraat, Stadhouderskade en in de Van Woustraat. 
Een hardwerkende sloeber fl. 7,50 laten betalen voor 
dubbel parkeren, terwijl enige weken daarvoor bij 
de rellen daders van ernstiger misdrijven onbestraft 
konden wegkomen. Dat was voor mij toch wel een 
dingetje. Mijn frustratie voorgelegd aan Brigadier Slob, 
die er ook geen passend antwoord op kon geven. Mijn 
aantal transacties daalde enorm in die periode, waarop 
een stevig gesprek volgde met mijn brigadier. 

ENIGE DISCREPANTIE

Manneke Pis in Brussel geniet grote bekendheid maar hoe 
bekend was nu “Het Lieverdje” op het Spui in Amsterdam 
bij het grote publiek? 

Daar kwam snel verandering in, want begin 1965 ontstond 
in Amsterdam de Provo-beweging onder aanvoering van 
Roel Van Duyn, Rob Stolk en Luud Schimmelpenninck. 
Provo’s, onder leiding van de antirookmagiër Robert Jasper 
Grootveld, hielden rond het beeldje hun happenings. 
Iedere zaterdagavond was het feest en het uitgaanspubliek 
stroomde toe om niets van deze happenings te missen.

Elke zaterdag in de late middagdienst werd er aan het 
bureau Singel een detachement samengesteld van collega’s 
uit de hele stad, meestal van de dezelfde dienstgroep; ikzelf 
zat op groep 3. Meerdere malen mocht ik deel uitmaken 
van zo’n Detachement. Er bestond wel een karabijnbrigade, 
maar dat was een te zwaar middel om in te zetten bij deze 
ludieke acties. De ME, zoals wij die nu kennen, bestond 
nog niet.Het politieoptreden was in die periode zeer 
wisselend, de ene keer verliep de happening “vreedzaam” 
de andere keer, na een klein incident, werd het hele Spui 
schoongeveegd. Om aan klappen van de lange wapenstok 
te ontkomen sprongen meerdere personen in het water 
van de Singel. 

Later vertelde een collega mij dat ik Ton Regtien een 
lantaarnpaal had ingejaagd. Ik had hem niet herkend. 

MANNEKE PIS

HET BROEIDE IN AMSTERDAM.

De opmaat naar een roerige periode in 
de hoofdstad stond in de startblokken. 
Rookbommen ontploften op 10 maart 
1966, tijdens de huwelijksdag van 
prinses Beatrix en prins Claus, in de 
Raadhuisstraat. Ik maakte deel uit van 
een vredesdetachement en had een 
post in de tweede ring op de Oude 
Turfmarkt. Later hoorden wij, dat 
er charges waren uitgevoerd onder 
andere in de Raadhuisstraat. Ook daar 
was publiek tijdens charges in het 
water gesprongen van de Keizers- en 
de Herengracht. 
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Ik had 07.00 - 16.00 uur die dinsdag 14 juni en was chauffeur van dienst. 
Dat hield in dat er met de bus post werd gereden, boodschappen gedaan, 
processen verbaal naar het Gerechtsgebouw aan de Prinsengracht werden 
gebracht, inbeslaggenomen voor-Werpen werden gedeponeerd bij de 
Domeinen, enzovoorts. Tijdens zo’n dienst dronk ik, tussen de bedrijven door, 
rond een uur of elf, altijd thuis koffie en nam mijn lunchpakketje mee dat 
Magda had klaar gemaakt. Die ochtend had ik nog geen voet over de drempel 
gezet van het bureau Pieter Aertszstraat of mij werd te verstaan gegeven 
dat ik onmiddellijk naar het hoofdbureau moest, omdat ik geconsigneerd 
was. Ik had niets meegekregen van de rumoerige avond in de Marnixstraat bij het Elisabethpatronaat. Daar werden 
vakantiebonnen door de vakbond verzilverd, waarbij voor de niet georganiseerden 2% werd ingehouden.In de kantine 
van de Verkeersdienst werden we bijgepraat en moesten wij wachten op verder instructies. 

Assistentie gevraagd in de Kuipersstraat waar een schreeuwende vrouw op straat te keer ging. Ter plaatse troffen wij 
een opstootje met een wild om zich heen slaande en luid schreeuwende vrouw. ‘Verwoerd is moord en Verwoerd is 
een moordenaar’! Een man liep op ons toe en zei dat het zijn vrouw was, die te lang in Afrika had gewoond. Onder 
het regiem van Verwoerd had zij zoveel te verwerken gekregen, dat zij totaal mattaklap was geworden. Het lukte 
ons de vrouw, die totaal buiten zinnen was, terug te geleiden naar haar woning. Intussen vroeg ik, via kamer 14, met 
spoed een psychiater. In de woning liep de vrouw luid schreeuwend en met een klerenhanger als mitrailleur ‘Dood aan 
Verwoerd’ te scanderen. Alle aanwezigen in de kleine kamer kregen een klerenhanger (wapen) en een hoedje met voile 
(helm) en zo liepen wij schietgeluiden makend door de halve woning in de hoop dat de psychiater snel zou arriveren. 
Bij de opmerking dat de dokter zo zou komen, raakte zij geheel buiten zinnen. Om haar rustig te houden bleven wij 
maar rondjes lopen en roepen “Verwoerd is een moordenaar!”. Toen de arts er eindelijk was, nam ik hem even apart 
en drukte hem op het hart zich absoluut niet voor te doen als dokter, omdat zij daarop furieus reageerde. De man 
stapte de kamer binnen en zei: “ik ben dokter Van der Beek* van de GGD”. Zij ontplofte en nijdig greep zij een voor de 
hand staande pot pindakaas, die de dokter door snel te bukken net kon ontwijken. Vervolgens moesten wij haar met 
vier man in bedwang houden zodat de psychiater haar een kalmerend spuitje kon geven. Nadat zij per ambulance was 
afgevoerd vroeg ik Van der Beek naar zijn optreden. Hij antwoordde: “Ik heb de situatie onderschat”.  Daar zakte mijn 
broek vanaf. 

*gefingeerde naam    

EEN KNOTSGEKKE AVOND

BOUWVAKRELLEN JUNI 1966

Arno van BEERS 
Vooral in District 7 (Zuidoost) heeft Arno vele jaren 
doorgebracht, als rechercheur en later als Ip. Arno is nog 
steeds vol lof over zijn collega’s met wie hij vele jaren heeft 
samen gewerkt en zou die tijd zo weer over willen doen. 
Arno reed samen met een collega over de Karspeldreef, toen 
achter hen het toestel van El Al neerstortte. Hij was toen, als 
leidinggevende, als een der eersten ter plaatse en uiteraard 
heeft dit een grote impact gehad. Er werd geweldig werk 
verricht door alle collega’s, die ter plaatse zijn geweest. Arno 
heeft het in Utrecht met vrouw, kinderen en kleinkinderen 
prima naar zijn zin. Maar ook: politie is en blijft familie. Ware 
woorden van een prettig mens. 

Nico BERKELAAR 
De inmiddels 97-jarige Nico woont alleen in zijn appartement 
te Amsterdam-Geuzenveld en kan zich goed redden. Hij 
doet zijn boodschappen en kookt zijn potje. Nico heeft goed 
contact met de buren en wordt goed in de gaten gehouden. 
Prachtig om te horen toch? en belangrijk in het huidige 
leven, sociale controle. 

Jaap van LOKHORST
Samen met zijn echtgenote al jaren woonachtig in Amstelveen 
en beiden in redelijk goede gezondheid. De 86 jarige Jaap 
heeft wat last van zijn gehoor, maar als je nog samen met je 
vrouw kunt zijn is dat alleen al een groot voordeel. 

Frans de WINTER 
Zoals bekend is Frans erg ziek geweest van Covid 19 en 
daarvan nog steeds herstellende. Zijn conditie is nog niet wat 
het moet zijn, maar het gaat de goede kant op, nog wel wat 
snel buiten adem. Sterkte Frans,

Angela CEVAT 
Pas verhuisd van Hoofddorp naar Badhoevedorp waar zij 
zich een stuk beter op haar gemak voelt. Angela heeft 16 
jaar gewerkt bij het RSC aan het HB. De Meldkamer was hier 
ook een onderdeel van. 

Piet van der PLUIJM 
De 92 jarige Piet en zijn echtgenote genieten van het leven, 
ook omdat beiden in goede gezondheid verkeren. Piet rijdt 
nog auto, zijn rijbewijs is pas weer verlengd. Piet en zijn 
vrouw maken regelmatig uitstapjes en komen graag in Zuid 
Limburg tijdens de Kerstdagen. De Kerstbingo van de SPA 
wordt zeker door Piet en zijn vrouw bezocht. 

Theo VLUGT 
De 89 jarige Theo woont samen met zijn echtgenote in 
Purmerend en ook zij verkeren beiden in goede gezondheid. 
De huisarts is voor Theo eigenlijk een onbekende. Theo 
heeft bij de Uniformdienst gewerkt aan Singel en Leidseplein 
en hierna ook een tijdje bij afdeling Vervoer van de 
Beheersdienst. Theo sloot af aan de Waddenweg. 

Cees MOEDT 
Na enige tijd in Heiloo te hebben gewoond zijn Cees en zijn 
echtgenote neergestreken in De Rijp. De 82 jarige Cees (waar 
blijft de tijd) heeft het daar goed naar zijn zin. Gezondheid is 
een credo, dat voor velen van ons gewoon erg belangrijk is. 

Emil de BOER 
Enige jaren geleden overleed de echtgenote van Emil en 
uiteraard is dit een groot verlies. Met steun van familie en 
vrienden heeft hij het goed kunnen redden en is positief 
over de toekomst. Zijn huidige woning in Zwaag wordt hem 
te groot en hij denkt er over om wat kleiners te zoeken. Gaat 
zeker lukken. 

Piet DIJKSRA 
Ook Piet, de jongere broer van Goitzen Dijkstra, moet alleen 
door het leven na het overlijden van zijn echtgenote enige 
jaren geleden. Piet, 81 jaar, is altijd een echte Uniformdiender 
geweest, de belangrijke basis van de politie. Piet heeft vele 
jaren aan District 6 dienst gedaan. 

Joop NEELS 
Vanuit Amsterdam-Noord zijn Joop en zijn vrouw een paar 
jaar geleden verhuisd naar Wognum en het bevalt ze daar 
prima. Kinderen in de buurt en in goede gezondheid. Joop, 78 
jaar, is bij velen bekend van de Beheersdienst (kraanwagens). 

Joop PEIJNENBURG 
Een andere Joop, deze 75 jarige, is bekend van Bureau 
Waddenweg en de Verkeersdienst. Joop woont al vele 
jaren in Purmerend en is daar nog penningmeester van een 
Vereniging. Dat houdt de bovenkamer scherp, zegt hij zelf.
 
Gerrit van ROOTSELAAR 
De 95 jarige Gerrit heeft het moeilijk en extra zuurstof nodig. 
Gerrit wordt goed verzorgd en heeft veel steun van familie 
en dat is zeer belangrijk. Sterkte Gerrit. 

Chris SCHRÖDER 
Chris is als wijkteamchef Rivierenbuurt met pensioen gegaan 
en heeft het dus goed gedaan. Chris, 80 jaar, verkeert in 
goede gezondheid en heeft voor een dergelijke leeftijd de 
gebruikelijke lichamelijke ongemakken. Wandelen en fietsen 
gaat prima en van tijd tot tijd heeft Chris een etentje met wat 
eveneens in Uithoorn wonende oud-collega’s. Een goede 
zaak. Het bezoeken van een zoon in Australië ziet hij niet 
meer zitten, die reis is toch echt wat te lang. 

Beste leden, dit was zoals eerder aangegeven mijn laatste 
“hoe is het met”. Ik heb dit altijd met veel genoegen gedaan. 
Voor allen: het allerbeste. 

HOE IS HET MET?     door Frank van den berg
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KERSTPUZZEL SPA NR34

Los eerst het kruiswoordraadsel op en breng vervolgens de gevraagde letters over naar de gelijkgenummerde vakjes 
in het balkje onder de puzzel. Bij juiste invulling leest u daar een “spreuk”. Vul de woorden in, vul de slagzin in en 
stuur deze voor 1 februari 2022 op naar puzzel@spa-amsterdam.nl. Veel puzzelplezier!

Horizontaal
1 jus. 8 kappergerei. 15 éénmaal. 16 letterkeer. 18 koude lekkernij. 19 hert. 21 man 23 seconde. 24 de oudere. 25 wortel. 
27 vernis. 28 slagersvakonderwijs. 30 vaartuig. 31 jongensnaam. 33 tuin. 35 god v/d liefde. 36 rafelen. 37 hetzelfde. 38 
jongensnaam.  40 punthoed. 42 pers vnw. 44 Japanse munt. 45 voorkeur. 47 voordat. 48 inh maat. 49 haringingewand. 
51 snit. 53 tweetal. 54 deel van een oog. 56 afschriften. 58 muz. instrument. 59 vervoersmaatschappij. 60 staatsgreep. 
61 wrede keizer. 62 bijwoord van graad. 63 kledingstuk. 64 groente. 66 wasmiddelmerk. 67 dwarsbalk. 69 tijdschrift. 
70 strijdperk. 71 Amerikaanse staat. 73 voorzetsel. 74 bouwland. 75 in orde. 77 onmeetbaar getal. 79 binnen. 81 
daarna. 83 Peruviaanse vorst. 84 muzieknoot. 85 deel v/d dag. 87 hardste materiaal. 90 pap. 92 meisjesnaam. 94 
naar rook smakend. 96 muts. 97 komaan! 98 vruchtennat. 100 groei. 101 wetering. 103 overdreven. 104. drukte. 
106 vleeswaar. 108 groente. 109 diepte v/d trede v/e trap. 110 romp. 111 oudnoorse hofdichter. 113 incasseren. 115 
jongensnaam. 117 boom. 118 ivoor. 120 plaaggeest. 121 zonnegod. 122 vleesnat. 124 stevig. 126 soort bier. 127 zwijn. 
129 deelgenoot. 131 rivier in Italië. 132 soort sinasappel. 133 babyartikel.

Verticaal
1 kappersterm. 2 geplooide huid. 3 een zekere. 4 boom. 5 achter. 6 kolk/plas. 7 Chinese munt. 8 slijk/modder. 9 vogel. 
10 voorbij. 11 pers vnw. 12 uitroep om een dier weg te jagen. 13 tennisterm (mv.). 14 uurwerk (mv.). 17 vrucht. 20 
honingdrank. 22 schortje. 25 munt in Chili (mv.). 26 bijwoord. 28 proost! 29 bevel. 31 niet jood. 32 voorzetsel. 33 muz. 
noot. 34 vet. 39 tuinafzetting. 41 gelofte. 43 vrucht. 45 speelgoed. 46 plaats in Gld. 48 geldstuk. 50 Chinese maat. 51 
in één plat vlakliggend (wisk). 52 het maken tot één. 53 muz. noot. 55 woldragende dieren. 56 zoen. 57 nieuw. 58 
melkproduct. 63 verlegen. 65 woonboot. 66 windrichting. 68 streling. 72 vruchten. 74 slot. 76 twijg. 78 soort winkel. 
80 slaapziekte. 82 omwentelen. 84 gebouw. 86 bouwland. 88 ouderdomsuitkering. 89 muz. noot. 91 klein kind. 93 
gebouw in Amsterdam. 95 Europeaan. 98 merk horloge. 99 kerkelijk zangstuk. 101 scheel. 102 chemische verbinding/
meisjesnaam. 104 kledingstuk. 105 plat ovalen vat. 105 grasvlakte. 107 gewicht. 112 indien. 114 vocht. 116 gevierde 
zangeres. 118 berg op Sicilië. 119 beroeps. 121 jongensnaam. 123 Roemeense munt. 124 Indonesische munt. 125 
Komissie voor Openbare Onderstand. 126 lof. 128 muz. noot. 129 veneuze injectie. 130 titulo pleno. 131 Amsterdams 
peil.

De oplossing van puzzel 33 was geen mooie slagzin, maar een stevige kruiswoordpuzzel. Er waren slechts 4 inzendingen, 
maar wel alle vier goed. Bij loting viel de prijs op Piet Mol. We nodigen alle prijswinnaars van de afgelopen periode 
binnenkort uit om hun prijs in ontvangst te nemen. Als de corona tenminste geen spelbreker is. 


