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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter

Mijn voorwoord in het SPA-Nieuws van maart 2022 eindigde met een hoopvolle verwachting. Ik schreef: “Na regen 
komt zonneschijn en starend naar de einder verwacht ik binnen afzienbare tijd weer een springlevende vereniging met 
een jaar vol activiteiten”. 

Deze verwachting is uitgekomen en kijkend naar de activiteiten- en evenementenkalender kan ik rustig stellen dat de 
SPA weer bruist van de activiteiten. Eind maart waren de coronamaatregelen voorbij en kon onze soos weer geopend 
worden voor de leden. Dat daar behoefte aan was, bleek wel aan de inloop. Het activiteitenseizoen werd gestart 
met een paasklaverjasdrive en de kalender volgend zijn er al een paar evenementen geschiedenis. Als ik dit stukje 
schrijf dan is de drukbezochte Italiaanse middag alweer voorbij en kan terug gekeken worden op een heel gezellige 
zonovergoten dag, met heerlijk gepresenteerde lekkernijen uit de Italiaanse keuken. Op 11 juni vieren wij het 35-jarig 
bestaan van de SPA. Het belooft een geweldige dag te worden en in het volgende SPA-nieuws zal verslag worden 
gedaan van deze viering.

De zomervakantie staat weer voor de deur en velen van u zullen vakantie vieren op de 
camping of elders in Nederland of het buitenland. Ik wens u op voorhand een fijne 
vakantie, doe voorzichtig en na de vakantie pakken wij de activiteiten weer op.

SPA-honk | Rijksstraatweg 56 | 1115 AT Duivendrecht
info@spa-amsterdam.nl | www.spa-amsterdam.nl
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
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag

03-09-2022
20-09-2022
1 t/m 5-10-2022
18-10-2022
02-11-2022
15-11-2022
16-12-2022

BBQ
Klaverjassen
Najaarsreis Bilstein
Bingo
Korpsreunie
Klaverjassen
Kerstdinner/danssant

16:00 uur
13:00 uur
09:00 uur
13:00 uur
info volgt
13:00 uur
17:00 uur

SPA-Honk
SPA-Honk
PTO
SPA-Honk
infot volgt
SPA-Honk
Info volgt

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2022

Helaas is door het overlijden van Bert Lustig een vacature ontstaan voor webredacteur (m/v). De webredacteur 
vervangt de webmaster bij diens afwezigheid in verband met het op peil houden van de actualiteit en de 
continuïteit van onze website. De werkzaamheden bestaan uit het tijdig plaatsen van mededelingen van het 
bestuur en de commissies, berichten ven overlijden e.d. Wij zoeken iemand die kennis heeft van het gebruik 
van Wordpress, dan wel de bereidheid en de gelegenheid om te leren om met dit programma te werken. De 
werkzaamheden beslaan vooralsnog ca. 1 uur per week en veel werk kan vanuit huis worden gedaan. U kunt 
zich aanmelden bij onze webmaster via het mailadres webmaster@spa-amsterdam.nl. 

Het bestuur.

VACATURE WEBREDACTEUR

Recherchesociëteit Amsterdam
De Recherchesociëteit Amsterdam (RSA) bestaat inmiddels 
bijna vijftig jaar. Het is een gezelligheidsvereniging, bestemd 
voor (oud-)politiemensen die bij een recherchedienst werken 
of hebben gewerkt.

Heeft u bij een recherchedienst gewerkt en wilt u met collega’s gezellig praten over oude zaken of leuke 
anekdotes, kom dan gezellig een keer langs op de 3e vrijdag van de maand in eetcafé ’t Pakhuis aan de 
Voetboogstraat 10 te Amsterdam. Op de periode juni-augustus na, zijn we maandelijks bij elkaar onder 
het genot van een drankje en een hapje. Bijgevoegde foto’s geven een indruk van de sfeer. Nieuwe leden 
zijn welkom, zeker ook dienders die nog actief zijn in het arbeidsproces. Meer informatie kun je vinden op 
www.soosrsa.nl. Je kunt ook vragen stellen op soosrsa@gmail.com. Het bestuur hoopt een aantal van jullie 
te kunnen verwelkomen. 

LEDEN VAN DE SPA
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Op dinsdag 22 maart bereikte ons het trieste bericht dat Bert Lustig was overleden. Wij 
wisten dat Bert de laatste maanden van zijn leven ernstig ziek was, maar toch komt zo’n 

bericht steeds onverwachts. 

Zijn naaste collega, onze webmaster Han Varkevisser, vertelde over zijn contacten met Bert het volgende: “Bert Lustig (ook wel 
liefkozend “Bertje” genoemd), kwam ik tegen ergens eind zeventiger, begin tachtiger jaren toen hij als leerling brigadier geplaatst 
was bij het opleidingsposthuis Linnaeusstraat. Het was de bedoeling dat ik in mijn rol als personeelsbeoordelingsadviseur vanuit 
de Dienst Personele Zaken zou assisteren bij het beoordelen van zijn geschiktheid voor de naasthogere rang.  Een beetje lijzig 
pratend en met haar tot op zijn schouders gaf hij naast de voordeur in het zonnetje buiten blijk van een eigen mening die op menig 
punt haaks stond op de aldaar gevestigde cultuur. Dat gaf enige wrijving bij het management van het Posthuis, maar uiteindelijk 
kwam Bert voldoende uit de verf en kon hij zijn “bloemkolen” in ontvangst nemen. Bert werd bevorderd tot brigadier.

In de jaren daarna raakte ik het zicht op Bert kwijt, maar ik vernam wel dat hij bij het Bureau Bijlmer zijn plek had gevonden en 
er werd een enkele keer geklaagd over geluidsoverlast wanneer hij als fan van The Rolling Stones zijn favoriete muziek door het 
bureau liet schallen.

Na zijn pensionering in 2015 werd hij lid van de SPA. Al vrij snel na zijn aanmelding als lid van onze vereniging stelde hij zich 
beschikbaar als redacteur van onze website. We hadden van meet af aan een klik en verdeelden de werkzaamheden tot beider 
tevredenheid. En uiteraard werd er veel plezier gemaakt. Vanwege de broze gezondheid van Bert werd er veel vanuit huis gewerkt, 
maar dat is bij websites maken en onderhouden heel goed te doen. Communicatie verliep via mail, whatsappjes of de telefoon. En 
naarmate de tijd vorderde werd de samenwerking steeds vanzelfsprekender. Er is in de hele periode geen enkel onvertogen woord 
gevallen”.

Bert had met name op het gebied van computerbeveiliging en hulp bij het gebruik van digitale apparatuur een bijzonder grote rol.
Vrijwel maandelijks werd het bestuur door hem op de hoogte gehouden van dreigende aanvallen op computers en telefoons. 
In de relatief korte tijd dat hij de functie van webredacteur vervulde heeft hij letterlijk honderden internetpagina’s gemaakt, 
waarvan er op dit moment nog 256 pagina’s en artikelen op onze website staan. Zijn vele tips, waarschuwingen, ondersteuning 
en – tijdens de Coronaperiode zelfs online - cursussen Word en Excel zijn met veel waardering ontvangen.  Dat dit geen loze 
woorden zijn, moge blijken uit het feit dat in de maandelijkse rapportage van Google omtrent het presteren van onze website, enkele 
door hem gemaakte pagina’s steevast in de top drie stonden van best bekeken pagina’s.

Bert was altijd een altijd vrolijke en positief ingestelde collega die veel anekdotes paraat had. Hij stond met zijn innemende 
persoonlijkheid voor iedereen klaar en hanteerde in zijn contacten altijd de menselijke maat. Het is dan ook met zeer veel verdriet 
in ons hart dat wij zo snel afscheid hebben moeten nemen van een zeer productieve, deskundige en bijzonder aardige collega. Dat 
zijn overlijden ook een groot verlies voor onze vereniging is, is een understatement.

We zullen hem niet vergeten.
Joop Reder
Voorzitter

IN MEMORIAM BERT LUSTIG
(9-8-1951 † 22-3-2022)

DROS TCP
Amsterdam

Jij bent al met pensioen en hebt 
waarschijnlijk volop bezigheden 
en ideeën over de indeling van je 
vrije tijd.
 
Wil je een deel van jouw vrije
tijd gebruiken om weer be-
trokken te worden bij de 
organisatie?

Wil je jouw kennis en ervaring 
weer inzetten voor de veiligheid 
van burgers?

Dan is politievrijwilliger 
worden mogelijk iets voor jou!

Op diverse plekken is er 
behoefte aan inzet van vrij-
willigers in de ondersteuning, 
ook bij de recherche en diensten.

Wij richten ons ook op inzet van 
vrijwilligers op specifieke 
thema's, zoals financiële - en 
computerfraude.
 

Meer weten? Neem dan contact
op met het Team Coördinatie
Politievrijwilligers (TCP).
Wij informeren je graag over de
mogelijkheden en voorwaarden.

Telefoon: 088 169 2555
Email: politievrijwilligers.
amsterdam@politie.nl

Politievrijwilliger 
worden?
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Het is inmiddels een goede traditie geworden dat er binnen de muren van het SPA-honk een paasklaverjasdrive wordt 
georganiseerd. Na een onderbreking van dit jaarlijkse gebeuren door de coronapandemie werden op zaterdag 9 
april de deuren geopend voor dit evenement dat ruim van tevoren was aangekondigd in zowel het SPA-nieuws als op 
onze website. Maar ook de mond tot mondreclame had haar werk gedaan. De voorinschrijving leverde ongeveer 28 
deelnemers op, maar zoals het vaak gaat is dat nog geen garantie dat dit aantal dan ook op de speeldag gehaald wordt. 
Afwachten dus. Gestart werd met de nodige voorbereidingen, hetgeen betekent dat er inkopen moesten worden 
gedaan, aanschaffen van paas gerelateerde prijzen en het honk inrichten zodat er gespeeld kon worden, een klus 
die met een gerust hart overgelaten kan worden aan de evenementencommissie en Rob Heida, secretaris van onze 
vereniging, beheerder van het SPA-honk en duizendpoot tegelijk.

Het is zaterdag 09 april en omstreeks 12.00 uur lopen de eerste deelnemers ons honk binnen en een half uur later 
was het al heel gezellig gevuld met deelnemers. Om deel te nemen moest men wel een bedrag betalen van €5, maar 
ondanks alle pensioenkortingen en niet gedane indexeringen bleek dat geen bezwaar te zijn. Na betaling werd men 
afgevinkt op de deelnemerslijst en nu bleek dat van de ongeveer vooraf opgegeven deelnemers zij ook daadwerkelijk 
aanwezig waren. Nadat Commissievoorzitter Fred Hoedeman iedereen welkom had geheten en uitleg had gegeven dat 
gespeeld zou worden op z’n Amsterdams (slag van de maat hoeft niet afgetroefd te worden) werd er vanaf de eerste 
deling van de kaarten fanatiek gespeeld om de punten. Tussendoor werden de deelnemers voorzien van paasbrood en 
koude snacks.   

Aan het eind van de middag, na het tellen en nakijken van de scoringslijsten bleken er toch nog een aantal telfouten 
gemaakt te zijn, maar nadat dit door het wedstrijdsecretariaat was hersteld werd een definitieve uitslag verkregen. 
Alle punten waren door Marianne, u weet wel, de secretaresse van APGS en partner van ons lid Bertus Swaager, in een 
computerprogramma verwerkt en met één druk op de knop toverde zij de eindscore in beeld. Zoals iedere keer weer 
bij het klaverjassen is er altijd een schlemiel die als laatste eindigt. Dat bleek deze keer Chris Stilkenboom te zijn, die 
met het schamele aantal van 3784 punten, de poedelprijs mocht ophalen. Die poedelprijs was uiteraard ook Pasen 
gerelateerd, zoals op de foto afgebeeld. 

Leo Dekkers bleek de eindwinnaar. Zijn totaalscore van 5147 punten bleek te machtig voor de overige deelnemers 
en hij mocht als eerste naar de welgevulde prijzentafel om een keus te maken. Ton Heuwkemeijer was een goede 
tweede en hij scoorde een totaal van 5120 punten, Een verschil van maar 27 punten op de winnaar. De derde prijs was 
weggelegd voor Ineke Bruurmijn. Ook zij scoorde een prachtig puntentotaal van 5096. Hierna mochten nog velen de 
gang naar de prijzentafel maken. Het bestuur bedankt de evenementencommissie en haar vrijwilligers die op deze dag 
meehielpen in de verzorging en het randgebeuren daar om heen. Nee namen noemen wij niet, maar degene die het 

betreft weten dat het bestuur dit bijzonder op prijs stelt. 

Dit eerste Paasklaverjastoernooi mag als 
bijzonder geslaagd worden beschouwd en 

zal volgend jaar zeker een vervolg hebben. 
Het bestuur van de SPA had voor alle 

aanwezigen nog een paaspresentje 
in petto, want na afloop kreeg 

men nog een doosje eieren mee 
naar huis. Na iedereen fijne 

paasdagen te hebben gewenst 
ging men huiswaarts en kijkt 

het bestuur terug op een 
geslaagd evenement. 

PAASKLAVERJASSEN

Na het loslaten van alle beperkende maatregelen 
rond het “coronavirus” kon weer gestart worden met 
het organiseren van activiteiten voor de leden van 
onze vereniging. De evenementencommissie plaatste 
in het maart nummer van het SPA-nieuws een oproep 
om deel te nemen aan een Italiaanse middag. Ruim 
zeventig leden schreven zich voor dit evenement in. 
Op de binnenplaats van het SPA-honk was een grote 
tent neergezet en ingericht met tafels en stoelen. 
De tafels waren versierd met de Italiaanse kleuren 
en het geheel zag er feestelijk uit. Was het de vorige 
keer hopen op mooi weer, dit jaar hadden wij niets te 
klagen. De zon scheen vol op. 

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.

Het aanvangstijdstip was gesteld om 15.00 uur maar 
reeds om 13.30 uur kwamen de eerste gasten binnen. 
Het bestuur zorgde bij binnenkomst voor een glaasje 
prosecco en al snel vulde de binnenplaats van het 
SPA-honk zich met collega’s. Men had elkaar al enige 
tijd 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 werd aan tafel geserveerd en het 
gepresenteerde menu was voortreffelijk en bijzonder 
smaakvol. De drankjes hielden wij in eigen beheer. 
Deze middag/avond was bijzonder geslaagd en men 
genoot met volle teugen. Als u er niet bij geweest 
bent, dan heeft u zeker iets 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 leden 
van de evenementencommissie en de vrijwilligers 
van onze vereniging, die deze middag/avond tot een 
klinkend succes hebben gemaakt. 

ITALIAANSE MIDDAG MEER
DAN GESLAAGD
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Het is altijd weer genieten om de verhalen van vroeger tijden te 
lezen in de SPA. Ik kan het niet laten er een paar kleintjes aan toe 
te voegen. Het was ergens in ‘67 denk ik. Ik was daar toen net 
begonnen als adjunct-inspecteur. Het eerste wat bij mij opkomt 
was het begin van de ochtenddienst om 7 uur. Op zich was het 
normaal om eerst een emmer water te nemen en de balie te 
reinigen van alle vuil en bloed van alles wat er in de nacht was 
gepasseerd. Daarna volgde het knippen van de lange strook 
papier van de telex als onze vaste telexman er weer eens niet was 
(wie was dat ook al weer?)

In de loop van de ochtend zat ik daar achter het bureau 
ingespannen een rapport te lezen. Toen ik opkeek zag ik agent 
Pielstroom staand achter de balie, sprekend met twee jonge 
vrouwen in het Duits. Heel langzaam zakte zijn rijbroek omlaag 
tot op de laarzen, het gesprek met de dames ging gewoon door 
alsof er niets aan de hand was. Ik constateerde dat hij een licht 
blauwe onderbroek droeg.  Achter mij werd door een groepje 
agenten geproest. De vrouwen bedankten voor het advies van de 
agent en liepen tevreden naar buiten. 

Hoofdschuddend las ik verder in het rapport. Niet veel later werd 
een verdachte binnengebracht. De man keurig in een net pak 
gekleed, was aangehouden door de recherche voor fraude. Bij 
het inschrijven en fouilleren vroeg de man of hij zijn vrouw mocht 
bellen zodat zij een pyjama kon brengen, hij begreep kennelijk 
al dat hij de cel in moest. Ik stelde me de man voor in één van 
onze cellen, het canvas van de brits aan één kant gescheurd, 
een matras waar zojuist één of andere zuiplap of anderszins op 
geslapen had… en vroeg me af of ik dit die man aan moest doen. 
Ik regelde een cel op het hoofdbureau en vraag me nu nog wel 
eens af of dat nou wel een juiste beslissing was. Mogelijk zat ik 
nog te kort aan de Warmoesstraat en moest ik nog wat gehard 
worden… Kennelijk was er die dag een boerencongres in de RAI. 
In de loop van de tijd kwam ik erachter dat de dagen waarop dit 
soort congressen plaatsvonden nogal veel klanten opleverden 
voor de dames op de Wallen. In de loop van mijn dienst stapte 
een man het bureau binnen en zei dat hij met de trein terug 
moest naar Groningen, maar zijn portemonnee kwijt was. Of wij 
hem konden helpen.

EEN DAG UIT HET
LEVEN VAN EEN
WACHTCOMMANDANT
BUREAU WARMOESSTRAAT
Joop van Riessen

Na veel getrek kwam eruit dat hij op damesbezoek was geweest 
en daar al zijn geld had besteed, aan al zijn wensen was kennelijk 
voldaan. Geef maar even je telefoonnummer, dan zal ik je vrouw 
even bellen…ik heb nog nooit een boer zo snel het bureau zien 
verlaten. Na enige tijd wachtcommandant gespeeld te hebben 
leerde ik wel dat er een aantal vaste klanten waren die als ze 
behoorlijk in het glaasje hadden gekeken het gevecht met de 
politie aangingen. Ook in die nacht was er weer een bekende 
vechtersbaas, ik ben helaas zijn naam vergeten, opgesloten in de 
dronkenmanscel. Eén ding was helder, er was bij de aanhouding op 
straat behoorlijk gevochten, flinke klappen waren er uitgedeeld. 
De volgende morgen haalde ik hem geblutst en wel uit zijn cel en 
vroeg of hij nog een kop koffie wilde voor zijn vertrek.

Sorry zei hij voor mijn gedrag, zeg dat maar tegen je collega’s. In 
die tijd was er nog zoiets als wederzijds respect en gevoel. Zo zat er 
ook weer eens een bekende prostituee in de cel. Ze kreeg bezoek 
van haar advocaat en aangezien er geen ruimte beschikbaar was, 
een advocatenkamertje of zoiets, was het vrij normaal de advocaat 
in de cel het gesprek met de cliënt te laten voeren. Er voltrok zich 
een kleine ramp, het belletje in de cel bleek kapot. In de loop van 
de uren daarna klonk er vaak geschreeuw vanuit de cel, waarna de 
dienstdoende cellenwacht het luikje opende en vroeg of de man 
nu eindelijk eens op wilde houden met dat geschreeuw, waarna 
het luikje weer dichtklapte.   

Het gevolg was dat de man uiteindelijk de hele nacht met de vrouw 
in de cel opgesloten had gezeten en pas de volgende morgen eruit 
gehaald werd. Ik hoefde niet bang te zijn dat er iets onwelgevalligs 
die nacht in die cel was gebeurd, de dame heette Carmen 
Skudlarek, en was niet echt appetijtelijk. Het kostte mij de grootste 
moeite de advocaat af te houden van een terechte klacht, daarbij 
had ik geluk dat zijn vader vroeger bij de politie had gezeten. Zo 
werden er allerlei types aan het bureau binnen gebracht, het kwam 
regelmatig voor dat het druk was en alle cellen bezet waren. Het 
gebeurde dan nog wel eens dat er klanten bij waren die ondanks 
gebrek aan ruimte toch moesten blijven. 

Wat dan restte was een plek op de bank in de wachtkamer, waar 
de collega’s bij binnenkomst de sabel ophingen aan het jassenrek 
om daarna achter de typemachine de nodige processen-verbaal 
te schrijven. Plotsklaps klonk er geschreeuw en gekrijs vanuit 
de wachtkamer, ik schoof het luikje open en zag dat onze ‘gast‘ 
een sabel van één van de agenten te pakken had. Alsof het de 
normaalste zaak van de wereld was losten een paar agenten dit 
probleem met de mond op. Ik slaakte een zucht van verlichting en 
kon met een gerust hart mijn dienst beëindigen. Het was een vrij 
normale dag geweest aan het bureau, niks bijzonders te melden. 
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Op 1 juli van dit jaar is het vijftig jaar geleden dat mijn loopbaan bij de politie Amsterdam begon. Na een strenge 
selectie, een medische en psychologische keuring en een uitgebreid antecedentenonderzoek mocht ik aan de opleiding 
beginnen. Mijn keuze voor de politie was niet door ideologische overtuigingen ingegeven. Ik had zeker niet de intentie 
de wereld te verbeteren. Sterker nog ik had er als provinciaal geen idee wat er van een politieman in de grote stad 
verwacht werd. Nee bij mij was het ingegeven door de militaire dienstplicht. In die tijd was het zo dat als je tot je 27e bij 
de politie werkte, je vrijgesteld werd van dienstplicht. En dat wilde ik, vrijgesteld worden van achttien of vierentwintig 
maanden verplicht allemaal dingen doen waarvan je op voorhand al wist dat je ze niet leuk zou vinden. Nee ik was 
geen pacifist. Op de technische school had ik elektrotechniek (C-stroom) gedaan. Daarna nog mijn tweede en eerste 
monteurs diploma gehaald (werkend leren) en ik wilde graag verder in de elektronica. Bij de Koninklijke Luchtmacht 
kon je daar een goede opleiding in krijgen. Moest je je wel voor zes jaar als Kort Verband Vrijwilliger (KVV-er) verbinden 
aan defensie. Na drie dagen keuren, testen, gesprekken voeren op de vliegbasis Gilze Rijen besloot men mij niet aan te 
nemen. Ik was hevig teleurgesteld en dat was voor mij ook het moment dat ik besloot niet verplicht in dienst te willen. 
Om dat te voorkomen waren er in die tijd een aantal mogelijkheden. Als kostwinner kon je vrijgesteld worden van de 
dienstplicht, als je in de bouw werkte of in het onderwijs kon dat ook. Maar dat was of deed ik allemaal niet dus bleef 
de politie over. Bij de politie werken hoefde je niet in dienst. Moest je het wel tot je 27e levensjaar volhouden. Deed 
je dat niet mocht je alsnog je dienstplicht vervullen. Dat kon je natuurlijk niet zo in je handgeschreven sollicitatiebrief 
zetten.

Ja, begin jaren 70 van de vorige eeuw kon je nog niet solliciteren door een bon uit de televisiegids in te vullen. Dat 
kwam later. Bij mijn 40-jarig ambtsjubileum heeft mijn toenmalige chef de sollicitatiebrief uit mijn dossier gehaald en 
tot groot vermaak van het select uitgenodigde gezelschap voorgelezen. Wat kon ik als 18-jarige al een hoop onzin op 
één A4-tje kwijt. De rest is geschiedenis. Na een dagje testen in de aula op de vierde verdieping van het hoofdbureau 
aan de Elandsgracht en een beperkte medische keuring was ik als enige van de 28 sollicitanten van die dag “over”. 
Als ik het zeer uitvoerige antecedentenonderzoek zou doorstaan wilde men wel met mij verder. Geen idee wat dat 
antecedentenonderzoek precies inhield. In de weken of maanden die volgden werd mijn leven, leren en werken van 
alle kanten bekeken. Werkgevers, onderwijzers, leerkrachten, collega’s, vrienden, ouders, ooms- en tantes, allemaal 
werden ze bezocht en bevraagd over mijn karakter. Was ik wel altijd braaf geweest. Had ik de goede werkhouding 
en wat al niet meer. Nadat ik ook deze proef had doorstaan werd ik aangenomen en mocht ik op 1 juli 1972 aan de 
opleiding beginnen. De opleiding was in die tijd nog nagenoeg volledig theoretisch. Veel wetten en wetsartikelen uit het 
hoofd leren, praktisch politieoptreden en schietles. En dat alles intern op de school en het internaat aan de Sloterweg 
700 in Amsterdam. In het theoretische deel zat veel ballast. Dat wist ik toen nog niet maar de Vogelwet en de Jachtwet 
heb ik nooit in de praktijk hoeven gebruiken. Na een jaar theorie een vier maanden verplicht naar de Mobiele Eenheid. 
Een maand opleiding/oefenen en drie maanden “paraat”. Daarna de eerste echte stappen in de praktijk. Aan de hand 
van een mentor drie maanden aan één van de drie opleidingsposthuizen. In mijn geval het later afgebrande posthuis 
aan het Van Beuningenplein in de Staatsliedenbuurt. Ik heb het tot mijn 27e volgehouden en hoefde mijn dienstplicht 
dus niet te vervullen. Na ruim 44 jaar ben ik inmiddels bijna 6 jaar met (pre-)pensioen en kijk ik terug op een geweldige 
tijd bij de politie in Amsterdam. Veel, heel veel gezien en geleerd in die tijd. Op verschillende afdelingen gewerkt met 
heel veel fijne collega’s. Leuke en minder leuke dingen meegemaakt. Gelachen en gehuild met en om collega’s die soms 
vrienden werden. Het heeft me gemaakt wie ik nu ben. Als ik nu weer moest kiezen tussen de dienstplicht en de politie, 
zou ik weer dezelfde keuze gemaakt hebben als 50 jaar geleden. 

SOLLICITATIE Ruud Kuiken

Afgelopen maart heb ik het SPA nieuws 
ontvangen. Altijd leuk. Ik las het artikel 
Feuille-Ton 4. Er stond geen naam van de 
schrijver bij, maar ik neem aan dat dit Ton 
Buddelmeijer is. Hij schrijft over het parate 
peloton 1969-2. Ik maakte ook deel uit van 
dat peloton, als mentor. Ik denk dat Ton een 
beetje in de war was met de namen. Het 
peloton stond onder leiding van de beste 
klaverjasser van Europa en omstreken, Hip. 
Ter Haar. Het A-peloton stond inderdaad 
onder leiding van Ip. J. Kuiper met de 
brigadiers Dries Witte (ben niet helemaal 
zeker van de achternaam) en Gerrit van 
Domseler. Het B-peloton stond onder 
leiding van Ip Goldtstein. Ik maakte ook deel 
uit van het B-Peloton. De brigadiers van 
het B-peloton waren Joop van der Nesse 
en Jelle Riemersma. Klaas Wilting was 
ook mentor bij dit peloton. Bij de eenheid 
waren als chauffeurs ook betrokken Dolf 
Roeper, Douwe de Boer, Gerrit Dejevij en 
Rob Adriaanse. Nadat de vier maanden 
voorbij waren is er een witboek gemaakt 
van alles wat wij hadden gedaan aan 
optredens, onder andere Maagdenhuis en 
een zoektocht naar een jongetje. Hij bleek 
vermoord te zijn.

Ik probeer een paar foto’s bij te voegen. Ik 
hoop dat het lukt. Ik ben niet altijd even 
handig in die dingen. Op de foto gemaakt 
in het Olympisch Stadion door Henk 
Zaaiman van de HKD, staat In de punt van 
de V-formatie, de voorzitter van SPA Joop 
Reder. Hij was daar pupil. Ik moet er ook 
ergens staan. Ik vermoed dat ik de vijfde 
van achteren in het linker rijtje ben. Op de 
sportfoto’s sta ik wel. Op de hardloop foto 
loop ik voorop met Joop van der Nesse. 
Er zit een foto bij van een zwembad. Dat 
was de oefening in Velsen, waarover in het 
artikel wordt gesproken. Ik was daar ook bij.

Er zit ook een groepsfoto bij. Daar staan 
onder andere op: Piet de Niet, Ruud 
Wensveen, Lammert Takens, Joop Reder 
met peuk, Jelle Riemersma, Dries Witte, Hip. 
Kok en Leo Dekkers. Deze foto is gemaakt 
tijdens de meerdaagse oefening.

Ik wilde deze herinneringen toch even onder 
je aandacht brengen. 

REACTIE FEUILLE-TON Boudewijn Woudstra
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“De haat van die mensen en de massaliteit van de demonstranten op die bewuste dag waren ongekend”. Het is 
een zin uit een interview van Winford van Deursen over de kroningsrellen van 1980 en in de ene zin is precies 
samengevat welke emoties er heersten op die dag.

Politie inzet door middel van Steunpunten
In de stad waren een drietal steunpunten ingericht voor M.E-eenheden. Gebouw “de Hoeksteen” aan de Jan van 
Galenstraat, gebouw “de Eenhoorn” aan de James Wattstraat en het MEOC aan de derde Oosterparkstraat. Hier 
was het Parate Peloton gehuisvest. De steunpunten dienden als commandopost, het parkeren van M.E-voertuigen, 
uitvalbasis, rustpunt, opvang van collega’s uit het hele land (de zogenaamde bijstandseenheden), het uitluisteren van 
Radio Stad en het programma van Hanneke Groenteman op de VARA-zender. De rol van laatstgenoemde kon het best 
als opruiend worden bestempeld.   

Bratra
Alleen Amsterdam en Zaanstad hadden de beschikking over Bratra-groepen. Qua personeel kon Amsterdam 8 groepen 
Bratra op de been brengen, qua materiaal slechts 6. Onze Bratra-groepen hadden niet de beschikking over eigen 
vervoer. Al het vervoer, beschikbaar gesteld via Bureau Vervoermiddelen, was die dag vergeven. Twee groepen Bratra 
moesten zich om 9.00 uur melden bij het steunpunt “De Hoeksteen”. Deze twee groepen stonden onder leiding van de 
Inspecteur Bernard Welten. In een gang stonden onze karabijnen in een rek en de nodige kisten traangas. Veel?.  Nee, 
ik weet echt niet meer hoeveel. Maar het heikele punt was dat wij geen vervoer hadden. Bernard liep de deur plat 
bij de steunpuntcommandant, maar die kon niets voor ons betekenen. Luisterend naar de mobilofoonberichten werd 
het steeds meer duidelijk dat de spanning in de stad opliep en er al de nodige confrontaties hadden plaatsgevonden. 
Wij stonden op springen. Het lot was ons uitermate goed gezind door het volgende voorval. Rond 11.00 uur kwam er 
met veel lawaai een half gesloopt ME-bijstandsvoertuig van de Rijkspolitie het terrein van het steunpunt op rijden. Een 
raam eruit geslagen, vol deuken van stenen en de uitlaat er half onderuit. “Dit is onze kans” zei Welten; “Wij vorderen 
deze auto!” Een Adjudant stapte uit en zei met een duidelijk Achterhoeks accent: “Bij ons in het dorp rennen ze weg 
als wij er aan komen hier trekken ze je gewoon uit de auto”. De man had het duidelijk even gehad. Inmiddels was het 
rek met karabijnen en de kisten traangas in het gehavende voertuig geladen en spoedden wij ons naar het Victoria 
hotel” aan het Damrak. De tactiek was om de druk op de afzetting ter hoogte van De Bijenkorf te verminderen en het 
opdringerige publiek richting Centraal station en de Prins Hendrikkade verder te verspreiden. 

Inzet Bratra
De druk op diverse afzettingen in de stad was zo groot dat van alle kanten om Bratra assistentie werd geroepen. Helaas 
konden wij niet onmiddellijk aan de assistentie aanvragen voldoen. Het was roeien met de riemen die we hadden. De 
dag bestond uit assistentie rijden, traangasgranaten schieten, brandjes blussen, granaten bevoorraden, tanken en kort 
pauzeren voor een warme hap in de sportzaal van het HB. Zo is die hele lange dag voorbijgevlogen tot het moment 
dat de meeste relschoppers het ook voor gezien hielden. Inmiddels was het 03.00 uur geworden en keerden wij terug 
naar onze uitgangsstelling, de parkeergarage van “Tabak” aan de Marnixstraat. De hele groep was totaal uitgewoond 
na onze meer dan 100% inzet.  Alle Bratra-groepen hadden gezamenlijk zo’n 2500 traangasgranaten verschoten.  

FEUILLE-TON 5
Ton Buddelmeijer

Iets anders
Na 16 jaar ME in al zijn facetten te hebben ervaren waarbij ik buiten alle andere hoogtepunten, zoals de bouwvak-, 
de Lastage-, de Nieuwmarkt- en tot slot de Kroningsrellen buiten beschouwing heb gelaten, besloot ik uit te kijken 
naar een andere functie binnen ons korps. Ik was inmiddels 40 jaar en de beurt was, in mijn ogen, nu aan de jongere 
generatie. De volgende functie kwam uit een heel onverwachte hoek. Op een zonnige zondagmiddag in september 
(1980) kwam mijn oude mentor Johny Everts langs bij het bureau Waddenweg. Hij zei: “Ton laat mij eens iets zien 
van het eerste district”. Ik pakte een surveillanceauto en al snel kwam de aap uit de mouw. De maat van John, Gerrit 
Griekspoor, kwam in aanmerking voor de rang van Adjudant en nu was hij op zoek naar een brigadier voor groep 8 op 
de Centrale meldkamer. Hij zei dat ik daar maar over na moest denken en solliciteren op de binnenkort uit te brengen 
vacature. Dit was voor mij toch wel een dingetje om over na te denken. Eerst maar eens op bezoek bij de CMK, een 
dienst meedraaien en de kat uit de boom kijken. Het leek een nieuwe uitdaging die ik wel ambieerde. Het is toch 
een totaal ander soort politiewerk dan dat ik deed. Bovendien was ik toe aan iets anders. Enige weken later was de 
overplaatsing een feit. Op groep 8 zaten Johny Everts en de hoofdagenten Klaas Kooi, Henk Rengers en Corrie Landstra-
Kars. De samenwerking en collegiale contacten waren buitengewoon goed. Op den duur merkte je wel dat iedere 
groep zijn eigen identiteit had in de omgang met de collega’s op straat en in de assistentie-surveillance. Met name 
Klaas Kooi was er één van: Geen gelul en aan de bak! Kort en krachtig. Vanuit de meldkamer had je ook een sturende 
en adviserende taak naar de veelal jonge collega’s op straat. Het werkte fantastisch. Aan de telefoon was Klaas ook kort 
en krachtig vooral als een beller aan het “doorzeiken” was over het verloop van een assistentie. Hij zei dan: “U moet 
zich laten opereren!” Oh ja, vroeg de beller en Klaas kaatste dan terug: “Ja… aan uw zeurzak!”, waarna hij de verbinding 
verbrak. Nou dan waren de rapen gaar, weer een klacht.

Spin in het web
Een Centrale Meldkamer heeft de regie over de hele stad en werkt totaal anders dan bij een districtsgebeuren. Bij 
de kreet: “assistentie collega’s” vloog iedereen naar de opgegeven plek. Dat herinner ik mij nog terdege uit mijn 
Warmoesstraat periode. Nu moest ik blijven zitten en bij de les blijven. Dat was wel even wennen.  Een goede coördinatie 
en kennis van de plaatselijke gesteldheid geeft het resultaat in de volgende situatie weer.

Ontsnapping uit de Bijlmerbajes
Op dinsdag 11 augustus 1987 ontsnapten zeven gedetineerden uit de “Bijlmerbajes”. Twee gedetineerden bedreigden 
twee bewakers met een 20 centimeter groot mes en gijzelden hen. Toen de twee bedreigde bewakers machteloos 
waren kostte het de gedetineerden geen moeite een ruit in te slaan en via brandslangen over de muur te klimmen 
om vervolgens de gracht over zwemmen, de vrijheid tegemoet. De goed gecoördineerde jacht vanuit de CMK op 
de ontsnapten werd groots ingezet en het zoeken werd vergemakkelijkt doordat zij allen een nat pak hadden. Zes 
van de zeven gedetineerden werden in korte tijd weer achter de tralies gezet. Eén voortvluchtige Argentijn was 
de Weespertrekvaart overgezwommen en helaas nooit gepakt. In november van dat jaar werd een schriftelijke 
tevredenheidsbetuiging door Hoofdcommissaris E.E. Nordholt aan betrokkenen uitgereikt. 

Zaklamp
Twee collega’s werden door de mobilofoniste van de CMK voor onderzoek gestuurd naar een loods. Het bleek dat 
het daar stikdonker was. “Heeft u dan geen zaklantaarn” vroeg de mobilofoniste. Het antwoord was negatief.  “Maar 
heeft u dan geen aansteker in uw zak” vroeg zij. “Nee, maar ik heb wel een insteker aan mijn zak”, was het snedige 
antwoord. Grote hilariteit op het openstaande mobilofoonkanaal. Het muisje bleef uiteraard niet zonder staartje. Voor 
een niet mis te verstane uitbrander moesten zij zich melden bij de Adjudant Jaap Koppes, chef Meldkamer, en excuses 
aanbieden aan de mobilofoniste. 

De KroningsmedailleUit de krant  
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Demo
Het waren de 70’er jaren en in Amsterdam waren alle zaterdagen ingeruimd voor demo’s. Ik moest mij op een zekere 
zaterdag melden aan het hoofdbureau van politie. Ik moest een demo onder het motto “Amsterdam autovrij” begeleiden 
en ik moest een fiets meenemen. Omdat ik in burger moest verschijnen leek mij het niet verstandig om mijn vertrouwde 
Simplex mee te nemen en ik scharrelde uit het fietsenhok een oud barrel op, waarop ik nog redelijk kon fietsen. Met 
een Simplex zou ik binnen de kortste keren “stuk” zijn. Aan het HB kregen wij een bespreking (tegenwoordig worden 
dit briefings genoemd). Onze tactiek was om mee te rijden in de betoging en eventuele misdrijven en overtredingen 
te constateren, maar niet tot aanhouding over te gaan, omdat dit in het verleden niet zo goed had gewerkt. Nu waren 
deze lieden sterk tegen bezitters van auto’s en draaiden hun hand er niet voor om, om en passant spiegels van auto’s 
af te breken of om een bos sleutels over de lak van een auto te halen. De stoet zou eindigen op het Amstelveld 
en daar zouden collega’s van de recherche aanwezig zijn, die dan tot aanhouding over te gaan als de demonstratie 
ontbonden was. Met 3 andere collega’s reed ik naar het Beursplein, alwaar de demo zou aanvangen. Daar splitsen wij 
ons, zodat wij goed over de stoet verdeeld zouden zijn. In die tijd had men geen beschikking over een portofoon. Er 
waren wel portofoons, maar die waren van een dergelijke omvang, dat deze niet behoorlijk onder de burgerkleding 
verstopt konden worden. Op het Beursplein werd een bordje met de tekst “Amsterdam autovrij “op de geritselde fiets 
aangebracht. Ik moest daar achteraf 5 gulden voor betalen. Ik had natuurlijk geen cent over voor die klanten en zei, 
dat ik geen cash bij mij had. Ik kreeg een gironummer en ik mocht dat later aan hen overmaken. Laat ik dat achteraf 
nu vergeten zijn! De demo startte en werd begeleid door collega’s van de Motordienst, die in 6 motoren met zijspan 
reden. In de Kinkerstraat liep het enigszins uit de hand, want die demonstranten wilden rechtdoor, terwijl zij volgens 
het draaiboek de Jan Pieter Heijestraat links in moesten. Het werd voorkomen door die motorrijders en het werd weer 
rustig. Ondertussen had één van die klanten tijdens de schermutseling een spiegel van een auto, die stond te wachten 
voor de stoet, afgebroken. Ik hield die gast in de gaten. Op de Overtoom aangekomen gingen wij linksaf. Ik reed helemaal 
aan de linkerzijde. Er kwam een motor met zijspan naast mij rijden en de bakkenist vroeg mij of ik wel goed bij mijn 
hoofd was om met die demo mee te rijden. Ik herkende hem als Gijs, een nogal rechtlijnig figuur. Kennelijk had men 
bij de bespreking van de Motordienst niet gezegd, dat er collega’s mee reden in de demo. Hij begon mij te bedreigen 
met zijn lange wapenstok en deze zou hij wel eventjes tussen mijn spaken duwen als ik de stoet niet zou verlaten. Ik 
had nog getracht om hem met een knipoog op andere gedachten te brengen, maar het kwartje was niet gevallen bij 
hem en zijn maat, die de motor bestuurde. Het leek mij beter om naar het midden van de stoet te fietsen, waarna die 
motorfiets afhaakte. Natuurlijk was die actie niet onbemerkt gebleven en één van die klanten vroeg mij waarom die 
motoragent mij moest hebben. Ik verzon maar, dat deze mijn buurman was en het niet kon verkroppen, dat ik aan het 
“demonstreren” was. Ik was mijn dekmantel kwijtgeraakt en besloot maar af te haken en op eigen gelegenheid naar 
het Amstelveld te fietsen. Daar kon ik de collega’s van de recherche de man aanwijzen, die de autospiegel had vernield. 
De andere collega’s hadden ook diverse feiten van hem gezien, waarop de man werd aangehouden. Het was echt zo’n 
lafaard, dat indien de aandacht was afgeleid, hij in actie kon komen. Op het Amstelveld zag ik ook Gijs staan en nu was 
het mijn beurt om te vragen of hij wel goed bij zijn plaat was. Hij verontschuldigde zich niet eens, maar was van mening 
geweest, dat ik daadwerkelijk uit overtuiging aan die demo had deelgenomen. Hoe naïef kan iemand zijn?

VERHALEN VAN EEN DIENDER

Van een koude kermis thuis
In het bewakingsgebied van het laatste wijkteam waar ik gewerkt heb, nl. het wijkteam Nieuwezijds Voorburgwal, 
lag het Koninklijk Paleis. Daarin werden altijd evenementen gehouden, alwaar de Koninklijke familie aanwezig was 
en dan moest er altijd een detachement gevormd worden. Nu waren de vaste detachementen verdeeld onder de 
projectleiders, zo werd ik altijd als locatiecommandant uitgemaakt voor de Nieuwjaarsrecepties. Die waren dan verdeeld 
over 2 dagen, de eerste dag voor genodigden en de tweede dag voor de ambassadeurs en consuls van over de gehele 
wereld. Nu was dat wel zo gemakkelijk voor mij, omdat ik in de computer het draaiboek had bewaard en ik meestal 
alleen de data en de namen van het gedetacheerde personeel hoefde te veranderen. Als er iets bijzonders was kon ik 
dat altijd aanpassen. Op een gegeven ogenblik kwam Ron, de planner, naar mij toe. Er was een collega ziek geworden 
en deze was als commandant uitgemaakt voor het uitreiken van een prijs door Koningin Beatrix en haar man Prins 
Claus. Het draaiboek was al opgesteld en hij vroeg of ik het over wilde nemen. Daar was geen bezwaar tegen. Ik kreeg 
middagdienst en volgens Ron zou het een “makkie” worden. Ik had de volgende dag weliswaar ochtenddienst, maar 
Koningin Beatrix zou om 21.00 uur weggaan. Ik had dus ruimschoots de tijd om de zaak af te bouwen, te rapporteren, 
om te kleden en naar huis te gaan. De uitreiking zelf verliep vlekkeloos. Het was weliswaar winter, maar daar kan men 
zich op kleden. Volgens het draaiboek ging Prins Claus om 19.00 uur weg. Het detachement werd iets ingekort en wij 
moesten alleen wachten bij de hoofdingang aan de zijde van de Nieuwezijds Voorburgwal tot koningin Beatrix 2 uur 
later zou vertrekken. Het weer ondertussen werd steeds slechter en het begon flink te waaien en te sneeuwen. Nu was 
het ineens geen pretje meer om op straat te staan, want alle hoeken werden ineens koude tochthoeken. Omstreeks 
21.00 uur was de Koningin niet voornemens te vertrekken en het werd uitgesteld tot een nader tijdstip. Ondertussen 
dacht ik aan een eventuele aflossing, maar dat was ook geen optie, omdat al het personeel, dat ons eventueel kon 
aflossen, bezig waren met de gevolgen van de barre winterse omstandigheden. Het detachement was al tot het uiterste 
ingekort en wij moesten gewoon wachten tot het moment, dat de Koningin zou vertrekken. Gezien het weersbeeld 
moesten de motorrijders hun motoren inleveren, omdat het voor hen te gevaarlijk werd om de stoet te begeleiden. In 
plaats van motoren zou het met auto’s gedaan worden. Mijn oren waren inmiddels van mijn hoofd afgevroren (althans 
zo voelde dat op dat moment zo) en ik had bijna geen gevoel meer in mijn tenen. Opwarmen was ook uitgesloten, 
omdat er steeds verteld werd door de coördinator van het paleis, dat Hare Majesteit ieder ogenblik kon vertrekken. 
Uiteindelijk ging zij om 01.00 uur de volgende dag weg. De motorrijders waren inmiddels afgelost, maar wij stonden 
daar nog altijd en het weer was er niet beter op geworden. Ik moet eerlijk toegeven, dat ik die avond verschillende 
keren “majesteitsschennis” in mijzelf heb gepleegd. Wat heb ik haar inwendig vervloekt. Met de nachtdienst heb ik 
afgesproken, dat ik iets later zou komen oplossen. Om 07.30 uur zat ik weer “fris” en “fruitig” aan het bureau. Een 
zalvie (gemakkelijke taak) was het niet geweest

Vreemde vogel
Marijn en ik hadden de opvang en de volgende dag werden wij geconfronteerd met een overleden man, die in een 
woning in de Langestraat was gevonden. De schouwarts vertrouwde het niet en had geen verklaring van een natuurlijke 
dood afgegeven, omdat er sporen van verwurging in de nek van de man waren aangetroffen. Het lichaam was door 
het nachtpiket in beslag genomen en over laten brengen naar het sectielokaal van de politie, die op het terrein van 
het crematorium Westgaarde was gelegen. De man bleek bij onderzoek een Duitser te zijn. Hij was gekleed in een 
“gay”-outfit aangetroffen. Tevens kwamen wij erachter, dat hij alleen naar Amsterdam was gekomen in zijn auto, welke 
inmiddels op het politieopslagterrein aan de Haarlemmerweg was geplaatst. Op het terrein van de Westergasfabriek 
was dat terrein van de Amsterdamse politie gelegen. De man bleek een leraar van een middelbare school te zijn.Er moest 
sectie verricht worden en bij uiterlijke schouw zag Dr. Zeldenrust inderdaad de strangulatiesporen in zijn nek, maar hij 
bleek tevens blauwe plekken op zijn penis te hebben. Na de sectie bleek, dat de doodsoorzaak geen verstikking was 
geweest, maar dat de dood toch vermoedelijke ten gevolge van een natuurlijke dood was ingetreden. Een toxicologisch 
onderzoek moest uitsluitsel geven. Mogelijk had hij poppers gesnoven. Bij het onderzoek bleek, dat hij diverse gay-
gelegenheden had bezocht. Als laatste was hij in de “Cuckoo’s nest” gevestigd op de Nieuwezijds Kolk geweest. Daar 
zagen wij een soort kelder, die het “neukhol” werd genoemd. Het was er erg donker en het stond er verschrikkelijk naar 
urine. In de hoek zagen wij een motorfiets staan. Hierna zijn wij naar de Argosbar aan de Warmoesstraat gegaan. Daar 
kregen wij een kleine demonstratie op een film hoe het in de “gayscene” toegaat. Ik wil niet in details treden, maar in 
ben niet “genezen”.  Wij zijn erachter gekomen, dat poppers veel gebruikt werd in de “gayscene”. Het middel versterkt 
het lustgevoel, de remmingen vallen weg, het is spierverslappend en ontspannend, het geeft een warm gevoel en het 
geeft een opgewekt, prettig stimulerend gevoel. Ook kan door het spul het orgasme uitgesteld worden en de anale 
kringspier ontspant zich. Het gevaar is dat het sterk bloeddruk dalend is en dat men door overdosering in een coma 
kan komen. In vroegere tijden droegen hartpatiënten het ook wel eens om de nek. Bij het latere onderzoek bleek, dat 
de doodsoorzaak inderdaad gezocht moest worden in het hartfalen vermoedelijk veroorzaakt door te veel emotie en 
overdosering van poppers. Ik heb mij achteraf wel eens afgevraagd welke straf de leraar aan zijn “stoute” leerlingen 
uitgedeeld had. 



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 07.00 tot 15.00 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. 
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In juni 2006 vertrekken we opnieuw met drie docenten naar Suriname. John Pel en Leendert Borstlap hebben een 
training gemaakt waarbij een klein aantal (negen) van de forensische rechercheurs extra gespecialiseerd worden. In 
ieder geval op een veel hoger niveau. Ik heb mij voorbereid om de tweede ROS te verzorgen en we zenden op tijd 
ons lesmateriaal naar Paramaribo. We hebben nu de ervaring van eerdere uitzendingen en voelen ons zekerder. We 
hebben een auto (gekocht door en eigendom van politie Amsterdam-Amstelland en op naam van het KPS) tot onze 
beschikking en voelen ons vrijer dan bij het eerste bezoek in 2005. We worden niet meer aan alle kanten beveiligd en 
dat voelt als een opluchting. Voor wat de rechercheopleiding wordt ook weer een train-de-trainerstraject gestart en 
worden enkele leidinggevende rechercheurs aangewezen om in de verre toekomst de opleidingen te verzorgen. In 
2008 zal er een docentenopleiding worden ingekocht voor twaalf Surinaamse politiemensen die in de loop van onze 
opleidingen door ons zijn in getraind. John en Leendert hebben al twee mensen, die werkelijk boven de rest uitsteken, 
aangewezen, en die in de toekomst de forensische trainingen voor hun rekening zullen nemen. Het is een adjudant en 
een brigadier, die zich hun kennis helemaal hebben eigen gemaakt door op internet te struinen en dingen uitproberen 
of die ook in Suriname werken. Ze worden eigenlijk alleen beperkt door de summiere middelen. De brigadier zal later 
veel tegenwerking krijgen en worden gedwongen ontslag te nemen omdat hij een van de onderzoekers is geweest 
in Ford Zeelandia naar de forensische sporen en omstandigheden naar de decembermoorden gepleegd door Desi 
Bouterse en zijn trawanten. 

De mare is al rond gegaan in het korps en de aanvragen voor de ROS zijn overweldigend en veel rechercheurs, die 
tot nu toe geen enkele theoretisch opleiding hebben gevolgd staan te dringen om de training te volgen. De training, 
verzorgd door John en Leendert, is alleen voor collega’s die werkzaam zijn bij de Forensische Opsporing. De grootste 
groep zit in Paramaribo en in Nickerie is een viertal werkzaam. In de periode dat wij in Suriname verblijven zijn er de 
Wereldkampioenschappen Voetbal en John heeft een grote hoeveelheid oranje materiaal uit Nederland meegenomen 
en voordat de training begint wordt het klaslokaal versierd met vlaggen en ander materiaal, maar ook onze auto 
wordt voorzien van oranje vlaggetjes. Dit laatste blijkt een goede zet, omdat de beveiliger van het parkterrein van 
het hotel (wij verblijven in Hotel Torarica) ons al van verre ziet aankomen en de poort vast opendoet. Ook merken 
we dat sommige Surinamers het niet echt ophebben met Nederlanders, we krijgen tijdens ons verblijf, maar zeker 
nu we met een oranje versierde auto rondrijden, nog weleens scheldwoorden toegezonden. Tijdens ons werk op de 
het politieopleidingscentrum hebben we daar geen enkele keer last van. In Suriname gaat men er prat op dat het een 
land is zonder discriminatie en/of racisme. Maar in de praktijk komt dit wel degelijk in ruime mate voor. Het gebeurt 
tussen alle rassen, geloofsgemeenschappen en politieke overtuigingen. Als je het bespreekbaar wil maken wijzen ze 
direct naar de Keizerstraat in Paramaribo, waar een moskee en een synagoge gebroederlijk naast elkaar staan. Dit is 
echt uniek, nergens in de wereld zie je dit. Maar in Suriname bestaat het toch echt. Daarnaast is er een maal per jaar 
een gemeenschappelijke samenzijn van de beide geloofsgemeenschappen, waarbij men gezamenlijk een uitgebreide 
maaltijd nuttigt. Aan de andere kant broeden er wel degelijk ongelijkheid en willekeur tussen de verschillende rassen 
en is er bijna geen integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 

En dan komt uiteindelijke de dag van het examen hulpofficier van justitie Suriname. Het examen bestaat uit drie 
onderdelen, een aangepaste meesterproef, 25 vragen in een meerkeuze test mbt de kennis van strafrecht en 
strafvordering, en een plan van aanpak naar aanleiding van de casus vanuit de meesterproef. We hebben het examen 
voorgelegd aan de korpsleiding en die gaat akkoord en staat achter ons. Die dag moeten ruim 160 Surinaamse 
politiemensen het examen doen. Een hele operatie maar het lukt ons door gebruik te maken van de sporthal om die 
als locatie in te richten. De kandidaten krijgen drie en een half uur voor het hele examen en het is flink doorwerken. 
Maar dan begint het werk voor Frans en mij. Ruim 160 examens doorkijken is een flinke klus, maar we hebben er twee 
dagen voor uitgetrokken. We zitten de hele dag in de schaduw bij het zwembad van het hotel en we hebben al snel 
in de gaten dat we onze norm naar beneden moeten bijstellen. Als eerste besluiten we het plan van aanpak geheel te 
laten vallen. Een aantal van de kandidaten hebben geen benul wat er mee bedoeld wordt en een ander gedeelte heeft 
in al die jaren geen of nauwelijks politiewerk gedaan. De door mij eerder genoemde sportdocent Eddy Held een van 
onze beste cursisten is echter direct na de basisopleiding begonnen als sportdocent en heeft in principe geen idee hoe 
het politiewerk er uit ziet. Theoretisch is hij een kei, maar hij heeft geen enkel praktisch inzicht. Het zwaarste onderdeel 
is vervolgens de kennis van strafrecht en vordering. Als we de norm (zoals die in Nederland ligt) niet omlaag brengen 
is nog geen 30% geslaagd voor dit onderdeel. Door wat creatiever met de norm om te gaan laten we 70% slagen. Bij 
de meesterproef ligt het slagingspercentage op 75%. De middag van de tweede dag worden de gezakten voor een 
herexamen uitgenodigd. Je hoeft alleen het onderdeel waar je voor gezakt bent over te doen. Word je niet uitgenodigd 
dan ben je geslaagd.

Ruim veertig man moeten een herexamen doen. De nieuwe examens heb ik reeds in Nederland gemaakt dus we hebben 
het tot aan het herexamen weer rustig. Inmiddels wel contact gemaakt met inspecteur Soekhlal. Hij is de liaisonofficier 
van het KPS en ik zal later nog vele malen met hem samenwerken. Hij moet zorgen dat de diploma’s worden gemaakt 
en dat is op zich ook een hele klus, zeker als je dit netjes wil doen. En zoals ik al eerder vertelde, certificaten en 
diploma’s zijn heilig en hebben een hoge gevoelswaarde. Na het herexamen zijn er uiteindelijk twaalf gezakten. Deze 
zullen een jaar moeten wachten. Met de korpsleiding wordt afgesproken begin 2007 de huidige hulpofficieren een 
opfriscursus te geven zoals is bevolen door de waarnemend procureur-generaal. En degenen die nu niet geslaagd zijn 
krijgen een geheel nieuwe training en een nieuw examen. Tijdens de trainingen hebben wij ook nog vier officieren 
opgeleid in een train-de-trainerstraject. Een van hen, ik noem hem meneer Jan, zal zich kort na de training terugtrekken 
omdat hij wordt verdacht van corruptie. Het onderzoek tegen hem bloed al snel dood. In de jaren die volgen zal ik nog 
vele gesprekken met hem hebben. Hij is chef van de recherche-eenheid die werkt vanuit bureau Nieuwe Haven. Op dat 
moment zijn er twee recherchebureaus in Paramaribo. Nieuwe Haven en Geyersvlijt. De recherche chef van Geyersvlijt 
is Rudy Stijnberg. Na ruim zes weken vliegen we terug naar Nederland tezamen met onze vrouwen.

OPLEIDINGEN IN SURINAME 9
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Aan het eind van een les blijft een collega van Hindoestaanse achtergrond nog even in het klaslokaal en vraagt nog 
iets over de les. Nadat ik hem de uitleg heb gegeven verlaat hij het lokaal en kort daarna komt een medeleerling in 
het lokaal en vraagt mij: ‘Meneer Joop wat moest die Koelie?’ Niet echt zo als het hoort. Nog een voorbeeld: Bij de 
recherche aan Nieuwe Haven is een afdeling die zich bezighoudt met rechtshulpverzoeken uit het buitenland. 95 % van 
deze verzoeken komen uit Nederland. Dit laatste zal je niet verbazen. De andere 5 % komt uit de buurlanden. Als het 
hoofd van die afdeling een van origine Hindoestaan is, dan liggen de verzoeken m.b.t. rasgenoten altijd onder aan de 
stapel. Is van origine een Marron of een Stadsneger de leidinggevende dan liggen de onderzoeken van andere rassen 
boven op de stapel. Je doorbreekt dit alleen door collega’s ter plaatse te zenden en met direct contact en met een 
beetje smeren en pappen, kom je tot een vruchtbare samenwerking. 

Tip, neem je eigen papier en inktpatronen mee. Informeer voordat je er naar toegaat welke printer ze hebben. Dit soort 
producten zijn schaars en soms helemaal niet beschikbaar. Het komt voor dat een willekeurig agent aan een willekeurig 
bureau na een aangifte het proces-verbaal met eigen papier print en aan de aangever een kleine vergoeding vraagt. 
De print dient dan als bewijs voor de verzekering. Dit gebeurt ook bij een aanrijding tussen voertuigen. Tijdens deze 
uitzending hebben we ook aan ons zelf gedacht. Nadat ik John en Leendert heb verteld van mijn tocht naar Galibi 
en de zeeschildpadden, hebben we voor onze eerste vrije weekeinde dezelfde reis geboekt. De tocht is gelijk aan de 
vorige keer, maar ’s nachts als we op pad gaan hebben we een heel strenge gids. Het is een Nederlander die vooral op 
de Nederlandse Antillen onderzoek naar het gedrag van zeeschildpadden doet en nu een gedeelte van zijn onderzoek 
voortzet op de stranden van Suriname. We mogen geen licht gebruiken en moeten echt stil zijn. Het wordt geen 
plezierige tocht. Er staat een stormachtige wind vanuit zee en daarbij regent het pijpenstelen. Iedereen is doorweekt. 
We zien die nacht geen schildpad en worden van alle kanten lek gestoken door muggen. Leendert die enkel een single 
aanheeft is zeker 200 maal gestoken en zijn rug en schouders zijn helemaal opgezet. Ik weet wel dat ik die nacht heb 
liggen rillen van de kou onder een dun dekentje wat normaal in de tropen genoeg is als bedekking. ’s Morgens op weg 
naar Galibi schijnt de zon voluit en zijn we de koude nacht snel vergeten. 

Het volgende weekeinde bezoeken we 
zaterdagochtend Fort Zeelandia. We bezoeken ook 
de cel waar de slachtoffers van de decembermoorden 
zijn opgesloten geweest en de executieplek waar de 
beschadigingen van de kogels aan de achtermuur 
nog duidelijk aanwezig zijn. Fort Zeelandia is nu een 
museum over de geschiedenis van Suriname, waarbij 
de slavernij een markante plaats inneemt. Ook wordt 
je hier geconfronteerd met de resten van de schepen 
die in de rivier voor anker gingen. De bemanning gooit 
al het afval overboord en tot op heden worden er nog 
steeds resten opgedoken. Het zijn vooral opgedoken 
flessen gewild door toeristen en deze betalen er graag 
voor. Ik heb zelf eenmaal een fles cadeau gekregen. Bij 
onderzoek op internet bleek deze fles rondom 1600 te 
zijn gemaakt in Belfast en is bedoeld om sodawater 
te bewaren. Verder is er in Ford Zeelandia een klein 
boekenwinkeltje waar boeken over de geschiedenis 
van Suriname te koop zijn. Voor de zondag zijn wij 
uitgenodigd door een aantal collega’s voor een 
boottocht op de Commewijnerivier. Leendert moet 
zich wegens een lichte buikgriep afmelden. De 
Commewijnerivier die ontstaat in de binnenlanden 
van Suriname komt samen met de Surinamerivier 
ter hoogte van Nieuw Amsterdam. Aan deze rivier 
lagen misschien wel de meeste plantages en aan de 
structuren in het landschap is dat nog duidelijk te zien.

Later blijkt dat de politiemensen die ons hebben 
uitgenodigd het tochtje uit eigen zak hebben betaald. 
Zij zijn met acht collega’s, waaronder Ali Nasrullah 
en een neef van hem Mohamed Nasrullah, die op 
dat moment hoofd uniformdienst is aan bureau 
Keizerstraat, in het centrum van Paramaribo. Ze huren 
de boot met een bootsman, zorgen voor genoeg/
te veel drank, tijdens de tocht worden voortdurend 
garnalen gefrituurd en dan stoppen we onderweg nog 
eens voor een barbecue. Op de terugweg doen we de 
plantage ‘Alliance’ aan. Het is nu een staatsbedrijf 
en was een belangrijke plantage in de verbouw en 
verkoop van citrusvruchten. Het was een bloeiend 
bedrijf, maar nu is het een zielige bedoening. Enkele 
bomen dragen nog een paar armzalige vruchten, 
maar het mag geen naam hebben. Deze plantage ligt 
aan een kleine zijarm van de rivier en heeft een open 
verbinding met de Atlantische Oceaan. Het is echter 
zo dichtgeslibd dat de doorgang met de boot maar 
gedeeltelijk mogelijk is. In de goede tijd konden de 
vruchten via deze weg rechtstreeks naar de schepen 
die voor de kust voor anker lagen gebracht worden. 
Daar waar de kreek eindigt in de Atlantisch Oceaan 
worden we verrast door een kleine groep flamingo’s 
die daar op garnalenvangst zijn. De kreek wordt 
verder bewoond door duizenden krabben. Zij hebben 
een zwart schild en rode poten. Als je te lui, of je bent 
niet in staat de dieren te vangen, kan je ze elke zondag 
kopen op een van de vele zondag markten in heel 
Suriname. 
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HORIZONTAAL
1.   Spierloos zintuig staat hem niet (7)
4.   Spel ten spijt. Visser kan z’n werk verrichten (7)
9.   Traag van begrip: dus harde les (9)
10. In een tel rel om de uitkomst van de berekenaar te krijgen (6)
11. Zee en ik waan me erin (9)
12. Overblijfsel en vaalt geven toch nog ‘n hoop (6)
15. Tevens roker en je drankzucht beroep eraan geven (13)
18. Ge doet  voordeel mee. (6)
21.  Per maand eens tuk op dit hoofddeksel (9)
22. De offsetdrukker zoekt de repel bij u (6)
23. Landbouw gekleurd: blauwe plantengroei? (9)
24. Olie ‘ns erbij voor dit soort alcohol (7)
25. In klauwen gewestelijk ook enkel terugvinden (7)

VERTICAAL
1.   Vreesachtig zijn en mijden te huwen bij centraal station (7)
2.   Het is nep en dat voor de verwaande onderwijzer (6)
3.   Het is niet uniek niet eensgezind te zijn (6)
5.   Even me los maken van dit soort last (9)
6.   Spraak voor notie geven de waarden en mogelijkheden van dit gevoel. (9)
7.   Windstreek en natuurverschijnsel veroorzaken een vloedgolf (7)
8.   Ik kon haar het merk van het muziekinstrument geven (13)
13. Als ge smergel bij doet:  alles in duigen laten vallen met dat gereedschap (9)
14. Wanneer ze groen en donkerpaars uitzien, dan is ‘t die plant (9)
16. Rep stopt  z’n medespeler (7)
17. De base, waaronder de arts de ziekte weergaf (7)
19. De gene blijft hetzelfde. (6)
20. Malle Arie en niet El heeft dat gesteente (6).

Oplossing Puzzel nr. 39 
Voor deze puzzel ontvingen wij vier oplossingen. Niet veel, maar gezien de drukke tijd van het jaar, maar toch, een doorlopen is 
doorgaans niet zó moeilijk. Ons drietal vaste inzenders waren er nu ook weer bij, Bravo mannen! Er was geen slagzin of anderzijds 
een oplossing. Bij loting viel het lot, voor de derde keer sinds het begin van de coronapandemie, op Piet Mol. We voegen hem bij 
de uitnodigingen die al in de wacht staan. 

Puzzel nr 40 
Deze keer weer eens een cryptogram. U kunt uw hersens weer pijnigen! Er is geen slagzin of iets dergelijks aan verbonden. Veel 
puzzelplezier! Stuurt u de oplossing voor 1 augustus 2022  naar puzzel@spa-amsterdam.nl. de puzzelredactie 
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