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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter
De vakantie is voor veel van onze leden alweer achter de rug en we zijn weer terug in onze oude routine. 
Het weer zat deze zomer weer eens tegen, want als rechtgeaarde Nederlander moet een mens toch wat te 
klagen hebben. Als het regent worden we chagrijnig, maar zoals de zon nu scheen was het ook weer niet 
goed. Om rustig vakantie te vieren, daar was het veel te warm voor. Zeker op onze leeftijd moeten wij heel 
voorzichtig zijn en vooral veel drinken. Met dat laatste hebben de meeste van ons geen moeite, want wat is 
er lekkerder dan op een terras een koud glas bier tot je te nemen.

De activiteiten van de SPA stonden in de vakantieperiode op een laag pitje. Vers in het geheugen ligt nog 
steeds de viering van het uitgestelde 35-jarig bestaan. Een prachtige dag, fantastisch georganiseerd door 
onze evenementencommissie. Elders in dit blad vindt u een uitgebreid verslag, gelardeerd met foto’s. 
Inmiddels is de evenementencommissie alweer druk bezig om nieuwe activiteiten te organiseren. Op 
het programma staat o.a. een meerdaagse reis naar Bilstein in het Sauerland, een BBQ en zelfs zijn er al 
afspraken gemaakt voor ons traditionele kerstdiner. U ziet het, activiteiten te over.
Onze redactiecommissie heeft ook nu weer, een in mijn ogen, een prachtig 
blad samengesteld, vol met lezenswaardige verhalen. Ik wens u dan ook 
veel leesplezier.

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

Dinsdag 
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag

20-09-2022
1 tm 5-10-2022
18-10-2022
23-11-2022
15-11-2022
10-12-2022
16-12-2022
20-12-2022
07-01-2023

Klaverjassen
Najaarsreis Bilstein
Bingo
Korpsreünie
Klaverjassen
Kerstklaverjassen
Kerstdiner
Kerstbingo
Nieuwjaarsbijeenkomst

13.00 uur
09.00 uur
13.00 uur 
14.30 - 17.00 uur
13.00 uur 
13.00 uur 
17.00 uur
13.00 uur 
15.00 uur

SPA-Honk
PTO
SPA-Honk
v.d. Valkhotel Oostzaan
SPA-Honk
SPA-Honk
v.d. Valkhotel Oostzaan
SPA-Honk
SPA-Honk

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2022

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 7 januari 2023 uit 
tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 2023 in het Spa-Honk aan de 
Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Daar zullen wij gezamenlijk het glas 
heffen, om elkaar het beste te wensen, met veel geluk en voorspoed in 2023. 
Het zal u op deze dag weer aan niets ontbreken. Wij zien u dus graag op 
zaterdag 7 januari 2023 verschijnen tussen 15.00 en 17.00 uur. Noteer de 
datum vast in uw agenda. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2023



Op 16 juni jl. bereikte ons het trieste bericht dat Hans Meijlink bij een ernstig 
verkeersongeval om het leven was gekomen. Onderweg naar huis werd Hans 

achter het stuur van zijn auto onwel, waarna hij met hoge snelheid achter op een vrachtwagen 
botste. Hans, partner van onze penningmeester Ilona Stap, was medebeheerder van ons honk aan 
de Rijkstraatweg in Duivendrecht. Hij speelde een belangrijke rol in de organisatie en uitvoering van 
onze activiteiten. Hans was het vertrouwde gezicht achter de bar in ons honk en van daaruit hield 
hij alles scherp in de gaten. Niets ontsnapte aan zijn aandacht en daar waar het noodzakelijk was 
trad hij op of sprak mensen aan. Hans was een vrolijke positief ingestelde collega en stond met 
zijn innemende persoonlijkheid voor iedereen klaar. Zijn plotselinge overlijden heeft ons allen diep 
geraakt. De SPA verliest aan Hans een toegewijd lid en binnen onze vereniging laat hij een grote 
leegte achter. Wij zullen hem node missen. Tijdens de drukbezochte crematieplechtigheid hebben wij 
op waardige wijze afscheid genomen.

IN MEMORIAM
              HANS MEIJLINK
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Op woensdag 23 november 2022 zal vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur in het van der Valkhotel aan het Westeinde 1 
te Oostzaan de jaarlijkse reünie voor oud-politiemensen van de politie Amsterdam worden georganiseerd. U krijgt 
voor deze dag van de Chef van de Eenheid Amsterdam, HC F. Pauw, een uitnodiging om deze reünie bij te wonen. 
Deze reünie geldt ALLEEN voor oud-medewerkers/-sters van de politie en hun partner. Verdere info ontvangt u van de 
Eenheid Amsterdam. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid bij het hotel. 

KORPSREÜNIE Bestuur

Op dinsdag 20 december 2022 zal weer de jaarlijkse 
kerstbingo plaatsvinden in het SPA-Honk te Duivendrecht. 
Aanvang 13.00 uur. Dit is een activiteit, waar door vele 
leden naar uitgekeken wordt. Niet alleen door de mooie 
prijzen, maar ook de gezelligheid staat bij hen voorop. 
Nooit eerder meegedaan? Kom naar deze Kerstbingo. 
Inschrijven hoeft niet, gewoon komen. Heeft u geen zin in 
de bingo, er kan ook altijd een kaartje gelegd worden.  

De evenementencommissie organiseert van 1 t/m 5 
oktober 2022 een najaarsreis naar Hotel Bilstein in het 
Sauerland. De reis is helaas al vol, dus men kan niet meer 
inschrijven. Nog wel even wat details. We vertrekken 
om 08:30 uur vanaf het PTO. Daar kunt u ook uw auto 
parkeren. Bij terugkomst komen wij ook weer bij het PTO 
terecht. Denk aan uw reis- en annuleringsverzekering! 
We zien u graag op 1 oktober rond 08.30 uur op het adres 
Ouderkerkerdijk 150 te Amsterdam, zijnde het PTO, zodat 
we op tijd kunnen vertrekken. 

KERSTBINGO 2022 

Fred Hoedeman en Bertus Swaager 

Dit jaar wederom een kerstklaverjasdrive. Deze zal zijn op  
zaterdagmiddag 10 december 2022. Deze klaverjasdrive is 

toegankelijk voor leden en introducées en vindt plaats in het 
SPA-Honk. In verband met de beperkte capaciteit vragen wij 
aan diegenen, die willen deelnemen en zeker willen zijn van een 

plek, zich van tevoren per e-mail op te geven voor 30 november 
2022. Aanmelden kan via secretaris@spa-amsterdam.nl. Inloop is 

vanaf 12.30 uur, de klaverjasdrive begint op 13.00 uur. Deelname kost 
€5,- per persoon (exclusief consumpties), te voldoen bij binnenkomst. 

De prijzen zijn Kerst-gerelateerd.  

KERSTKLAVERJASSEN

NAJAARSREIS SAUERLAND
Fred Hoedeman en Bertus Swaager 

Het is ons allemaal wel een keertje overkomen:
Een AANBIEDING, te mooi om waar te zijn! Maar op 11 juni heeft de SPA ons letterlijk in de boot genomen. Wij 
beleefden MAGISCHE momenten, eten en drinken was er in overvloed. Het werd een dag om nooit meer te vergeten! 
Namens het hele gezelschap zijn wij zo vrij om iedereen voor hun inzet te bedanken. De volgende keer zijn wij, bij leven 
en welzijn weer van de partij! ZEKER WETEN! 

35-JARIG BESTAAN SPA DAGTOCHT 
BIESBOSCH Leo en Hansje Dekkers
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Naast de kopij van de vaste schrijvers, kreeg de redactie een aardig artikeltje met bijpassende foto toe gestuurd van 
Henk Oliemans. Henk heeft inmiddels de respectabele leeftijd bereikt van 92 jaar en schreef o.a.: “De foto is genomen 
in 1963 op de kruising Zeilstraat/Hoofddorpplein. Destijds een heel druk kruispunt. De regelaar ben ik, Henk Oliemans. 
De foto stond in 1963 afgebeeld op voorpagina van blad “De Strijdkreet” van het Leger des Heils, met als onderschrift 
“Heel het radarwerk staat stil als zijn machtige arm dat wel.”         

Let eens op details op de foto. Henk staat als verkeersregelaar, in het voor de ouderen onder ons bekende 
verkeersregelaar tenue. Een witte hoes over de dienstpet en de onderarmen voorzien van witte manchetten. Om 
de verkeersdeelnemers te attenderen op een te nemen verkeers-regel-handeling, was daarbij het gebruik van de 
dienstfluit eventueel mogelijk. Op de foto geen snorfietsen, snelle scooters en ander langs razende weggebruikers. Wel 
o.a. een rijwiel met hulpmotor (Solex) en auto’s van plaatstaal, met al dan niet schone, echte verbrandingsmotoren. 
In die dagen lieten de weggebruikers zich gedwee en rustig begeleiden door de verkeersregelaar. De grootgrutter 
in die tijd was geen XXL met scanmogelijkheden en zo groot mogelijke winkelwagentjes, maar:” De Gruyter”. In die 
winkels stond nog een echte hardhouten donkerbruine toonbank met een grote kassa met lade. Achter de toonbank 
veelal het echtpaar, de man in een grijs-/blauwe stofjas en mevrouw in bloemetjes jurk met schort, met eventuele 
winkel bediende. Waarschijnlijk was er ook nog tijd voor een praatje of het uitwisselen van wat buurt nieuwtjes. Niks 
boodschappen, pinnen of scannenmaar gewoon contact betalen met een paar knaken, joetjes of maximaal een geeltje. 
De goede oude tijd of misschien toch niet helemaal... 

NOSTALGIE Ron Haarbrink

Na een heerlijke zomer, die nog niet voorbij is, kijken we alweer verder. Over een paar maanden is het alweer zover: 
de donkere dagen voor Kerst en dus ook ons SPA kerstdiner. Dit festijn vindt dit jaar plaats in het van der Valkhotel, 
Westeinde 1 te Oostzaan. En wel op vrijdag 16 december 2022.

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

aandacht besteed.
• Als iedereen aanwezig is, wordt het lopend buffet geopend. Het buffet bestaat uit:
• Ontvangst met glas bubbels
• Charcuterie / anti pasti
• Rundercarpaccio
• Gerookte zalm
• Thaise noodle salade
• Salade caprese (V)
• Caesar salade
• Verschillende luxe broden met boter, kruidenboter, tapenade en aïoli
• Oostzaanse boterkip curry
• Biefstuk in pepersaus
• Gamba paella
• Build your own burger
• Vegetarische pasta (V)
• Diverse bijpassende sauzen
• Frites
• Rijst
• Bijpassend groenten- en aardappelgarnituur
• Luxueus dessertbuffet
• V = Vegetarisch
• Tussen de menugangen door is er gelegenheid tot gezellig samenzijn en voor de liefhebber een dansje
• Na het diner kan de avond worden voortgezet.
• De gehele avond kunt u onbeperkt bier, wijn en frisdrank bestellen. De bediening loopt rond.

Dit Kerstdiner wordt u aangeboden voor €40,00 per persoon, geldt ook voor partner (€60,00 voor introducés). U 
kunt uw plaats reserveren door overmaking van dit bedrag op bankrekening NL89 INGB 0000 4510 20, ten name van 
Senioren Politie Amsterdam o.v.v. Kerstdiner- dansant. De betaling dient uiterlijk 20 november 2022 binnen te zijn. Wilt 
u s.v.p. op de overschrijving vermelden of u een speciaal dieet heeft.

Parkeren en openbaar vervoer Parkeren: De parkeerplaats (tevens gedeeltelijk overdekt) van Hotel Oostzaan-
Amsterdam beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid. Openbaar vervoer: Vanaf station Amsterdam Centraal 
neemt u metrolijn 52 naar Amsterdam Noord. Vanaf station Noord neemt u lijn 392 richting Zaandam. U dient uit te 
stappen bij de halte: Zuideinde 239, Oostzaan. Vervolg te voet uw route over het Bombraakpad richting het hotel (800 
meter). 

KERSTDINER-DANSANT 2022
Fred Hoedeman
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DE WORLD POLICE & FIRE 
GAMES ROTTERDAM 2022

Zoals u weet wordt het  “SPA-Nieuws” uitgegeven door “Ter Hoeve Media”, de uitgever 
was voor u aanwezig in Rotterdam als pers. Dit jaar werden de spelen georganiseerd 
door Rotterdam en al snel bij het toekennen van de spelen was het duidelijk dat 
“Ter Hoeve” een andere rol zou gaan spelen. De organisatie lag in handen van de 
“WPFG Rotterdam” en niet van de “WPFG Nederland”. Kortheidshalve... Voor een 
uitleg ga je naar de website van de WPFG. De WPFG zijn eigenlijk de Olympische 
Spelen voor Politie- en Brandweerpersoneel en bijbehorende diensten. Juli was 
de maand van de spelen en de opening vond plaats in het Feijenoord Stadion en 
mag best indrukwekkend genoemd worden. Het gaf de sporters een kippenvel 
gevoel om eerst door Rotterdam te lopen en daarna het stadion te betreden voor 
de openingsceremonie. De feestvreugde en het enthousiasme spatte er vanaf heb 
ik mij laten vertellen. Ruim 5500 politiemensen, brandweerlieden, douane- en 
gevangenismedewerkers afkomstig uit 70 verschillende landen deden mee aan 
de spelen en waren actief in maar liefs 63 sportonderdelen. Eigenlijk moesten de 
spelen al in 2021 gehouden worden, maar moesten een jaar uitgesteld worden door 
Covid-19, maar ook de oorlog in Oekraine. Voor de Amerikanen was dit een issue, 
maar desondanks waren er in totaal toch 5500 deelnemers. Met een indrukwekkende 
openings- en sluitingsceremonie heeft Rotterdam zich als host-city van zijn beste 
kant laten zien. Chapeau! Het Nederlands Politie softbalteam behaalde op de spelen 
een zilveren medaille en hieronder leest u een verslag van dat team, dat ik u niet 
onthouden wil. De volgende spelen worden gehouden in Winnipeg (Canada). Als het 
aan onze uitgever ligt zijn zij daar zeker bij om verslag te doen.

WPFG Rotterdam Softbal 2022
De World Police and Fire Games, een evenement waar ik het bestaan wel van 
kende maar nooit over na had gedacht om aan mee te doen. Toen ik op intranet 
zag dat het dit jaar in Rotterdam werd gehouden en ze ook een competitie hadden 
voor softbal (slowpitch) besloot ik me in te schrijven. Door de organisatie werd ik 
in contact gebracht met Myrna. Zij had bijna een team compleet onder de naam 
STEAL’NL en daar kon ik mee bij aansluiten. Justitie, brandweer en politie allemaal 
vertegenwoordigd. Als team hebben we georganiseerd om drie oefenwedstrijden 
te spelen in aanloop naar het toernooi. Zo leerde de nieuwelingen de spelregels 
en konden we als team wat op elkaar ingespeeld raken. Met maar drie teams die 
meededen, naast ons team ook een team van de brandweer en politie uit Toronto 
en een team van de Haagse Brandweer, hebben we echt ontzettend leuke dagen 
gehad. De verbinding die ontstaat in een groep mensen die elkaar niet kent en het 
fanatisme in het spel heeft ervoor gezorgd dat we als STEAL’NL willen gaan proberen 
volgend jaar onze zilveren medaille te verdedigen in Canada. De meningen over 
het verdienen van een zilveren medaille zijn nog wat verdeeld. Team Toronto die 
meer wedstrijden heeft gewonnen is uiteindelijk met de bronzen medaille naar huis 
gegaan. 

‘Ondanks dat zijn we als team STEAL’NL wel blij met onze zilveren medaille. Op 
naar Canada!’

Joop Reder
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Bij een seniorenvereniging moet je nooit te lang wachten als je wat te vieren hebt. Daarom viert de Senioren Politie 
Amsterdam ieder lustrum van haar bestaan. Het jaar 2016 ligt bij velen van u nog vers in het geheugen, want toen 
vierdeN wij het 30-jarig bestaan met een prachtige dag in en rond het Avifauna. Dit jaar, bij het 35-jarig bestaan, werd 
besloten om een boottocht te organiseren naar de Biesbosch. 

Een dagtocht organiseren voor een kleine tweehonderd mensen, vergt nogal wat voorbereiding. Opties nemen, offertes 
aanvragen, datum vastleggen, afspraken maken, kortom in die voorbereiding gebeurde nogal wat. Het bestuur en de 
evenementencommissie pleegde regelmatig overleg en nadat alle opties waren gelicht en afspraken waren gemaakt, 
kon overgegaan worden tot publicatie in het “SPA-nieuws”. U werd in de gelegenheid gesteld om door inschrijving deel 
te nemen aan deze dag. Kennelijk met de dagtocht van 2016 nog in het geheugen, deed u dat massaal.

DAGTOCHT 35-JARIG BESTAAN SPA
Redactie

Zaterdag 11 juni was gekozen als de dag waarop het allemaal gebeuren moest. Het weer zat meer dan mee en het 
beloofde een zonovergoten dag te worden. Het Politie Trainingscentrum aan de Ouderkerkerdijk was de plaats van 
samenkomst en u werd ontvangen met koffie en gebak. De sportzaal van het PTO was voor de helft omgetoverd in 
een theaterzaal, compleet met een klein toneel. Voorzitter Joop Reder opende de dag en heette u allen welkom. Een 
speciaal woord van welkom richtte hij aan onze Hoofdcommissaris Frank Paauw, chef van de Eenheid Amsterdam die 
het begin van de dag met ons mee vierde, om ons daarna uit te zwaaien. Joop begon zijn opening met de uitnodiging 
aan de leden om “het lang zal ze leven” te zingen voor Carla Abma, die toevallig op deze dag jarig was. Nee…haar 
leeftijd vermelden wij niet, want dat doe je gewoon niet bij een dame, maar het ontlokte haar wel de uitspraak: “Nog 
nooit in mijn leven ben ik op mijn verjaardag toegezongen door ongeveer 200 mensen”. Na zijn openingswoord was 
de tijd gekomen voor een spectaculaire opening van deze dag. Het podium werd vrijgemaakt voor Rob en Emiel, een 
illuster duo, op het gebied van goochelkunst, maar vooral op het gebied van mentalisme. Dat Rob en Emiel niet zomaar 
artiesten zijn, mag wel blijken dat zij door “Magic Nederland” gevraagd zijn om Nederland te vertegenwoordigen bij 
het in augustus te houden wereldkampioenschap in het Canadese Quebec. In 2006 waren zij al wereldkampioen en 
dit jaar proberen zij die prestatie te herhalen. Zij begonnen hun optreden met het feliciteren van Carla Abma, want 
zo vertelde zij: “Bij een verjaardag hoort een cadeau” Vervolgens blies Rob een ballon op, prikte die lek en stond 
vervolgens met een fles wijn in zijn handen, die hij aan Carla overhandigde. Wat daarna volgde tart iedere beschrijving. 
Een optreden vol van verbazing en ongeloof. Het voert te ver in dit verslag om te beschrijven wat er allemaal gebeurde. 
Je moet er gewoon bij geweest zijn. 
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HC Frank Paauw had naast mij plaats genomen en zei tegen 
mij: “Joop, wat een geweldige opening van de dag. Snap jij 
hoe dat kan?” Ik moest dat ontkennend beantwoorden, want 
ook ik begreep niet hoe het gepresenteerde in elkaar stak. 
Het was dan ook meer dan verbazingwekkend. Na iets meer 
dan een half uur werd het optreden beëindigd en was het 
tijd om naar de bus te gaan. Op de parkeerplaats stonden de 
bussen klaar voor vervoer naar Drimmelen. Uitstappen en 
aan boord van het prachtige partyschip “de Zilvermeeuw”. 
Vlak voor de afvaart stapten ook Rob en Emiel aan boord, 
want hun optreden die dag was nog niet klaar. Aan boord, 
onderweg naar Dordrecht, vermaakten zij ons aan tafel met 
allerlei trucs en de “ochs” en de “achs” waren niet van de 
lucht. Regelmatig werd er geroepen... “Ja... dat kan toch 
helemaal niet, ik zit er met mijn neus bovenop en wat hier 
gebeurd kan gewoon niet. Het is onvoorstelbaar”.

Ook voor muziek aan boord was door de 
evenementencommissie gezorgd. Tommy Thomson, een 
artiest die alle stijlen en verzoeknummers speelt, vermaakte 
ons met gezellige nummers. Tijdens de vaart naar Dordrecht 
genoot men niet alleen van het uitzicht over het water, 
maar ook van de heerlijke lunch die gepresenteerd werd. Dit 
gevoegd bij het optreden van Rob en Emiel zorgde er voor 
dat de tijd voorbij vloog. Vlak voordat wij zouden afmeren 
nam voorzitter Joop Reder het woord en bedankte Rob en 
Emiel voor hun fantastische show aan het begin van de dag, 
maar ook voor het optreden aan boord. Joop wenste hen 
heel veel succes bij hun theater optreden diezelfde avond 
in Emmen, maar vooral bij het wereldkampioenschap in 
Quebec. Onder luid applaus gingen zij van boord, ons nog 
steeds verbaasd achterlatend. Het was ongelooflijk wat aan 
trucs en mentalisme voorbij was gekomen.

In Dordrecht konden wij voor zo’n anderhalf uur van boord 
om een bezoek te brengen aan Dordrecht. Velen verlieten 
de boot om aan de wal de benen te strekken, maar kregen 
de mededeling mee om op 16.30 uur weer aan boord te 
zijn voor de terugvaart door de Biesbosch. Na het vertrek 
was het inmiddels tijd geworden voor het diner. Een 
werkelijk heerlijk buffet stond voor ons klaar. Na het buffet 
verzamelden zich een groot aantal leden op het zonnige 
bovendek van “de Zilvermeeuw” en onder het genot van 
een drankje werd genoten van de prachtige natuur die de 
Biesbosch te bieden had. Het was al in de avonduren dat 
er afgemeerd werd in de startplaats Drimmelen en daar 
stonden de touringcars voor de terugreis naar Amsterdam. 
Zo rond de klok van 21.30 uur werd afscheid genomen op de 
parkeerplaats van het Politie Training Centrum en ging men 
weer huiswaarts. Aan een prachtige feestelijke dag was een 
eind gekomen en bij het afscheid nemen waren de bedankjes 
niet van de lucht. Rest mij om aan het eind van dit verslag, 
namens het bestuur van de SPA, mijn dank uit te spreken aan 
de evenementencommissie die dit zevende lustrum van de 
SPA tot een geweldig succes maakten. Fred Hoedeman en 
Bert Swaager... Chapeau! 
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Op de foto aan de voorzijde van het SPA magazine van juni 2022 staat een agent (v) aan een mechanisch klapbord. Er 
werd aan mij gevraagd of ik wist wie dat was. Ik kon daar geen antwoord op geven, omdat het volgens mij voor mijn 
tijd was. Maar daar kan ik mij in vergissen. Het herinnerde mij wel aan een belofte die ik mijzelf ooit heb gedaan, om 
opvallende situaties uit mijn politie carrière op te schrijven.

Al jong, ik was toen ca. 8 jr. oud, wilde ik bij de politie. Iets wat op mijn lagere school lacherig werd afgedaan als 
flauwekul. Waar kwam dat idee vandaan? Simpel, mijn grootouders woonden in de Frederik Hendrikstraat en ik om 
de hoek. Na schooltijd moest ik mij altijd bij hun melden en vaak was daar een politieman op bezoek, druk in gesprek 
met mijn grootvader. In de gang lag zijn koppel met van alles en nog er aan. Dat vond ik reuze interessant. Zodoende 
kwam ik op het idee om rond te bazuinen dat ik politieagent wilde worden. Niemand geloofde mij dat het serieus was 
bedoeld.

1966
Roerige Amsterdamse jaren, woningnood, Telegraaf rellen, onrustige krakers om maar wat te noemen. Ik had mijn 
MULO diploma in mijn zak waarmee ik kon solliciteren bij de Politie. Veel animo om bij de Politie te werken was er 
toen niet. De klassen waren amper vol te krijgen, wat blijkt uit het feit dat, dat in die jaren een 16-jarige jongeman 
op de politieopleiding werd toegelaten. Dit is mij later, uit zeer betrouwbare bron verteld. Na de sollicitatie brief te 
hebben verstuurd en een medische keuring en antecedentenonderzoek te hebben doorstaan werd ik aangenomen als 
agent. Helaas stond er bij dat in verband met mijn jonge leeftijd (17) men het verstandiger vond om mij als “jeugdig 
verkeersassistente” op te leiden. Iets wat ik teleurstellend vond, maar dat ik wel accepteerde. Er werd ons wel heel erg 
duidelijk gemaakt dat wij niet konden blijven werken als wij gingen trouwen. Wie dacht daaraan op 17-jarige leeftijd. 
Amsterdam had nog geen ringweg en al het doorgaande verkeer ook vrachtverkeer ging dwars door de stad. De scholen 
gelegen aan de drukke verkeersaders hadden klaar-overs of helemaal niets. “Jeugdige verkeersassistenten” werden op 
de drukke punten ingezet om een half uur voor aanvang en afloop van de schooltijd deze posten te bezetten. Dit om 
de schoolgaande kinderen veilig aan de overkant te krijgen. Weer-, wind-, storm-, regen-, sneeuw-, ijzel- of hittegolf, 
altijd op post op straat. 

COVERFOTO, KLEDING EN
HERINNERINGEN. Hetty Roos

Ons uniform bestond uit een strakke rok, getailleerd jasje, kousen (panty’s bestonden toen niet) en degelijke schoenen 
of iets met een hakje. Op ons hoofd een soort langwerpig hoedje. Een witte sjaal en witte handschoenen en een fluitje. 
Als overjas hadden wij een donkere montycoat. Ook kregen wij een Simplex fiets, waarmee wij naar onze posten 
konden rijden. Heel handig met een strakke rok, onwerkbaar. De fiets was onverwoestbaar. Het oversteken werd ons 
geleerd in de gymzaal aan de Oosterparkstraat. Daar kwam plots een hoofdinspecteur tijdens de les binnen en die 
deed alsof hij op een fiets zat. Hield schijnbaar een stuur in zijn handen en maakten met zijn benen trap bewegingen. 
Op het moment dat hij “ring ring” zei, deelde hij mee, dat hij “doorreed”. Aan ons vroeg hij, wat wij dan zouden doen. 
Wij barstten, 17 jaar jong en dus nog pubers, uit in een slappe lach.  Er bleef weinig over van enige concentratie in 
deze les. De tijd tussen de uren op straat brachten wij door op een afdeling van het hoofdbureau waar wij eenvoudige 
administratieve handelingen moesten verrichten. Ik werkte bij de Herkenningsdienst en kreeg daar lijsten van het 
Stadhuis met namen van overleden personen. Ik moest in de kaartenbakken zoeken of een persoon bekend was in 
onze administratie, zodat de gegevens van deze persoon kon worden verwijderd, omdat hij was overleden. Echt waar, 
ik heb het volste vertrouwen erin, dat dit niet meer op deze wijze gebeurd. Verder hadden wij dienstsport en kregen 
wij nog andere klusjes toebedeeld, zoals soep uitdelen aan de collega’s, die op de route stonden van bijv. de Sinterklaas 
optocht en bij te springen in het RAI-gebouw, als er een tentoonstelling of congres was, waar een politie-stand was 
opgebouwd.

Op een dag met rellen werd ik in een kamertje gezet naast kamer 14 op het HB
In dat kamertje stond een tafel met twee stoelen. Waarschijnlijk werd dit kamertje tijdens de rellen gebruikt als 
soort commandocentrum. Op tafel stond een houten kast met een microfoon en een luidspreker. Er zat daar ook een 
hoofdinspecteur (weet het niet zeker, ik werkte net bij de politie, het kon ook een commissaris zijn). Hetgeen wat er 
werd gezegd en beantwoord, moest ik noteren alsmede de tijdstippen. In het begin ging dat best wel goed, maar toen 
de strijd heftiger werd, werd mijn handschrift onduidelijk. Na afloop heb ik mijn schrijfwerk ingeleverd en de volgende 
ochtend moest ik weer bij de adjudant komen en kreeg ik de opdracht om alles uit te tikken. Uiteraard met de bekende 
carbonnetjes en de grote Olivetti. Jaren later (begin 90) werkte ik in het commandovoertuig en moest ik aan mijn 
eerste tijd in dat kamertje denken. Wat een verschil. Al met al een mooie tijd, die ik niet had willen missen, maar de 
opleiding tot agent was wel mijn doel. Wel had ik een inkijk gekregen in het echte politiewerk, wat bleef trekken.

1968
De klassen van de opleidingsschool waren niet te vullen en ineens mochten diverse “jeugdige verkeersassistenten 
“naar de opleiding. Er startten toen twee klassen met tien vrouwen. Maar let op, er mocht nog steeds niet worden 
getrouwd. Op naar de Prinsengracht voor het aanmeten van een uniform.  Precies op maat en er was echt met recht 
geen speld tussen te krijgen. Echt werkbaar, functioneel? Dat begon al op school met het marcheren in het Oosterpark.
Mannen maakten grote stappen, die wij in de strakke rokken probeerden bij te houden. Goed dat er toen geen mobiele 
telefoons waren. Want dat had leuke filmpjes opgeleverd. 
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Onlangs werd ik opmerkzaam gemaakt op een artikel in de krant “De Amelander”, geschreven door journaliste Gonneke 
Braakman. Het verhaal gaat over het levensverhaal van Douwe van Piet de bakker, onlosmakelijk verbonden met het 
eiland Ameland. Ook al woont hij al 68 jaar in Amsterdam. Ik vond het een opmerkelijk verhaal. Het uiteindelijke 
verhaal is groter dan hieronder weergegeven, maar ik wil u de strekking van het verhaal en de gedeeltelijke relevante 
inhoud daarvan niet onthouden. 

Gonneke:
“Als ik het tuinhekje open doe om de hondjes uit te laten, staan er twee mannen aan de overkant van de straat. 
Simon Mosterman en een wat oudere meneer. “Die moet je hebben”, zegt Simon. “Die met die rode trui”. Hij wijst 
naar mij. Zij steken de straat over. “Ken je mij”, vraagt de meneer. Ik ken hem wel van gezicht maar niet van naam. “Hij 
zat bij de recherche” verduidelijkt Simon. De hondjes moeten geduld hebben. Ondertussen probeer ik uit te vinden 
waar het over gaat. Het enige wat ik begrijp is dat hij een verhaal heeft voor in “de Amelander”, het blad waar ik al 
jarenlang met veel plezier voor schrijf. Eerlijk is eerlijk. De oudere meneer is vastbesloten om zijn verhaal te doen, 
maar dat kan niet hier op mijn straatje voor het hekje. We maken een afspraak voor een paar dagen later. Bij mij 
aan de keukentafel, “dan neem ik alles mee” zegt hij. Stipt op tijd staat hij bij de achterdeur. Een kop thee wil hij wel, 
maar eerst wil ik weten hoe hij heet. “Ik ben Douwe Brouwer van Piet de bakker uit Buren”. Op Ameland hebben veel 
mensen een bijnaam. Soms ligt de bijnaam voor de hand, soms is het gekoppeld aan een karaktereigenschap of een 
beroep. De vader van Douwe was bakker in Buren en had ook een grote boerderij. Douwe werd geboren in 1930. 
In die tijd was er nog nauwelijks toerisme. Het bakkersgezin had acht kinderen, waarvan drie zonen. Twee daarvan 
zullen de familiebedrijven overnemen. Douwe, de middelste zoon, deed het goed op de lagere school en vader Piet 
vond dat Douwe maar verder moest leren. Ook meester Oud heeft de vader van Douwe meerdere malen gevraagd 
om Douwe naar de wal te sturen om verder te leren. De vader van Douwe zag er uiteindelijk vanaf. Het was financieel 
niet haalbaar. Op Ameland was nog geen vervolgonderwijs. “De burgemeester “Waldaschool” werd in 1946 opgericht 
in Nes. Voor de toen vijftienjarige Douwe net te laat. Douwe haalde o.a. schriftelijk zijn middenstandsdiploma en hij 
krijgt een oproep voor de dienstplicht. Toch naar de wal. Hij komt terecht in Leiden. Aan de dienstplicht komt een eind 
en samen met zijn maten Piet Kienstra en Gerben de Jong, gaat hij met de boot terug naar Ameland. Alle drie hebben 
dezelfde gedachte: “Niet terug naar het eiland”. Piet Kienstra gaat aan de wal bij de douane werken. 

DOUWE VAN PIET DE BAKKER
UIT BUREN. Joop Reder

Gerben de Jong komt aan de wal terecht bij het GAK. En Douwe? Douwe vent brood in Nes en Buren, onder andere 
ook bij de opper van de Rijkspolitie. Waarom ga je niet bij de politie krijgt hij daar te horen. Ga maar solliciteren. Er 
is een vacature voor Geertruidenberg. Uiteindelijk lukt het in Amsterdam. De jonge Douwe moet keihard studeren. 
De overgang van het rustige eilandleven naar de drukke stad is groot. Hij haalt alle tentamens. Zijn loopbaan begon 
hij bij het politiebureau in de Westerstraat midden in de Jordaan. Na drie jaar Amsterdam wordt Douwe gebeld door 
zijn broer. Hij moet thuis komen om in de bakkerij te werken, omdat zijn broer bakkerseczeem heeft opgelopen en 
dat werk niet meer mag doen. Douwe gaat echter niet naar huis, niet terug naar Ameland. Hij werkt bij de politie in 
Amsterdam. Na tien jaar uniformdienst gaat Douwe werken bij de recherche in het toenmalige politiebureau aan het 
Leidseplein. Hij wordt adjudant. De beruchte koffermoord, de moord op de melkboer in de tweede Jan Steenstraat, het 
lijken fragmenten uit een boek over rechercheur Baantjes. Douwe heeft daarover geen boekje open gedaan, al kan ik 
mij voorstellen dat het best een dik boek zou zijn geworden. De band met Ameland blijft bestaan.

Douwe:
“Ik ben getrouwd met mijn buurmeisje en wij kregen drie kinderen. Mijn vrouw is 38 jaar geleden overleden. Elk jaar 
kwamen wij terug naar het eiland, in ieder geval voor het “Sunneklaasfeest”. Onze drie kinderen zijn geboren en getogen 
in Amsterdam en zijn allemaal universitair geschoold. Zijn huidige vrouw Femke is een Amsterdamse. Mijn zoon Hans 
zegt wel eens dat hij blij is dat ik de stap naar Amsterdam heb gezet. Zijn bevlogenheid voor muziek was het fundament 
voor een spectaculaire carrière als global entrepreneur. Hij bouwde Massive-Music uit tot een wereldmerk en kocht 
de voormalige “Shelltoren” aan het IJ. In 2021 verkocht hij zijn bedrijf”. Douwe is bijzonder trots op zijn kinderen, die 
alle drie regelmatig Ameland bezoeken. 25 jaar lang was Douwe voorzitter van de Amelandgroep in Amsterdam “Ons 
Ameland”. Veel Amelanders woonden namelijk in Amsterdam. Douwe is nu 92 jaar. Hij rijdt op een gewone fiets. Ik 
wil in beweging blijven. Ik ben goed van gezondheid. Dat Ameland zeker bekendheid heeft in Amsterdam bleek vorig 
jaar toen hij van burgemeester Femke Halsema een Koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt. Zij wilde daarbij alles 
weten over de vereniging “Ons Ameland” in Amsterdam, o.a. wat het aantal leden betrof en de doelstelling. Later zei 
de bode van het stadhuis dat bij de vele lintjes die zij uitreikte, hij de enige was met wie ze een gesprek aanknoopte. 
Misschien wel door Ameland”. 
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Het volgende vrije weekeinde gaan we met Ali Nasrullah naar de plaats 
Nieuw-Nickerie, waar hij is geboren en bezoeken daar zijn geboortehuis. 
Het is een ritje van 250 kilometer, maar je doet er ruim vier uur over. 
Er liggen kleine dorpjes en nederzettingen aan de doorgaande weg 
en daar geldt een flinke snelheidsbeperking. Echter door de kwaliteit 
van het wegdek is het ook onmogelijk, laten we zeggen uiterst riskant 
om snel te rijden. Bij een te hoge snelheid zie je de gaten in het asfalt 
niet. We rijden vroeg weg, bij zonsopgang en er liggen veel kadavers 
van dode dieren, vooral slangen op de weg. In de loop van de dag zijn 
deze allemaal opgeruimd door aaseters, zoals gieren, maar bruikbare 
stukken vlees worden ook door de bevolking geraapt en gegeten. Het 
district Nickerie wordt het rijstdistrict genoemd. Kilometerslang liggen 
de rijstvelden langs de doorgaande weg. Als je erop wordt gewezen 
zie je ook het verschil in onderhoud door particulieren eigenaars en 
rijstvelden welke worden beheerd door de overheid. Velden van 
particulieren zien er gelikt uit, zonder onkruid. Verder zie je als je 
in richting de hoofdstad van Nickerie, Nieuw Nickerie, rijdt aan de 
rechterkant Bigi Pan liggen (vertaalt ‘groot meer’). Ik zal het later vele 
malen bezoeken, maar daarover later.

We bezoeken een rijstfabriek van een vriend van Ali. Fabriek is een 
beetje een verkeerde naam. De rijst wordt hier gepeld in verschillende 
fasen en de verschillende kwaliteiten worden gesorteerd. De beste 
is bestemd voor de export. Verder bezoeken we die middag een 
cricketwedstrijd. Cricket is naast voetbal de grootste sport in Suriname 
met aardig wat verenigingen. Ook de politie heeft een eigen team dat 
in de hoogste klasse uitkomt en een aantal malen als eerste eindigt in 
de landelijke competitie. Ali Nasrullah is de enige internationale referee 
van Suriname en wordt diverse malen uitgezonden, vooral naar Noord- 
en Zuid-Amerika. Hij geeft ook les aan aankomende scheidsrechters. 
Het bezoeken van een sportwedstrijd is zeker in het weekeinde een 
sociaal gebeuren. Je ziet dat de bezoekers veel handen schudden en 
elkaar uitnodigen iets te gaan drinken en/of te eten. Supporters zitten 
door elkaar in hun eigen clubkleuren. Wij hangen een klein uurtje rond 
om het veld en gebruiken daar de middagmaaltijd. Na de lunch gaan 
we naar de Zeedijk waar een grote Hindoetempel staat en aan het 
water een flink betonnen plateau waar de Hindoes hun overledenen 
cremeren. Na de crematie wordt het as aan het water toevertrouwd.
Er zijn een aantal van die crematieplekken in Suriname, maar deze 
hier is mogelijk wel de grootste. Wanneer er een crematieplechtigheid 
is, ben je altijd welkom om deze bij te wonen. Hiermee toon je respect 
naar de overledene en de familie. Hier aan de Zeedijk ligt ook een 
‘illegale’ oversteekplaats naar Brits Guyana. Althans zo illegaal dat er 
geen enkele controle is wie er oversteekt en welke goederen er worden 
vervoerd.

OPLEIDINGEN IN
SURINAME  DEEL 10
Joop van Heuveln
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Het is er behoorlijk druk en per uur varen en vijf á zes boten heen en 
weer. Meer naar het zuiden is de officiële oversteekplaats, waar 
de douane is gevestigd en waar ook persoons controles worden 
uitgeoefend. Op de weg terug naar Paramaribo heeft de politie een 
roadblock. Alle voertuigen die richting Paramaribo rijden, worden 
gecontroleerd op goederen en op personen. Veel gesmokkelde 
waar zoals benzine, drank en drugs worden onderschept en 
inbeslaggenomen. Een enkele maal wordt er een gesignaleerde of 
illegale persoon aangehouden. Het laatste is moeilijk, omdat er geen 
centrale registratie is van gezochte misdadigers. De enige mogelijkheid 
is dat een van de dienstdoende politiemensen bij zo’n roadblock de 
persoon kent en weet dat hij gezocht wordt. Het is onmogelijk om een 
andere weg te nemen, gewoon omdat die er niet is. Door de lucht is de 
misschien nog de enige mogelijkheid. In heel Suriname zijn 24 uur per 
dag drie roadblocks. Vanuit Paramaribo gezien, één richting Nickerie, 
één richting Galibi en de derde richting Brownsberg (Brokopondo). Op 
de terugweg passeren we een roadblock, maar omdat de manschappen 
Ali Nasrullah herkennen als een meerdere worden we met alle egards 
behandeld, zeker nadat Ali een jonge agent heeft gecorrigeerd, omdat 
deze terwijl hij papieren van een passant controleert, zijn dienstwapen 
zowat te grabbel aanbiedt. Ik geef je hierbij aan dat zo’n correctie niet 
zachtzinnig gebeurt. Als we Ali later vragen wanneer om hij dit zo hard 
en bruut doet lacht hij om onze reactie. Ja zo doen we dat hier, zo gaan 
we om met lagere in rang. En op een gegeven moment kan je niet 
meer anders.  Er is geregeld dat we op kosten van de politie bij een 
particulier tankstation benzine kunnen tanken. Heen en terug met één 
tank benzine halen we net niet. 

Normaal tanken we benzine op het terrein van politiebureau 
Geyersvlijt, waar ook de dienstgarage is gevestigd. Rondom de 
benzinepomp staan tientallen wrakken van politieauto’s en ook staan 
er enkele exemplaren die het slachtoffer zijn geworden van een 
(flinke) aanrijding. Ze bewaren de wrakken om eventuele onderdelen 
later te hergebruiken. Dit doet de doorsnee inwoner van Suriname 
ook. In veel tuinen in de grotere steden of op de weg voor de woning 
staan dit soort wrakken. Als je verder weet dat als zo’n wrak er na zes 
maanden staan deze helemaal omgeven is door gras en de wortels van 
planten die soms dwars door de bodem naar buiten komen. De grond 
is zo vruchtbaar dat er geen houden aan is. Dit is ook een probleem 
met inbeslaggenomen auto’s en andere voertuigen. Na een half jaar 
geplaatst op een politieterrein is hij geen kwartje meer waard, maar is hij 
rijp voor de sloop. Op het terrein van het arrestatieteam stonden enige 
Cessna’s die in beslag waren genomen na drugstransporten. Zij kosten 
nieuw 500.000 USD en zij zijn als ik ze zie geen gulden meer waard. De 
palmen groeien dwars door de vliegtuigjes heen. Alleen omdat er nog 
geen rechterlijke uitspraak is wat er met die dingen moet gebeuren. 
Jaren later heb ik op verzoek van de commissaris van politie, mevrouw 
Krishna Mathoera een order uitgewerkt waarbij inbeslaggenomen 
voertuigen, denk hierbij ook aan boten etc., zo snel mogelijk worden 
verkocht aan derden en het geld blijft ter beschikking tot er een 
uitspraak door de rechter wordt gedaan. Twee mogelijkheden, het geld 
gaat naar de eigenaar van de auto of het geld gaat in de staatskas. Dit 
laatste gebeurt het meest. 
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Zo’n soort regeling hiervoor genoemd en goedgekeurd door de waarnemend procureur-generaal wordt wetgeving 
nadat De Nationale Assemblee deze goedkeurt. Maar gaat wel onmiddellijk in na de goedkeuring door de wnd. PG. 
Een voor ons aparte wetgeving. Op maandag staan we weer voor de klas voor vooral enthousiaste collega’s. Zoals ik 
als eerder aangaf is er op dat moment een groot tekort aan middelen. Eigenlijk zie je dit de gehele vijf jaar dat ik het 
Surinaamse korps zal ondersteunen. Aspiranten kunnen niet bevorderd worden omdat er geen geld is om uniformen 
aan te schaffen enz. enz. Bij de middelen die geschonken worden aan de forensische opsporing, zijn onder andere twee 
fotocamera’s met statieven om opnames op de PD te maken. En er is voor gekozen om dit met professionele camera’s 
te doen. Zo is er die week een avondles ‘fotograferen met schemerlicht en met totale donker’ voor de forensische 
rechercheurs. Hoewel ik geen taak heb ga ik die avond voor de gezelligheid mee en zodoende leer ik nog wat van 
Leendert en John. Wat jammer is dat één van de fototoestellen binnen een maand vernield is. Men heeft het toestel 
zodanig stevig op het statief vastgezet dat de bodemplaat en daardoor het toestel onbruikbaar werd. Zo kom je wel 
door je spullen heen. De lessen van Leendert en John worden afgesloten met een pittig tentamen en daarnaast krijgt 
iedere technische/forensische rechercheur een zelfgekozen taak om het werk, en uiteindelijk het resultaat en/of de 
afdeling op een hoger plan te brengen. Ook wordt besloten, wanneer de leiding van het KPS erin meegaat de naam te 
wijzigen in ‘Forensische Opsporing’. Enige taken zijn o.a. zorgen dat de afdeling een eigen uitrukauto krijgt.

Uniforme kleding, herkenbaarheid op de PD, maar ook werken aan de sfeer en veiligheid voor zowel man als vrouw 
op de afdeling. In totaal komt men tot negen punten. Het is een beetje onduidelijk welke doelen er bereikt zijn, maar 
de eigen uitrukauto is uiteindelijke gerealiseerd. Ook wordt de naam gewijzigd, maar als de oude chef, de inspecteur 
Maanster een paar maanden later moet invallen omdat de daadwerkelijke chef met verlof wordt gezonden (hij is 
voordat hij chef van de FO wordt, chef van de lijfwacht van de President van Suriname en heeft in die periode {vijf jaar} 
geen verlof op kunnen nemen) draait deze heel veel moderniseringen terug. Echt een chef uit het stenentijdperk. 

Na terugkeer in Nederland wordt het meteen weer voorbereiden voor de volgende klus. Ik heb inmiddels de vrijheid 
gekregen om zelf de planning te maken en ik probeer zoveel mogelijk mijn planning gelijk te laten lopen met andere 
Amsterdamse collega’s die ook trainingen verzorgen in Suriname. Dit vind ik wel zo gezellig. Ik zeg bewust Amsterdamse 
collega’s omdat er inmiddels meerdere regio’s Suriname op hun manier willen steunen. Ro Brewster is daarin niet 
alleen de stuwende kracht maar ook het middelpunt. Niet iedere regio kan of wil mensen sturen, maar ze kunnen ook 
op een andere wijze ondersteunen. Met betrekking tot het opleiden wordt een verdeling gemaakt over de regio’s. 
Den Haag neemt zich voor een training te gaan verzorgen m.b.t. inlichtingen verzamelen, verwerken en classificeren. 
De regio Utrecht gaat jeugd en zeden doen. Politie Zaanstad gaat een bikerstraining verzorgen. En niet alleen de 
training, maar ze gaan zorgen dat er een geheel nieuwe afdeling gaat komen van het KPS en zal zorgen voor het 
materiaal. De bikersafdeling gaat bestaan uit meer dan 20 manschappen plus leidinggevenden. Vooraf wordt met 
behulp van posters de Surinaamse politiemannen en vrouwen gemotiveerd om voor de afdeling te opteren en er volgt 
een sollicitatieronde. Dit is uniek in Suriname. Normaal word je aangewezen en ga je doen wat je gezegd wordt. De 
regio Rotterdam-Rijnmond zal op termijn zorgen voor speurhonden en speurhondengeleiders gaan in trainen. Ook de 
overige regio’s gaan projecten ondersteunen. 

Brabant gaat zijn hele communicatiesysteem vernieuwen en alle masten en portofoons en overig materiaal wordt 
overgevlogen naar Suriname en dat betekent dat het KPS in grote delen van het land met elkaar contact heeft. Alleen 
heel gespecialiseerde onderdelen maken op dat moment gebruik van porto’s met een beperkt bereik. Ook wordt er 
werk gemaakt om nieuwe politiebureaus te bouwen en een aantal te renoveren. Vooral Amsterdam heeft daarin een 
voortrekkersrol maar er zijn meer regio’s die zo’n initiatief geldelijk ondersteunen. Zo zie je verder in het land dat de 
brandweer van Nederland  de brandweer van Suriname ondersteunt. Er rijden al enige brandweerwagens rond met de 
logo’s van verschillende Nederlandse steden en Nederlandse Academische Ziekenhuizen krijgen geld om Surinaamse 
ziekenhuizen met kennis en materiaal te ondersteunen. Let wel dit is nog steeds geld waar zij bij de onafhankelijkheid 
in 1975 recht op hebben.

In oktober van dit jaar 2006 wordt het druk op het opleidingscentrum in Paramaribo. Vanuit Amsterdam zullen Kees 
de Jong en Sita Koenders een training verzorgen voor veertien nieuwe buurtmanagers van Paramaribo. Daarnaast zal 
Jantine Groeneveld, opleidingskundige van de APAA een aantal lessen gedrag, pedagogie enz. verzorgen. Ook voor 
degene die straks de verschillende Surinaamse collega’s die vanuit het train de trainer traject lessen gaan verzorgen. 
Ik zal de ROS 3 verzorgen en een team van Politie Zaanstad zal de eerste groep van ruim 20 politiemensen de aspirant 
bikers trainen. En dit allemaal op het opleidingscentrum. Daar komt nog bij de collega’s uit Zaanstad worden begeleid 
door hun korpschef, de hoofdcommissaris Gerard Huijser van Reenen en de burgemeester van Wormerveer. Gerard 
is mijn chef als ik als rechercheur bij de zedenpolitie werk en het wordt een gezellig weerzien. Zij hebben een eigen 
programma en zij verblijven in Hotel Krasnapolsky in de Domineestraat te Paramaribo en de Amsterdamse delegatie 
verblijft in Hotel Torarica. Naast dat ik de ROS zal verzorgen zal ik een les Jeugdzorg geven voor de buurtmanagers. 
En om het helemaal compleet te maken komt Ton Koenders op dat moment mijn chef bij de APAA, zijn vrouw Sita 
bezoeken om na ons programma samen met haar vakantie te houden en daarna door te vliegen naar Curaçao voor de 
rest van hun vakantie. Ton maakt een serie foto’s van een groot aantal kleine gebreken op het opleidingscentrum, die 
hem waarschijnlijk ergerde, maar die met weinig inspanning en weinig geld zijn op te lossen. Ik moet hem daarin gelijk 
geven. Hij presenteert de fotoreportage aan het hoofd opleidingen van het KPS die het meteen een goede gelegenheid 
lijkt om meer geld uit Nederland te vragen. 
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Jolien Ang (inmiddels al jaren OvJ) en Bärbel Post-Uiterweer, 
twee van de eerste amazones. Voor militaire functies is het 
paard nagenoeg verdwenen, maar het paard wordt overal ter 
wereld nog steeds gebruikt door afdelingen van de bereden 
politie. Zij bedienen zich van de voordelen die ook voor de 
cavalerie golden: beter overzicht en snellere mobiliteit dan het 
voetvolk. En in de stedelijke omgeving waar bereden politie 
meestal optreedt zijn een of meer politiemannen te paard 
bijna altijd voldoende effectief om een onrustige menigte 
demonstranten of relschoppers in bedwang te houden.

1984
Het jaar dat de Amsterdamse politie de eerste twee vrouwelijke 
ruiters verwelkomden. 1 september 1984 een foto van Bärbel, 
aan haar linkerzijde geflankeerd door Jimmy Nijman en haar 
rechterzijde de toenmalige chef van de Beredenen, Dries 
Zee. Op de andere foto Jolien. In de jaren nadien mochten de 
paarden zich verheugen in een toename van de amazones. 
Wellicht in de nabije toekomst een tweede vrouwelijke chef 
van de Ruiterij.

N.B. Op Facebookplaatste Pamela, de dochter 
van Jimmy Nijman, de volgende reactie.
Bron: Pamela Nijman (‘Amsterdams Verleden”). 

“Ah en dan komt mijn vader Jimmy ineens weer 
voorbij. Na Indië waar hij op de motor reed 
ging hij in Amsterdam bij de Politie en wilde 
op de motor. Het uniform hield hem tegen, te 
opgesloten. Of de paarden dan niet iets voor hem 
was. Ja, zijn vader (mijn opa) was groenteboer 
en had een kar met paard gehad... Het kan gek 
lopen. Paardrijden heeft hij moeten leren, maar 
hij heeft het met plezier gedaan. De geur van 
stal en paarden die bij ons thuis hing als hij in 
uniform naar huis was gekomen is voor mij een 
dierbare herinnering. Paardrijden is hem goed 
gelukt want uiteindelijk is mijn vader instructeur 
en pikeur geworden. Hij was er trots op dat hij 
de eerste amazones heeft mogen begeleiden.” 

AMAZONES
Henk Doornekamp.


