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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter
Alweer het laatste nummer van het SPA-nieuws van dit jaar. Als deze uitgave bij u op de deurmat valt, dan 
is Sinterklaas al weer het land uit en zijn wij druk met aankopen voor de feestdagen. Ik denk dat het dit jaar 
wat minder uitbundig is v.w.b. de kerstverlichting, want de huidige energieprijzen vliegen omhoog en overal 
wordt gepredikt dat we zuinig met energie moeten zijn. Tegen het eind van het jaar kijken we altijd even om 
en laten de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog even de revue passeren, maar ik kijk toch nog even een 
stukje verder terug. Door de corona perikelen moest de viering van ons 35 jarig bestaan in 2021  gecanceld 
worden en besloot het bestuur om het zevenjarig lustrum een jaar uit te stellen.  Aan het eind van dat jaar 
kondigde het kabinet echter een strenge lockdown af om verdere verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Deze maatregel gold tot 14 januari 2022. Dat hakte er goed in, want o.a. ons kerstdiner-dansant en 
de nieuwjaarsreceptie konden derhalve geen doorgang vinden. Gelukkig is die periode goeddeels voorbij en 
kon de evenementen commissie weer aan de slag. De organisatie van  de BBQ, de Italiaanse middag, maar 
vooral de viering van ons uitgestelde 35-jarig bestaan klonk als een klok. In het vorige SPA-nieuws is daar 
uitgebreid verslag van gedaan. Nu, aan het eind van dit jaar, kijken wij terug op 
een zeer geslaagde en druk bezochte reünie in het v.d. Valk hotel 
te Oostzaan. Meer dan 300 oud-collega’s gaven gehoor aan de uitnodiging 
van onze Hoofdcommissaris Frank Paauw. Ons kerstdiner in datzelfde 
hotel kende een deelname van 90 personen. Een prachtige afsluiting 
van het jaar. Tot slot wens Ik u en allen die u lief zijn, hele plezierige 
feestdagen, veel gezondheid en een zeer voorspoedig 2023.
Oh ja…..nog even dit. Alles wordt duurder en door de hoge inflatie 
ontkomt het bestuur er niet aan om de munten voor aankoop van 
een drankje in onze soos te verhogen. In plaats van 9 krijgt u, per 1 
januari 2023 nog maar 8 munten voor € 10,=. Het is maar even dat u 
het weet.

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

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2022

ONZE WELGEMEENDE EXCUSES
Beste lezer,

Met het drukken van  de laatste uitgave van de SPA ( Senioren Politie Amsterdam) is iets mis gegaan, allereerst 
onze welgemeende excuses. Ik zal in het kort uitleggen hoe dat is gebeurd: onze drukkerij werkt met vellen van 
16 pagina`s, er worden voor het binden twee stappels gemaakt van ieder deze 16 pagina`s om aan een uitgave 
te realiseren van 32 pagina`s. Waarschijnlijk is de eerste stapel eerder opgeraakt waardoor het systeem een 
dubbele pagina heeft gepakt van de eerste stapel. Als u alsnog deze  wilt ontvangen van de juni editie kunt 
u een mailtje sturen naar info@terhoevemedia.nl dan zullen wij zorgen dat deze alsnog bij u in de bus valt.

Directie
Ter Hoeve Media

Inflatie
Alles wordt duurder. 
Ook de SPA ontkomt niet aan verhoging van haar tarieven.
Het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten om per 1 januari 2023 
voor € 10,- 8 consumptiemunten aan de bar te verkopen.

Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag

16-12-22
20-12-22
07-01-23

Kerstdiner
Kerstbingo
Nieuwjaarsbijeenkomst

17.00 uur
13.00 uur 
15.00 uur

v.d. Valkhotel Oostzaan
SPA-honk
SPA-honk



76

NIEUWJAARS RECEPTIE

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.

WAARDE VOORMALIGE COLLEGA’S
Freek Dozy (Inmiddels 78)

U zult mij hopelijk herinneren als degene die U optimale draadloze verbindingswegen leverde onder de naam 
‘ETHERBEHEER’. Onze taak was het coördineren van alle mobilofoon- en portofoonverbindingen. Zorgen voor 
storingsvrije kanalen/frequenties en de verdeling over de verschillende diensten bij acties en grootschalig 
optreden (verbindingsschema’s). Regelen van porto- en mobilofoons, relais-posten, verbindingen met 
brandweer- en GG&GD... en nog veel meer van die dingen.

Dertig jaar heb ik me (met Frits Driessen en later Ruud Haverkamp) hiervoor ingezet en kon als laatste project 
C2000  ‘in de wieg leggen’.

Met de komst van C2000 was het voor de scannerluisteraars niet meer mogelijk de verbindingen te beluisteren. 
Voor hen zijn alleen de brandweer, ambulancedienst en trauma-heli’s nog te volgen via tekstberichten op 
App’s. Door de politie worden alleen nog ‘persberichten’ uitgezonden.

Er bestaat een website ‘scannermuseum.nl’ waar de geschiedenis van deze apparaten en fragmenten van 
analoge communicatie zijn bewaard. De bezielende kracht hierachter  is Mark Schutte. Hij mocht indertijd bij 
hoge uitzondering de afdeling Etherbeheer bezoeken. Vandaar de tab “ETHERBEHEER-POLITIE AMSTERDAM’ 
op de site. 

Tevens zijn er veel unieke geluidsfragmenten te vinden van bijzondere gebeurtenissen. Zeer bijzonder is het 
6e item op de tab: AUDIOFRAGMENTEN over de Bijlmerramp waar politie- en brandweercommunicatie ‘uit 
de ether geplukt’ kon worden, met scanners. Ongelooflijk is de kalmte van de bevelvoerder Frans Koper van 
kazerne in de Bijlmer (‘Anton’) bij het zien van het inferno. 

De vraag of er ‘mannen in witte pakken’ waren kan met een foto bevestigd worden:
Deze mannen waren EHBO’ers die zich bij de ‘gewondennesten’ moesten melden om hulp te bieden en vanuit 
de materiaalwagens van de GG&GD werden voorzien van wegwerpoveralls om ze herkenbaar te maken. 
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Tekst: FRANK WESTEROP
Foto’s: TER HOEVE MEDIA

BIJLMERRAMP
4 OKTOBER 1992 – 4 OKTOBER 2022

Frank Westerop Ter Hoeve Media

Alweer 30 jaar geleden, de Bijlmerramp, zondag 4 oktober 1992, 18.36 uur. Een gebeurtenis die ik nooit vergeet. 
Mensen kunnen zich maar een klein beeld vormen van hoe dat is geweest en soms nog is voor collega's.

Het is de zondag van de gesplitste dienst; een deel van mijn groep heeft dagdienst, een deel avonddienst. Ik 
heb de avonddienst aan Bureau Prinsengracht. Studio Sport begint om 18.30 uur. We hebben 

onze pauze/ avondeten dus rond die tijd gepland (voor zover dat kan bij politiewerk). Tijdens 
het kijken wordt er plots door de intercom omgeroepen: 'Iedereen naar beneden; er is een 
vliegtuig neergestort!'. Onwerkelijk bericht, dus wij denken aan een grap en reageren met: 

'Jaja, jullie willen gewoon ook voetbal kijken'. Bij de 2e keer omroepen horen we toch 
echt de serieusheid en al snel blijkt de werkelijkheid.

Mijn eigen auto volgeladen met collega's en richting Basisweg 
(opkomst Mobiele Eenheid). Onderweg rijd ik mijn auto in de prak 
door een verlaging in de trambaan in combinatie met een overbeladen 
auto. Uiteindelijk komen we er; geen idee meer hoe. Een kraanwagen 

ontfermt zich over mijn auto. Die kosten worden uiteindelijk netjes 
vergoed. 
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‘De stank, het ramptoerisme, de geheimzinnigheid 
rond de ‘mannen in de witte pakken’, het zoeken 
naar overlevenden in de brokstukken.’
Veel veel later de vele medische onderzoeken bij mijzelf en de collega's vanwege de onveiligheid/ onzekerheid. Maar 
ook de collegialiteit en kameraadschap, het 'er gewoon staan' op de momenten dat het gevraagd wordt, de stap 
voorwaarts waar iedereen achteruit gaat, 10 dagen lang 12-urige diensten draaien. Het beeld van hoofdcommissaris 
Nordholt die in zijn nette pak, met lieslaarzen daaronder, ter plaatse poolshoogte komt nemen. De warmte en liefdevolle 
verzorging van de mensen van het Leger des Heils. 

Vreselijke en hele mooie momenten die elkaar daar hebben afgewisseld. Ook uit de verhalen van collega’s is op te maken 
dat er veel gebeurd is en dat het veel met ‘ons’ heeft gedaan en nog doet. Het is namelijk niet alleen indrukwekkend, 
maar zeker ook weerzinwekkend, als je hoort dat er binnen een paar uur na de ramp plunderaars bezig zijn. Mensen 
hebben met spoed hun woning verlaten; hebben niets mee kunnen nemen. En bijna letterlijk achter hun rug om 
verschijnen er mensen die dezelfde woning betreden om zich allerlei spullen toe te eigenen.

Wat te denken van het ramptoerisme. Hele gezinnen, dus met kinderen, die thuis op TV de ramp volgen en vervolgens 
besluiten om in de auto te stappen om ‘even te gaan kijken’. Alsof je naar Artis of de Efteling gaat. Dat er een heuse 
‘inferno’ is losgebarsten, we alles zo goed en kwaad als het gaat afzetten met (te weinig) politiemensen en lint. Naief als 
we kennelijk zijn, gaan we ook een beetje uit van gezond verstand. Naief, omdat de mensen massaal hun auto parkeren 
op de vluchtstrook van de snelweg en vervolgens dichterbij naar de plek des onheils lopen. Als we mensen hierop 
aanspreken, dat ze dit beter niet kunnen doen, zit er een antwoord bij, dat ik nooit vergeet: “Ja, maar we kunnen het 
hier vandaan niet zo goed zien”... om vervolgens onder het lint door te willen gaan.

Vergeet ook niet dat zo’n ramp nooit eerder gebeurd is. Dit is niet ‘eventjes’ een afzetting regelen, iemand reanimeren, 
paar telefoontjes plegen etc. Het klopt dat als daar iemand een stap voorwaarts ‘moet’ maken, het de politie is, samen 
met andere hulpverlenende instanties. En... Hier is gewoon een vliegtuig neergestort in/ op een woonwijk!!  Wat doe 
je? Waar begin je? Je doet wat je kan met de mensen die je op dat moment hebt. Dus je draait veel overwerk, hebt 
weinig slaap, bent weinig thuis en gelukkig geen ATW (arbeidstijdenwet) en BVCM (uren verantwoorden) ‘gezeur’. Je 
bent daar niet mee bezig. Sterker nog, dit gaat bijna automatisch over in flexibiliteit, saamhorigheid, wegvallen van 
rangen en standen. Iedereen in het proces doet met overgave zijn/ haar werk. Dat uit zich bijvoorbeeld ook in collega’s 
die dan net begonnen zijn op de politieschool en willen helpen. Chaos, brand, geschreeuw en heel veel mensen. 
Roepend naar een collega: ‘Wij zitten nog op de politieschool; wij proberen de mensen hier wel tegen te houden!” 

Het is een onwerkelijke sfeer, iets wat gewoon niet zo kan 
zijn. Zo komen er collega’s de volgende dag (maandag) in 
dienst. Voor het eerst op de rampplek en dan kan dus, 
in alle onwetendheid, een eerste gedachte zijn: ‘Wat 
een geluk bij een ongeluk, dat het vliegtuig tussen die 
twee flats in is gevallen. Zich niet veel later realiserend 
dat het vliegtuig ongeveer tien verdiepingen beton 
met de grond gelijk heeft gemaakt.’ Wat ook keihard 
binnenkomt, zijn persoonlijke gesprekken met bewoners 
of familie, die je soms voert. Zoals met een moeder, die 
zich meldt: ‘Ik zoek mijn zoontje. Hij was bij een vriendje 
aan het spelen op de plek waar het vliegtuig de flat heeft 
geraakt. Ik krijg niemand te pakken.’ Ik zeg eerlijk; tijdens 
het op papier zetten van dit verhaal schieten de tranen 
(weer) in mijn ogen… Jemig, 30 jaar later. 

Even door naar een ‘mooi’ moment in deze chaos. 
Veel, heel veel, collega’s hoor ik bij elk gesprek over 
de Bijlmerramp, bij elke herdenking over het Leger des 
Heils!! Het woord ‘helden’ is gevallen! Iedereen kon 
daar altijd terecht en voor van alles; koffie, soep, een 
luisterend oor, een goed gesprek. HARTVERWARMEND! 
Laat helder zijn dat die samenwerking goed ging; ontbijt 
van de politie, lunch van het Leger des Heils en diner 
van de Landmacht. En niet te vergeten de doorgaande 
stroom aan tussendoortjes. De dozen met Marsen, 
Nutsen etc. bleven komen.

En dan zijn we zomaar 30 jaar verder. Wie wordt er nu 
nog weleens ‘s nachts wakker van? Wie kan de geur van 
"kerosine" niet zonder bijgedachtes ruiken? Wie kan zich 
zelfs de knopen op de jas van een slachtoffer herinneren? 
Dit soort incidenten heeft zo'n enorme impact op zoveel 
levens. Niet alleen van familie en nabestaanden; ook 
van de politie-collega's en andere hulpverleners. Ik 
denk in de gelukkige omstandigheid te zijn, dat ik een 
‘laatje’ kan openen, de emoties de ruimte kan geven en 
het laatje weer kan sluiten. Maar ik besef mij terdege 
dat niet iedereen dat kan. Buiten de overledenen, de 
vermisten en de nabestaanden... hoeveel meer mensen 
zijn slachtoffer geworden van deze ramp? En is daar wel 
genoeg en oprechte aandacht voor? Ook nu nog? 30 jaar 
later!  Er zijn namelijk genoeg collega’s die de herdenking 
overslaan, omdat ze weten dat ze hier last van krijgen en 
getriggerd raken. 

'Het zal altijd de meest 
indrukwekkende gebeurtenis 
uit mijn politieloopbaan 
blijven.'
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Joop Reder, een politieagent die als een van de  eerste ter plaatse was bij de Bijlmerramp. Hij is nu met pensioen.

Een vliegtuig neergestort? Op de Bijlmermeer? Joop Reder geloofde er helemaal niets van toen zijn collega hem over 
de telefoon vertelde waar al die sirenes vandaan kwamen. „Ik zei: ‘Je moet je eigen troep in de maling nemen.”

Twintig minuten later stond Reder, rechercheur in Amsterdam Zuidoost, voor de brandende flats. Samen met een 
collega was hij als eerste rechercheur ter plekke. De ‘gewone’ politie was er al, net als de brandweer. „Iedereen stond 
als aan de grond genageld. Ze wisten niet waar ze moesten beginnen.” Ondertussen begon het publiek toe te stromen. 
„Toen heb ik tegen een paar collega’s gezegd: houd de mensen op afstand. Al schreeuwend en heen en weer lopend is 
dat uiteindelijk gelukt.”

Een „inferno”, zo omschrijft Reder (76) de rampplek. „Overal lagen onderdelen en brokstukken van het vliegtuig. En het 
was zó ontzettend heet, ik denk dat het de duizend graden benaderde.” Twee mensen zag hij van de brandende flat 
springen, vertelt hij achter een kop koffie thuis in Amsterdam Osdorp. 

Zijn vrouw: „Daar heb je het nog vaak over.” 

Na tweeënhalf, drie uur kijken op de rampplek („Als 
rechercheur kon je daar niets doen”) vertrok Reder naar 
het politiebureau op de Flierbosdreef. Daar meldden 
zich spontaan hele rechercheteams van elders uit de 
stad. „Ineens zag je wat een fantastische politiemacht 
we hebben in Amsterdam. Die mensen waren uit 
zichzelf naar de Bijlmer gekomen. ‘Zeg maar als je ons 
nodig hebt’, zeiden ze. ‘We zitten in de kantine.’”

In de dagen en weken na de ramp moesten de 
Amsterdamse rechercheurs achterhalen hoeveel 
slachtoffers er gevallen waren. Een buitengewoon lastige 
klus, gezien de vele ongedocumenteerden die in de flats 
woonden. Van de Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA) „klopte geen flikker”, zegt Reder. De rechercheurs 
verzonnen een list: ze vroegen de adressenbestanden 
op van postorderbedrijven als Wehkamp en Otto. „Die 
legden we over de GBA heen.” Ze begonnen met een 
lijst van meer dan 200 vermisten. „Elke dag konden we 
mensen afstrepen, bijvoorbeeld als iemand zich meldde 
bij het opvangcentrum.” Het officiële dodental van de 
Bijlmerramp werd uiteindelijk vastgesteld op 43, van 
wie er vier in het vliegtuig zaten.  

BIJLMERRAMP                        Joop Reder
‘Iedereen stond als aan de grond genageld. 
Ze wisten niet waar ze moesten beginnen’

„Maar als je me recht in de ogen kijkt, zeg ik: 
in werkelijkheid waren het er veel meer. 
Een veelvoud van 43.” 
Als rechercheur had hij de flats weleens bezocht. „Je zag daar stapelbedden staan, voor de illegalen die er woonden. 
Die mensen zijn gewoon niet teruggevonden.”

Joop Reder werkte 38 jaar voor de Amsterdamse politie. Bij zijn pensionering in 2004 wijdde misdaadverslaggever John 
van den Heuvel in De Telegraaf een groot artikel aan de ‘Baantjer van de Bijlmer’.  Hij is in zijn carrière bij tientallen 
lijkschouwingen geweest en op ontelbaar veel plaats-delicten. Maar als je hem vraagt wat in al die jaren de meeste 
indruk op hem gemaakt heeft, aarzelt hij geen moment. „Als ik m’n ogen sluit, dan zie ik mezelf weer lopen bij die flats. 
En voel ik de hitte.” 

"Je zag daar stapelbedden staan, 
voor de illegalen die er woonden. 

Die mensen zijn gewoon niet 
teruggevonden."
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DE SPA OP REIS         Joop Reder

Ook dit jaar organiseerde de evenementencommissie een meerdaagse reis. Fred Hoedeman en Bert Swaager 
reisden af naar  Duitsland om polshoogte te nemen in hotel Bilstein, een hotel waar de SPA al een aantal keren 
te gast was. De opdracht was om te kijken of de faciliteiten van dit hotel nog steeds aan de verwachtingen 
voldeed. Fred en Bert kwamen enthousiast terug en hadden een optie genomen voor de periode van 1 t/m 
5 oktober. Na publicatie in het SPA-nieuws stroomden de aanmeldingen binnen. De optie werd vervolgens 
gelicht en omgezet in een definitieve boeking.

Op zaterdag 1 oktober werd er op het parkeerterrein van het Politie Trainingscentrum verzameld en stapten 
wij in de touringcar van Cor Labots reizen. In Zevenaar, vlak bij de grens pikten wij Theo Vrὅsch en zijn 
echtgenote op als laatste passagiers. Zij wonen daar in de buurt en het is natuurlijk waanzin om hen eerst 
naar Amsterdam te laten komen en vervolgens met de bus dezelfde route terug te rijden. De koffiestop 
maakten wij bij wegrestaurant Hünxe en na een klein uur werd de reis voortgezet naar ons einddoel in 
Bilstein. Het pittoreske bergstadje Bilstein ligt in het zuidelijke deel van Sauerland en maakt deel uit van 
de stad Lennestadt in de gemeente Olpe in de provincie Noorrijn-Westfalen. Bilstein is met name bekend 
door de “Burcht Bilstein”, gebouwd in 1202 tot 1225. De burcht werd in het verleden bewoond door de 
zogenaamde Heren van Bilstein . In deze prachtige burcht is sinds 1927 een jeugdherberg gevestigd. Bilstein, 
met zijn vele karakteristieke vakwerkhuizen, heeft 1600 inwoners.

Na een voorspoedige reis bereikten wij het hotel Bilstein. Dit hotel is gelegen in het centrum van het 
stadje. Na aankomst werden onze koffers verzameld in de hal van het hotel en na een warm welkom van 
hoteleigenaar Martin, werden de kamers verdeeld en begeleidde het hotelpersoneel ons naar de kamers, 
waarbij zij gelijkertijd zorgde  dat de bagage op de kamer kwam. Later die dag werd er gezellig bijgepraat in de 
bar van het hotel en omstreeks 18.00 uur werd het diner in buffetvorm gepresenteerd. Voor de liefhebbers 
was er daarna een avondwandeling.

Vastgebouwd aan het hotel is een oergezellige Engelse Pub, die iedere avond geopend is, maar er is ook een 
biljartzaal, een filmzaal, een sauna en een verwarmd zwembad. Allemaal prachtige faciliteiten die voor de 
gasten ter beschikking staan. Bij het all inclusive hotelarrangement is inbegrepen dat men vanaf 17.00 tot 
24.00 uur gratis bier, frisdranken en andere alcoholische versnaperingen kan nuttigen. In de Engelse Pub 
was iedere avond live muziek door artiesten. De dagen vlogen voorbij en tijdens ons verblijf maakten wij 
verschillende dagtrips. 

Natuurlijk stond er een bezoek gepland aan Winterberg, een meer dan bekende wintersportplaats, een 
rondvaart over het mooie stuwmeer de “Biggesee”, een bezoek aan een glasblazerij en een dag ter vrije 
besteding in een groot overdekt  winkelcentrum in Siegen. Het behoeft geen betoog dat wij al die dagen 
door onze chauffeur Cor verrast werden met trips door de prachtige omgeving. De verzorging in het hotel 
was geweldig en iedere dag, na terugkomst werden wij opnieuw verrast met een prachtig en zeer smaakvol 
diner-buffet. 

Op de laatste avond, na het beëindigen van het diner, nam voorzitter Joop Reder het woord en namens ons 
allemaal bedankte hij de hoteleigenaar en het personeel voor de prima verzorging tijdens ons verblijf. Hij 
overhandigde een prachtig plastiek, waarop de beeltenis van de beelden aan de muur van het hoofdbureau. 
Uiteraard gaf Joop bij de overhandiging daarvan uitleg over de betekenis van die beelden, namelijk: De 
zijgevelversiering van het Hoofdbureau aan de Elandsgracht. Het met de keizerskroon bekroonde wapen van 
Amsterdam, geflankeerd door twee staande leeuwen. Daaronder: Een banderolle met de tekst: ’t Gezag dat 
rust behoedt in stad en staat, waakt rusteloos tegen d ónrust van het kwaad. En daaronder weer onder: Drie 
consoles met frontaal staande figuren. 
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1. Zinnebeeld van de kinderpolitie: Naakte man met jongen  (achter de man een draak die het gevaar 
symboliseert).

2. Zinnebeeld van het gezag: Mannelijk naakt met in de linkerhand een staf (symbool van de uitvoerende 
macht) en  naast zich een frontaal staande leeuw met wapenschild ( hierop het koggeschip – het oudste 
zegel van Amsterdam).

3. Zinnebeeld van de verkeerspolitie: Mannelijk naakt met driehoek en opgerold document, achter zijn 
voeten een tweezijdig gevleugeld wiel. 

Dit geschenk werd in dank 
aanvaard en kreeg vrijwel 
onmiddellijk een mooie 
plek in de vitrine van de 
hotellobby.  Bij hun reis naar 
Bilstein, ter voorbereiding 
voor onze meerdaagse reis, 
maakten Fred en Bert kennis 
met “Kappie”. Een geweldige 
zanger die het publiek vanaf 
21.00 uur non-stop vermaakte 
met Nederlandstalige muziek. 
Fred en Bert waren bijzonder 
enthousiast over deze zanger 
en namen een optie op deze 
artiest voor ons kerstdiner. 
Aan hoteleigenaar Martin 
werd gevraagd of hij tijdens 
ons bezoek aan Bilstein een 
optreden kon verzorgen, 

zodat het bestuur zelf een oordeel kon vellen over deze artiest. Op de laatste avond van ons verblijf verzorgde 
“Kappie” een optreden in de Engelse Pub van het hotel en iedereen deelde onmiddellijk het enthousiasme 
van Fred en Bert. De optie werd gelicht en omgezet in een definitieve boeking voor ons kerstdiner op 16 
december in het v.d. Valkhotel te Oostzaan. 

De dagen waren omgevlogen en volgende ochtend stond om 10.00 uur het vertrek naar huis op het programma. 
Nadat wij plaats hadden genomen in de bus, werden wij door het personeel uitgezwaaid. Onderweg moest 
onze chauffeur een noodremming maken, omdat een verkeershufter het nodig vond om vlak voor onze bus 
plotseling naar rechts te komen om de afslag te nemen. Door het razendsnel reageren van onze chauffeur 
werd een aanrijding voorkomen, maar twee van onze passagiers, die op dat moment een rustmoment 
hadden met de ogen dicht, schoten naar voren en kwamen met het gezicht tegen de rugleuning van de stoel 
voor hen. Zij zaten in de gordels, maar dat zijn heupgordels, dus het bovenlichaam komt dan wel naar voren. 
Ed Vredeling hield daar een bloedneus aan over en de brilvleugeltjes van Bert Swaager drukte zich in zijn 
neus en had een kleine bloedende verwonding tot gevolg. Beide mannen werden door hun dames liefdevol 
verzorgd, zodat het leed snel vergeten was. De reis verliep verder voorspoedig en na opnieuw een koffiestop 
bij het wegrestaurant in Hünxe bereikten wij in de middaguren het Politie sportterrein en namen wij afscheid 
van elkaar. Een prachtige kleine vakantieweek was weer geschiedenis en de evenementencommissie is al 
weer druk op zoek naar een nieuwe locatie voor de reis in 2023. 

Voor een uitgebreide fotoreportage van deze reis, bezoekt u onze website en onder het 
hoofdstuk fotoarchief Rob Heida vindt u prachtige foto’s.
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Aan het eind van een gegeven opleidingen wordt er altijd een klein feestje gevierd. Dat kan variëren van een 
ingetogen uitdelen van de certificaten, met daarbij een bekertje Fernandes (hier moet je echt van houden). 
Het is een soort, heel zoete gazeuse waarbij het drinken daarvan de vullingen uit je gebit vallen) en vlees 
en/of vispasteitjes. De versnaperingen betalen de cursisten uit eigen zak. Vaak krijgt/krijgen de docent(en) 
een souvenir. Deze zijn bijna altijd van hout gemaakt. De geste is aardig, maar omdat het aanbod niet zo 
groot is, heb ik een aantal souvenirs dubbel gekregen. Een enkele maal is bij de uitreiking pers aanwezig 
en verschijnen er stukken in diverse kranten. Vooral bij de training van buurtmanagers is dit het geval. Een 
enkele keer is zelfs iemand van de korpsleiding aanwezig, of een van de ministers. Ik heb vele malen een 
minister de hand mogen drukken. En daar is natuurlijk ook altijd pers bij aanwezig. Helemaal dol is het bij de 
uitreiking van de certificaten en de overdracht van de Bikersunit op 16 oktober 2006. De bikers hebben een 
heel nieuw onderkomen aan de Zwarthovenbrugstraat in het centrum van Paramaribo. Naast de officiersclub 
van het KPS. Ja, er is een exclusieve club alleen voor leidinggevende vanaf inspecteur derde klas. 

Voor een luttel bedrag wordt daar een borrel geschonken. Hoewel ik ook welkom ben heb ik er nooit alleen 
gebruik van gemaakt. Als ik ga is dit altijd op uitnodiging van een Surinaamse collega. Terug naar de bikers. 
Vooraf aan de uitreiking van de certificaten, is er eerst een inspectie van de erewacht door Gerard Huijser 
van Reenen en de burgemeester van Wormerland, Peter Tange, gevolgd door een presentatie van de bikers. 
Ze presenteren zich voor het eerst als team, waarbij ook weer alle plichtplegingen naar de gasten toe en dan 
het tonen van het geleerde. We zien aanhoudingen, achtervolgingen en het gebruik van geweld met de fiets, 
maar ook het afwenden van geweld met de fiets. Dit allemaal in de buitenlucht, rondom het middaguur in 
de felle zon. Ik sta met mijn rug tegen het gebouw onder een afdakje, en ik houd het amper uit. Moet je je 
voorstellen hoe de erewacht zich moet voelen met een helm op je kop (weliswaar wit om de zon te keren) 
en een karabijn over je schouder. Voorwaar geen pretje. Na de buitenactiviteiten kunnen we eindelijk naar 
binnen, waar de airco draait, en daar begint het allemaal opnieuw. Toespraken van de minister, de korpschef 
en een ieder die belangrijk genoeg is om zich te laten zien. Wat ik van al die toespraken nog herinner is, dat 
Gerard Huijser van Reenen ooit gedroomd heeft districtschef te worden van Langetabbetje, een plekje in de 
binnenlanden van Suriname. 

OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 11 
Joop van Heuveln
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Voor een aantal is de terugvlucht gepland op zaterdag 21 oktober 2006 en de afspraak is dat we op tijd 
verzamelen in de lounge van hotel Krasnapolsky. Niet duidelijk is op dat moment hoe we van Paramaribo naar 
Zanderij worden vervoerd, maar is ga er vanuit dat dit geregeld is. Kees en ik zijn op tijd en met inspecteur 
Soekhlal is afgesproken dat ik onze auto meeneem naar het hotel. Als de auto niet gebruikt wordt staat 
hij geparkeerd bij de woning van Soekhlal. Voor dat we vertrekken drinken we nog een biertje en als we 
buiten komen staat er een stoet van politieauto’s en politiemotoren. We hebben het door, we gaan onder 
politiebegeleiding naar het vliegveld. Weer eens iets nieuws, maar we hebben een burgemeester en een 
commissaris in ons gezelschap en niet minder belangrijk, geldschieters. Dan komt het moment van instappen. 
Soekhlal geeft aan dat Kees en ik met onze dienstauto als eerste achter drie motorrijders in de colonne plaats 
moeten nemen en als een ieder plaats heeft genomen gaan we met zeker tien politieauto’s en zeker even 
veel motoren op weg naar het vliegveld. Kees heeft zelf nog nooit gereden in Paramaribo, dus ik ben de 
chauffeur en we gaan rijden. 

Het is zaterdagmiddag en dan is het centrum van Paramaribo uitgestorven, maar zo gauw je aan de rand van 
de stad komt en zeker richting vliegveld dan is het een ander verhaal. Veel stadsmensen gaan het weekeinde 
doorbrengen op een ressort, chillen, hengelen, eigenlijk altijd eten en niet minder belangrijk een drankje. 
Zelfs in de stad rijden we met een snelheid van tussen de 80 en 100 kilometer per uur. Als je dan weet dat de 
wegen amper berekend zijn op 50 kilometer per uur wordt het een heel avontuur. We rijden over de as van 
de weg en de motorrijders die voor ons rijden doen dat staande en hebben het stuur vast met hun linkerhand 
en met de rechter zwaaien zij, om aan te geven dat het overige verkeer ons ruimbaan moet geven. En dit 
doen ze de gehele route van ruim 50 kilometer lang. Kees hoor ik naast mij alleen maar zeggen: ‘Wat een 
gekken, wat een gekken!’ En het is een wonder dat we heelhuids het vliegveld bereiken. Tijdens de terugreis 
hebben we negen uur om tot ons zelf te komen en die hebben ook nodig. 

‘‘Binnen een uurtje of 
twee hebben ze een aardig 
maatje bij elkaar gevist’’

Het jaar 2006 hebben we geen opleidingen meer gepland, maar 2007 beloofd een bijzonder druk jaar te 
worden. Zo als beloofd moeten de hulpofficieren van justitie een opfristraining krijgen. De eerder gezakten 
krijgen een nieuwe opleiding aangeboden en we moeten 200 á 300 hulpofficieren van justitie een opfristraining 
aanbieden. Niemand heeft een idee hoeveel HOvJ ’s de training zullen volgen. Volgens mij hebben ze zelf 
geen idee hoeveel ze er werkelijk hebben. Waarschijnlijk wel bij de afdeling die de salarisbetaling verzorgd, 
want zo als ik eerder heb gemeld krijg je als HOvJ een extra toelage.

Maar eerst vertrek in begin februari 2007 om opnieuw een Ros-training te verzorgen. Deze keer gaan er geen 
collega’s mee en daarom, gaan mijn vrouw en een zusje mee om daar vakantie te vieren. Het is een beetje 
rommelige trip omdat we tijdens het verblijf eenmaal van hotel moeten wisselen. Het is een drukke periode 
voor het toerisme omdat de temperaturen rondom februari voor ons het prettigst zijn en er zijn een paar 
congressen in Suriname. Ik ga elke dag met de auto naar het politie opleidingscentrum om daar mijn ding te 
doen en mijn vrouw en zusje vieren vakantie. De weekenden hebben we gereserveerd voor uitjes. Omdat in 
deze periode de kans zeer klein is om schilpadden te spotten, kiezen we geen tripje naar Galibi, maar gaan 
een weekeinde naar Jaw Jaw, een transitiedorp aan de boven Suriname. Dit dorp is in 1960 verhuisd omdat 
daar het Brokopondostuwmeer zou verrijzen. De bevolking leeft nu voornamelijk van de visvangst en het 
toerisme. Direct aan de rivier ligt het vakantieressort Isadou en je hoeft er nog geen uur te verblijven en een 
prettige rust overmant je. We delen een hut(je) en deze heeft een warande met zicht op de rivier en daar 
wassen de lokale vrouwen de kleding, pannen en potten. Kinderen spelen aan de oever met kleine kano’s en 
vlotten. Zij zijn vrij van school, het is natuurlijk weekend. Een aantal kinderen vissen met kleine stokken. Ze 
gebruiken een rijstkorrel als aas. Hebben wij geleerd stil te zijn tijdens het vissen, anders vang je niets. Deze 
kinderen slaan regelmatig met het topje van de hengel hard in het water en wonder boven wonder vangen 
ze regelmatig een klein visje. Binnen een uurtje of twee hebben ze een aardig maatje bij elkaar gevist. 
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Het dorp ligt ongeveer drie kwartier varen zuidelijk van Atjoni, de belangrijkste transporthaven van de boven 
Surinamerivier. In Atjoni is een en al bedrijvigheid. Veel vrachtverkeer over het water en lokaal verkeer van 
de bewoners van dorpen aan de rivier en natuurlijk de toeristen. Aan de rivier liggen veel ressorts, voor 80 % 
wordt daar gebruik van gemaakt door buitenlandse toeristen. Jaw Jaw waar wij verblijven is wel de bekendste. 
De boven Surinamerivier ontspringt waar de rivieren Grand Rio en de Pikin (kleine) Rio samenkomen. Dit ligt 
op ruim drie uur varen van Atjoni. Aan de Grand Rio naar het zuiden liggen nog een tiental dorpjes allen 
bewoond door Saramaccaanse marrons, nakomelingen van gevluchte slaven van de noordelijke plantages. 
De bewoners zijn nog zeer traditioneel. Een mooi voorbeeld is dat bij de ingangen en uitgangen van die 
dorpen op een meter hoogte een draad is gespannen met daaraan gedroogde bladeren. Je moet bukken 
om het dorp in te gaan. Zij geloven dat een geest dan wel een kwaadwillend persoon niet kan bukken en zo 
buiten het dorp blijft. Is zo’n barrière niet aanwezig ga er dan maar vanuit dat het belangrijkste geloof in het 
dorp katholiek of christelijk is. 

Aan de oever van de rivier vind je in de grotere dorpen, de kerk, de school en een kleine kliniek. Bewoners 
van andere dorpen die gebruik willen maken van die gebouwen hoeven niet het gehele dorp door te lopen. 
Privacy is heel belangrijk. Kom je als vreemde, (ook de toeristen) dan is het traditie, dat je eerste de kapitein 
van het dorp bezoekt, hem een geschenk brengt, (vaak een liter rum, of liever een fles Johnny Walker, black 
label) en vraagt of je het dorp mag bezoeken. Zo ook op Jaw Jaw waar onze gids ons aanmeldt en het hoofd 
van het dorp een fles fijne whisky schenkt. 

Zo‘n boottocht over de rivieren is op zich een hele onderneming. Bij deze vaart hebben we een jonge schipper 
van nog geen twintig jaar en op de plecht zit zijn jongere broer. Die jongen is de uitzicht en geeft aanwijzingen 
om gevaren te omzeilen. Bij laag water kan dit een rots betekenen, maar ook een stuk hout of een boomstam 
kan de boot en/of de motor ernstig beschadigen. Zij zijn goed op elkaar ingespeeld. Dit weten we zeker als de 
eerste avond met hen kaaimannen gaan spotten. In het pikkedonker stuurt hij zijn boot over de rivier en vlak 
bij de oevers richten zij een felle lamp op de oever en de ogen van de kaaimannen lichten dan op en omdat 
ze verblind, zijn blijven ze zitten. In Suriname wordt de kaaiman niet langer dan tweeëneenhalve meter, maar 
het blijven nog altijd wilde dieren met een flinke bek. 

Ook een gevaar in dit gebied is de malariamug. Het advies van de GGD Nederland is wanneer je in Suriname 
zuidelijker verblijft als de lijn van oost naar west met als noordelijkste punt de Afobakadam je je beter kan 
beschermen tegen malaria. Je kan in Nederland bij de GGD preventief een injectie halen á 200 euro. In 
Suriname hebben ze daar iets op gevonden. Het komt daar natuurlijk dikwijls voor dat iemand onverwachts 
naar het zuiden moet reizen. Denk daarbij aan politiemensen die bij ernstige misdrijven een onderzoek ter 
plaatse moeten uitvoeren. Ook meldingen van dropping van drugs en landingen van kleine vliegtuigjes vaak 
volgeladen met drugs etc. Denk ook aan militairen die de binnenlanden beveiligen. Het advies is ga naar 
Apotheek Wong, gevestigd Henk Arronstraat. Je vraagt een kuur ter voorkoming van malaria. Je krijgt drie 
pillen á (toen omgerekend) 10 euro en de eerste pil neem je dag van vertrek in en de volgend pil een week 
later enzovoort. Zonder enige bijwerking. En natuurlijk slapen we onder een klamboe. 

Als je Suriname bezoekt is een kort verblijf in de binnenlanden zeker aan te raden. Het verschil met de grote 
stad Paramaribo is zo verschrikkelijk groot. Dit is werkelijk onthaasten. Heerlijk op je balkon, uit kijken over 
de rivier en zijn bedrijvigheid, een boekje lezen en natuurlijk lekker eten en daar zorgt je gids voor. ’s Avonds 
zijn er activiteiten, muziek door de mannen en traditionele dansen voornamelijk door de vrouwen en de 
kinderen. Soms komt er jochie met een dambord onder zijn arm voor een potje dammen. En je moet een 
kei zijn wil je van hem winnen. Het is jammer wanneer je zondagmiddag weer terugvaart richting Atjoni. 
Deze terugtocht kenmerkt zich door twee voorvallen. Op een moment zet de schipper de motor uit en laat 
de boot door de stuwing van het water doorvaren. Wij weten op dat moment niet dat hij een Surinaamse 
arend heeft gespot, een gigantische vogel. Voor de marrons en inheemsen een heilige vogel en die verstoor 
je niet en je jaagt hem zeker niet op. Als we de arend ruim gepasseerd zijn zet hij de motor weer aan. Een 
paar kilometer voor Atjoni legt hij de boot even aan bij de linkeroever en daar zijn mannen bezig met het 
vangen van tapijtslangen. Zij tonen deze graag en een van de mannen pakt een slang uit een kist waar er al 
een flink aantal in zitten. Nu we weten dat een beet voor een mens dodelijk is houden we onze adem in. We 
zijn werkelijk geheel gebiologeerd. 
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Een ruim aantal jaren geleden werkten Piet P. en ik bij de wijkteamrecherche van het bureau Nieuwmarkt 
in Amsterdam. Het bureau maakte deel uit van het toenmalige 2e district. We hadden een instabiele 
personeelsbezetting, d.w.z. Piet en ik als vaste component, verder tijdelijke krachten in diverse rangen en 
sekse. Ook vormden we de ziekenboeg, collegae die weer op de rails moesten worden gezet en dus terug 
moesten in het arbeidsproces. De dienst begon met een stevige bak, zelf gezette koffie en iedereen werd 
geacht zijn steentje of muntje bij te dragen. De sfeer was altijd uitstekend en er werd hard gewerkt en geleerd. 
Bij menigeen ontstond liefde voor het recherchewerk. Op een gegeven moment kwam er een jonge dame, 
een studente, aan het bureau en ze wilde aangifte doen van oplichting. Nadat het verhaal was aangehoord, 
werd het misdrijf op papier gezet. 

De dame overlegde een huurovereenkomst, zoals die via internet of in de boekhandel verkrijgbaar is. De 
locatie stond erop vermeld evenals het bedrag van de huurpenningen en wat nog belangrijker was, de 
borgsom. De zogenaamde verhuurder had ondertekend met een handtekening waarin de naam Plant…was 
te ontwaren. De aangeefster gaf een goed signalement, echter een fotoconfrontatie leverde niets op. De 
huurovereenkomst was opgemaakt in de stationsrestauratie in het CS. Natuurlijk moest de aspirant huurster 
het gelag betalen. In de loop van de daaropvolgende weken kwamen er meer aangiften bij ons binnen. Door 
Plant… werd gereageerd op advertenties, waarin woonruimte werd gezocht. Hij bood veelal woonruimte of 
etages aan, die voor renovatie nog in de steiger stonden. Op de Kromme Waal, in een historisch bouwskelet, 
had hij zelfs door de PTT een telefoonaansluiting laten plaatsen. In een ander geval vertrouwde de jonge 
dame het niet en ze belde met haar moeder. Plant... wist raad en zei heel ad rem; geef mij je moeder maar 
even. Twee minuten later werd het huurcontract getekend en de borgsom voldaan.

Ook werd er natuurlijk gezocht in onze HKD-bestanden maar we kwamen er niet uit wie Plant… was.
Op een gegeven moment ontmoette ik ergens Henk (Doortje). Nadat ik hem mijn probleem had voorgelegd 
was hij direct enthousiast en zei; oh, dat is Plantje. Die licht iedereen op, maar wordt steeds veroordeeld tot 
amper een straf. Solodader, geen geweld of braak en de mensen zijn te naïef, zo voorkom je echte straffen. 
Al in de eerste weken op de politieschool leerden we dat runderen niet bij de wet worden beschermd. Maar 
we wisten nu wie Plantje was. Piet en ik hebben toen een aanvalsplan gemaakt, waarbij een aangeefster met 
Plantje op de Dam, tijdens de 4 mei herdenking, een afspraak zou maken.

PLANTJE         Ger Walma
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Die avond was in verband met de kranslegging de Dam 
vol met mensen. Plantje had mij niet in het snotje, maar 
ik hem wel. Voor Kreymborg tikte ik hem op de schouder 
en gebood hem mee te lopen naar het bureau aan de 
Nieuwmarkt. Hij liep kwiek in zijn lange donkere geklede 
gabardine jas. Hij had een grote zwarte “Dorus” snor, die 
zijn tandeloze mond verbloemde en hij had een half lang 
zwart steil, volle haardos.

Hij bekende vlot vele oplichtingszaken maar het 
onderzoek werd door ons voortgezet. Een leuke aangifte 
van oplichting vond plaats in Amsterdam-Noord. Plantje 
had een dame ontmoet en trok bij haar in. Hij bekeerde 
zich, bij een imam tot moslim en trouwde voor de Islam. 
Hij verkondigde grote zakelijke toekomstplannen te 
hebben, hierdoor kon de (stief} zoon zijn baan opzeggen 
en bij Plantje in dienst treden.

Dit alles werd gevierd met een voluptueuze Chinese 
maaltijd, telefonisch besteld bij het beste Chinese 
restaurant in Purmerend. De vele bakken met eten, die 
over waren, werden over de balustrade naar beneden 
gegooid. U raadt het al; de rekening werd niet betaald. 
Vervolgens vertrok Plantje weer met de noorderzon 
en overnachtte weer, zoals gewoonlijk in de warme 
vertrekhal van Schiphol. Daar ontmoette Plantje een 
eenzame dame uit de West. Hij bood deze nooddruftige 
vrouw redding. Via via regelde Plantje in Lelystad, op 
kosten van de gemeente, een kamer in een bejaardenhuis 
en deze vriendin kon daar wonen. Plantje was ook 
daar vaste gast en verwende de, onderling jaloerse, 
nieuwe vriendinnen van zijn vriendin en stal het nodige, 
waaronder telefoons. De schaamte bij deze dames was 
groot, dus zeker geen aangifte. Plantje troonde zijn 
nieuwe vlam mee naar Ridderkerk, toonde haar een 
te koop staande rijtjeshuis en vertelde haar, dat deze 
woning hun nieuwe “liefdesnestje” zou worden. Er werd 
natuurlijk “zwart” gereisd.

Terug in het bejaardenhuis werd in degemeenschappelijke 
zaal, onder leiding van de speechende directrice, koffie 
met gebak getrakteerd. Iedereen was blij en had weer 
hoop voor de toekomst. Alleen de banketbakker in 
Lelystad wacht nog steeds op zijn geld en de vriendin 
van Plantje was dakloos, ze had de huur van haar kamer 
opgezegd. In verband met de diefstal van telefoons werd 
Plantje in Hoogeveen in de PI voorlopig van zijn vrijheid 
beroofd. Piet en ik hebben hem daar, in een genoeglijke 
sfeer over de nodige aangiften nog gehoord. Betreffende 
één mobieltje bleef hij, om onduidelijke redenen, in alle 
toonaarden ontkennen. De inbeslagname van ook dit 
mobieltje bleef echter van kracht. Een veroordeling tot 
gevangenisstraf volgde. 
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De menselijke maat is van alle tijden, echter er zijn vaak eenvoudige emoties die bij ons deze maat doen 
ondersneeuwen. Zeker in de ambtenaren wereld, zoals recentelijk weer bleek. Maar als politieambtenaar kun 
je af en toe protocollen en procedures overboord zetten. In mijn glanzende carrière in het opsporingsbedrijf 
deed ik dat veelvuldig. We zouden als individu altijd onze eigen ethische verantwoording en regels hoog in 
het vaandel moeten houden.

Jaren geleden, als brigadier had ik piket dienst, werd ik s’ nachts uit bed gebeld. In een zijstraat van de Johan 
Huizingalaan in Amsterdam-West was iemand neergeschoten. Ter plaatse gekomen bleek de glazen deur van 
een Egyptische snackbar kapot geschoten te zijn en het zwaar gewonde slachtoffer was naar het Slotervaart 
ziekenhuis gebracht. De technische recherche kwam ook ter plaatse voor onderzoek. Van de dader was niets 
bekend Het slachtoffer kon, na een zware levensreddende operatie, in latere instantie in zijn comfortabele 
ziekenhuisbed gehoord worden. Hij bleek een in deze snackbar werkende illegale Egyptenaar te zijn, een 
kleine 2 m groot en een voormalige speler in het Egyptische nationale handbalteam. Hij had in de bewuste 
nacht dorst gekregen en was in zijn onderbroek naar de automaat in de snackbar gelopen om een blikje 
frisdrank te pakken. Staande voor de automaat, ziet hij een man langs de zaak lopen en die man schiet met 
een vuurwapen, zonder enige aanleiding door de glazen deur. Het slachtoffer werd door de kogelfragmenten 
in de buikstreek geraakt.

Door de TR was een (onbekende) vingerafdruk aan de buitenkant van de snackbar veilig gesteld, mogelijk 
van de onbekende dader.Enkele weken later werd in Badhoevedorp, in een vrijstaand woninkje, een bejaard 
echtpaar slachtoffer van een roofmoord. Ook hier geen direct spoor van de dader(s). Het toeval wilde, dat twee 
jonge dienders van de Meer en Vaart waren overgestapt naar de politie in Hoofddorp. Zij hadden kennelijk 
goede ervaringen met de districtsrecherche in Amsterdam-West en zij adviseerden hun leidinggevenden 
contact te zoeken met ons aan de Meer en Vaart. Met nog een collega hebben we ons vrij gemaakt van onze 
drukke werkzaamheden en zijn we naar de politie in Hoofddorp gegaan. Tijdens die vergadering hebben 
we geadviseerd om de PD in Badhoevedorp rigoureus uit te breiden omdat er in die tijd al veel crimineel 
activiteit van boeven uit Amsterdam-West in Sloten, Badhoevedorp en Hoofdorp viel te bespeuren. Dit was 
een gouwe greep. Enige dagen later bleek, dat op deze PD uit een vuilnisbak langs de weg een in die tijd 
in zwang zijnde OV strippenkaart was inbeslaggenomen en daarop was een vingerafdruk veiliggesteld. De 
veiliggestelde vingerafdrukken in beide onderzoeken bleken identiek te zijn. Dus één dader. Aan de hand van 
de OV strippenkaart kon de identiteit van de vermeende eigenaar worden bepaald. Na aanhouding en streng 
verhoor bekende de dader, die in Amsterdam-West woonde en uit de West kwam, beide misdrijven. 

Het verhaal ging in die tijd, dat (mentaal zieke) criminele bewoners uit de West het dwingende advies kregen 
om naar Nederland te gaan, op straffe van… Het Egyptische slachtoffer kreeg van mij het advies om via een 
goede advocaat, in Amsterdam een verblijfsvergunning aan de vragen om humanitaire redenen. Een oude 
buurvrouw die medelijden had met het slachtoffer zou dit wel even regelen!                                                                                              

Deze move was gelukt, want jaren later kwam ik met mijn toenmalige verloofde toevallig in die snackbar 
voor een snelle hap. Op een gegeven moment werd ik vanuit het keukentje aangestaard door een grote man. 
Ik herkende hem niet maar hij mij wel. Ik werd geknuffeld en gezoend door deze man, mocht van hem nog 
meer eten en drinken en hoefde de rekening niet te betalen. Hij bleek het toenmalige slachtoffer te zijn. Deze 
omkoping als gevolg van mijn menselijke maat heb ik gewaardeerd. 

Mijn adagium is altijd geweest; Mijn baas (h)erken ik in het slachtoffer van de misdaad!  

DE MENSELIJKE MAAT        Ger Walma
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De jongeren van nu kunnen het zich waarschijnlijk nauwelijks voorstellen, maar er bestond vroeger zoiets 
als dienstsport. Je werd wekelijks geacht om te sporten. Het korps had de beschikking over prachtige 
faciliteiten in de vorm van het APGS-terrein, eerst aan de Sloterweg, naast de opleidingsschool, later aan de 
Ouderkerkerdijk. Boven in het hoofdbureau waar nu de kantine is was een sportzaal. Daarnaast werd er ook 
gezwommen in het Sloterparkbad.

Het korps faciliteerde alles, dienstsport was een aangelegenheid waarvoor je doorbetaald kreeg. Het stond 
gewoon op de dienstlijst. De achterliggende gedachte was dat de werkgever van de werknemers een zekere 
mate van fitheid verwachtte. Maar de werkgever wilde zelf daaraan ook bijdragen door de nodige faciliteiten 
te verschaffen. Zelfs de benodigde sportkleding zat in het kledingpakket. Hoewel je niet altijd zin had om 
verplicht te sporten gaven al die mogelijkheden die de werkgever bood je op de een of andere manier de 
het gevoel dat het korps er ook voor jou was en dat je niet alleen maar een pionnetje op een schaakbord 
was. Daarmee verkreeg het korps ook extra loyaliteit van het personeel, waardoor de saamhorigheid geen 
fenomeen was dat alleen maar tussen personeelsleden onderling bestond, maar ook tussen werkgever en 
werknemer.

Dat het goed was voor de conditie staat buiten kijf, maar minstens zo belangrijk was dat dienstsport 
ontspanning bood als tegenwicht voor het zware politieberoep. Even een ander soort omgeving, ook al leek 
het soms een wat onnozele verplichting. Er was nog sprake van dienstgroepen en bij de dienstsport kwam je 
ze allemaal weer tegen, je groepsgenoten uit andere delen van de stad. Het gevoel van verbroedering was 
groot en zo werd, mede door de dienstsport, iedere dienstgroep stadsbreed een soort familie, je broeders 
en zusters van je eigen groep en je neven en nichten van de dezelfde groep op de andere districten. In de 
kleedkamers was naast veel lol ook ruimte voor een ander soort gesprekken, het soort gesprekken dat goed 
is voor de mentale gezondheid en weerbaarheid van politiemensen. En als je die stadsbrede groepsgenoten 
van toen nog spreekt, dan herken je in hen meteen weer die band, zelfs na ruim veertig jaar! Dat gaat nooit 
weg. Samen sporten verbroedert en in combinatie met de groepscultuur van toen werden er stevige banden 
gesmeed. 

DIENSTSPORT       Bert Bonnemaijers
De sportinstructeurs maakten als vanzelf deel uit van die families. Ook voor hen was het zijn van sportinstructeur 
bij de Amsterdamse politie vaak een baan voor het leven. We kennen ze allemaal nog, ze kwamen als jonge 
honden van het CIOS of een soortgelijke opleiding en werden samen met ons oud binnen de politie. Ik 
kan me nog herinneren dat, in de tijd dat ik nog mentor op de Linnaeusstraat was, we met de groep naar 
dienstsport waren geweest, maar dat twee leerlingen daarna niet meer kwamen opdagen aan het bureau. 
Mobiele telefoons waren er nog niet dus je bleef lang in het ongewisse. Een uur later kwamen ze aanrijden, 
de auto van de ene zat aan de voorkant in elkaar, die van de andere aan de achterkant. Typisch een geval van 
te laat remmen bij het wegrijden bij het APGS-terrein… maar dat lag niet aan de dienstsport. Maar aan alles 
komt een eind, ook aan de dienstsport. Als je het op een bepaalde manier bekeek, puur vanuit de financiële 
hoek, kostte de dienstsport een vermogen en er moest bezuinigd worden. Slimme kaasschaafhanteerders 
bedachten ook dat door het afschaffen van de dienstsport er netto meer personeel voor de dienst op straat 
kon worden vrijgespeeld. Win-win, zoals men tegenwoordig zegt, althans zo werd het verkocht.

Sport en lichamelijke conditie werden een eigen verantwoordelijkheid. En ook de kosten werden neergelegd 
bij de individuele diender; er was vrijwel geen sportkleding meer in het kledingpakket en de sportschool en 
-club moesten zelf worden bekostigd. “De baas” trok zijn handen er van af, hoewel er later wel wat regelingen 
kwamen waarbij dat soort kosten deels kon worden afgetrokken.

Dus dienstsport verdween; eeuwig zonde. Het lijkt er op dat het enorme sociale en ontspannende effect dat 
dienstsport ook met zich meebracht niet is meegenomen in de besluitvorming. Want eigenlijk kon daaraan 
ook een positief prijskaartje worden gehangen, alleen was dat niet zo gemakkelijk zichtbaar te maken in 
tabellen en lijstjes. En dat is een fenomeen waar de managers zich altijd op verkijken: ook al ziet het er 
op papier nóg zo gedegen uit, er zijn altijd onmeetbare en onvoorspelbare effecten die soms verregaande 
gevolgen hebben.

Doordat in dezelfde periode ook de dienstgroepen verdwenen werd ook de sociale samenhang in het korps 
verbroken. Je raakte je maatjes van de andere districten en wijkteams kwijt. Je zag ze hooguit nog bij toeval, 
bij een cursus of zo. En sommigen zag je helemaal nooit meer. Je raakte ze helemaal kwijt, maar ze bleven 
wel in je herinnering, als geëmigreerde familieleden. En soms kwam je ze decennia later opeens weer tegen 
op Facebook. Maar ook de loyaliteit jegens het bedrijf was daardoor aan erosie onderhevig, een vorm van 
bijkomende schade die met geen mogelijkheid te becijferen is. Toch hield je soms ook vrienden voor het 
leven over aan de dienstsport en het groepsgebeuren. En wij, van de generatie die de dienstsport en de 
groepscultuur nog hebben meegemaakt, kijken met voldoening en een vleugje weemoed terug op die tijd. 
Onze herinneringen zijn goud waard en die neemt niemand ons meer af… 
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TE LAAT!!!                     Bert Bonnemaijers

Te laat op je werk komen betekent een rondje gebak, zeker bij de politie enkele decennia geleden. Die 
informele straf zorgt ervoor dat er niet veel mensen te laat in dienst komen. Ik herinner me collega Job*, 
die op de IJtunnel werkt en in de Javastraat woont, vlakbij dus. De band die hij met zijn bed heeft is te 
vergelijken met de relatie tussen een zware roker en zijn sigaret; hij kan niet zonder. Hij presteert het om in de 
ochtenddienst bijna altijd te laat te komen. Zijn smoes: ‘Ik had een lekke band en de auto van mijn vriendin 
deed het ook niet. De tram was uitgevallen en ik moest lopen. Ik ben in de verkeerde bus gestapt. De ketting 
is van mijn fiets afgelopen. Daarom ben ik te laat.’ De smoezen van Job zijn legendarisch: hij had veel geld 
kunnen verdienen als hij ze in een smoezenboek had opgetekend en dat op de markt had gebracht. Maar Job 
wordt onverbiddelijk steeds richting de dichtstbijzijnde banketbakker gestuurd. Als je te laat komt ben je de 
pineut, het is niet anders! Wie niet horen wil…

Ergens rond 1980 beginnen de omzetten van de Amsterdamse banketbakkers plotseling fors te stijgen ten 
koste van de budgetruimte van Amsterdamse dienders. Job blijkt duidelijk een voorbode te zijn. Aanvankelijk 
lijkt er geen reden te zijn waarom de dienders opeens massaal te laat komen. Maar als blijkt dat de dienders 
vooral in de ochtend- en vroege dagdiensten te laat komen blijkt dat de oorzaak eigenlijk altijd verslapen is… 
Maar niet iedere diender is zo verknocht aan zijn bed als Job, dus er is iets anders aan de hand. Aan die groei 
van de omzet van die banketbakkers ligt een aantal gebeurtenissen ten grondslag die vooral buiten de politie 
plaatsvinden… We duiken even de geschiedenis in, terug naar de tijd van de televisiepiraten… Televisiekijken 
is tegenwoordig nauwelijks meer te vergelijken met vroeger. Tussen één televisienet in de jaren vijftig en 
het huidige onoverzichtelijke aanbod ligt een enorme ontwikkeling. De overheid heeft er in de beginjaren 
alles aan gedaan om via verzuilde omroepverenigingen het radio- en televisieaanbod zo veel mogelijk te 
controleren.

De eerste oprisping in die gezapige wereld is de start van Radio Veronica, een zender die uitzendt vanaf 
een schip net buiten de territoriale wateren en zo ongrijpbaar is voor de controlerende overheid. Vanwege 
het uitzenden vanaf zee worden Veronica en de andere zeezenders piraten genoemd. Kort daarna 
verschijnt het REM-eiland, een soort boorplatform voor de kust van Noordwijk. Vanaf dat platform worden 
televisieprogramma’s uitgezonden, gericht op Nederland. Je kunt dat in het Westen van het land ontvangen 
door een antenne te maken van een stuk antenne-lintkabel, dat op een latje gespijkerd wordt. 

Maar het is de overheid natuurlijk een doorn in het oog en daarom maakt ze een eind aan die piraterij door 
de wetgeving aan te passen. De territoriale wateren worden uitgebreid en het REM-eiland staat ineens op 
Nederlands grondgebied en valt onder de Nederlandse wet. En zo gaan TV Noordzee en later Veronica ter 
ziele. Ze keren terug als de reguliere omroepen TROS en Veronica. Maar ze inspireren ook een heel leger aan 
amateurs dat vanaf Amsterdamse zolderkamertjes illegaal radioprogramma’s de ether inslingert. De politie in 
samenwerking met de Radio Controle Dienst van de PTT maakt fanatiek jacht op deze piraten, wie herinnert 
zich deze acties nog? Kennelijk is het voor televisie nog iets te ingewikkeld om illegaal uit te zenden.

Daar komt vroeg in de jaren tachtig verandering in, ook doordat videorecorders en -camera’s op de 
consumentenmarkt komen. In Amsterdam is al eerder kabeltelevisie aangelegd. Het meest zichtbare daarvan 
zijn de antennes die op de reusachtige schoorstenen van de centrale aan de Hemweg zijn aangebracht. 
Daarmee lukt het om een stukje over de horizon te kijken, waardoor er ook zenders uit Duitsland, België en 
Engeland kunnen worden ontvangen.

Slimme techneuten zijn er inmiddels achter gekomen dat als je gericht TV-signalen met de juiste frequentie 
op die antennes afstuurt, je het testbeeld kunt wegdrukken en televisieprogramma’s via het Amsterdamse 
kabeltelevisienet kunt verspreiden. Omdat er nog geen nachtprogrammering is vullen die lieden, die al ook 
snel piraten worden genoemd, die tijd in met eigen programma’s. En zo kan het gebeuren dat half Amsterdam 
zijn nachtrust opoffert aan de spanning van de piraat! Je weet niet wat je kunt verwachten. Soms is het een 
goede film, maar soms ook keiharde porno of een walgelijke zombiefilm, afgewisseld met amateuristische 
reclamespotjes van de slager om de hoek. Maar het wordt zo al snel 03:00 uur voor je naar je bed gaat. Het 
programma-aanbod wordt groter en de oogjes van de Amsterdammers en de Amsterdamse dienders worden 
iedere ochtend kleiner.

Bij de politie is het in die dagen het gesprek van de dag: wat is er nu weer op de piraat te zien geweest? Ik 
vermoed dat de nachtelijke criminaliteit wel iets daalt, doordat veel geboefte ook thuis naar de piraat kijkt. 
Maar ook het aantal dienders dat zich in de ochtenddienst verslaapt is groter dan ooit. Vandaar dat de omzet 
van banketbakkers flink stijgt door al die zich verslapende dienders die te laat zijn gekomen. Harde cijfers 
ontbreken echter. Maar de TV in de kantine staat opeens de hele nacht aan.

Als je goed oplet kun je zien dat bij de dienders die de ochtenddienst hebben, de wallen onder de ogen 
precies in verhouding zijn met de mate waarin de nachtelijke piratenprogramma’s interessant zijn. En op 
die manier kun je ook van buiten zien wie er in Amsterdam woont en wie niet. De collega’s die buiten het 
verzorgingsgebied van de Kabeltelevisie Amsterdam wonen hebben helemaal geen wallen onder hun ogen, 
want daar zijn geen televisiepiraten. Ze komen ook vrijwel nooit te laat. Hun nachtrust wordt dus niet 
verstoord.

Maar al vrij snel valt het doek voor die TV-piraten, enerzijds door repressieve overheidsmaatregelen, 
anderzijds door technische maatregelen bij KTA, maar ook door de opkomst van legale lokale zenders. 
Een gunstig gevolg daarvan is dat ook de in Amsterdam woonachtige dienders weer fris en fruitig in de 
ochtenddienst verschijnen, zonder de ontsierende wallen uit het piratentijdperk onder hun ogen. Maar ook 
het grote verslapen in de ochtenddienst is weer grotendeels voorbij. Aan het eind van de Haparandadam 
bevindt zich nu restaurant REM gevestigd in het oude REM-eiland. Aan de overkant van het IJ op het oude 
NDSM-terrein ligt het oude Veronica-schip aangemeerd, dus het erfgoed uit die tijd is in elk geval bewaard.

En de banketbakkers? Die zien hun omzetten weer inzakken tot het pré-piraatniveau, omdat de dienders 
bijna nooit meer te laat komen. Alle dienders? Nee één diender, Job, blijft moedig weerstand bieden aan de 
terreur van de wekker en hij zorgt er zolang hij bij ons werkt voor dat de banketbakker in de buurt van de 
IJtunnel geen last heeft van een omzetdaling.

*De naam Job is vanwege privacyredenen fictief. 
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Eind jaren vijftig, als alles nog overzichtelijk is, zijn er eigenlijk geen 
problemen over iemands coiffure. De mannen dragen hun haar kort, 
bij vrouwen is wat meer verscheidenheid in kapsels te zien, die hebben 
meer vrijheid in de keuze van hun haardracht. Sommigen ergeren zich 
een beetje aan de vetkuiven van Elvis en andere rocksterren. Binnen 
de politie, die dan nog vrijwel alleen uit mannen bestaat, is het haar 
universeel kort en vaak zijn de koppen opgeschoren. Er is niemand die 
daar een probleem van maakt.

Maar, begin jaren zestig verandert de haardracht van jongeren in het 
kielzog van The Beatles en soortgelijke artiesten. Het is niets minder 
dan een revolutie en de eerste contouren van een generatiekloof 
worden zichtbaar. Binnen de politie verandert er nog niets; kort haar 
blijft de norm, maar de jongere generatie is in aantocht.

Binnen de gezinnen barst het generatieconflict al wel los. Veel ouders 
willen dat hun zoons hun haar “normaal” dragen, een synoniem voor 
kort. Maar zo rond 1970 beginnen zij het pleit toch te verliezen. Hoe 
jonger je bent, hoe ontvankelijker je bent voor de regels en normen 
van je ouders. Maar wat die ouders nooit lijken te beseffen is dat met 
het klimmen van de jaren hun kinderen mondiger worden, dat de 
machtsbalans in de gezinnen verschuift ten gunste van die aankomende 
volwassenen en zo wordt, ook voor mij, lang haar de norm, tot groot 
verdriet van de oudere generatie, die de term “langharig werkschuw 
tuig” verzint. In die jaren ga ik altijd naar een kapper op het Sierplein. 
De kapper is een man met een glimmende, kale schedel en een baard. 
Het is ook een vervelende man die -kennelijk ingegeven door de 
gedachte dat je met lang haar minder vaak naar de kapper gaat en 
dat hij daardoor inkomsten misloopt- altijd zeurt over de lengte van 
mijn haar. Dat gaat door totdat ik het een keer zó zat ben dat ik mijn 
vijftien jaren op een zeldzaam moment van lef zeg: ‘U bent gewoon 
jaloers, want u heeft alleen maar een zeemleren lap nodig om uw haar 
te wassen.’ Ik hoef niet meer bij hem terug te komen; ik heb zijn ego 
te veel gekwetst. Daarna word ik af en toe geknipt door een vriendin 
van mijn ouders…

Als je dan een jaar of negentien bent en je komt van de middelbare 
school af kan het zijn dat je de keus voor de politie maakt. En dan 
moeten ze eraf, die lange lokken! Want met haar tot op de schouders 
heb je natuurlijk geen schijn van kans bij de selectie. Maar een beetje 
lang wil je het natuurlijk wel houden, dus het wordt voorzichtig, 
een beetje over de oren, afgeknipt. De “coupe commando” of “kort 
Amerikaans”, een kortgeschoren stekeltjeskop, is dan al jaren hopeloos 
ouderwets. “Pleeborstel” worden jongens genoemd, die hun haar zo 
dragen.

HAARKLOVERIJ
Bert Bonnemaijers

In elk geval is het compromis voldoende om de selectie door te 
komen en dan lonkt de opleidingsschool. En daar heerst voor wat 
betreft haardracht een veel strenger regime dan daarbuiten. Het 
is een ware cultuurschok. Er worden inspecties gehouden en dan 
koekeloeren de schiet- en exercitiedocenten in je nek of je haren 
niet over je overhemdboord vallen. En als dat wel het geval is, is een 
“correctieappèl” niet ver weg. Je kunt het je in 2022 niet voorstellen 
dat een werkgever zó ver gaat om in je nek te gluren hoe lang je haar 
is. Het is in die jaren eigenlijk ook al heel erg gek, maar je ondergaat 
het gedwee omdat je dat diploma wil halen. Protesteren kan ontslag 
opleveren. Dat je zoiets als peuter leuk vindt (komt een muisje 
aangelopen, zo in kindjes nek gekropen..) snap ik nog wel, maar als 
jongvolwassene ervaar je dat als iets wat we nu grensoverschrijdend 
gedrag noemen, een inbreuk op je lichamelijke integriteit, met zo’n 
enge schietdocent als een soort boze opa in de hoofdrol, hoewel de 
beste man voor zijn gevoel ook alleen maar zijn werk doet. 

Die schietdocenten zijn trouwens lieden die net zo goed militairen 
hadden kunnen zijn, met hun maniertjes en hun gedrag als een 
drilsergeant. Ze zijn duidelijk blijven hangen in “de goeie ouwe tijd” 
van de laarzen en de pofbroeken, die halverwege de jaren zeventig al 
lang verleden tijd is. Hun habitat krimpt en krimpt, maar zij houden 
wanhopig vast aan hun verouderde ideeën omdat ze de veranderende 
tijdgeest niet kunnen bijbenen. Gelukkig is het wat dat haardracht 
betreft in het korps iets minder moeilijk. Echt lange haren vallen nog 
steeds buiten de norm, want “het staat niet bij het uniform”, maar ook 
daar komt gaandeweg verandering in. Maar gezeur over haren op het 
overhemdboordje is er niet meer!

Nou denk ik dat een diender die zijn (of haar) haren lang draagt, 
voor zichzelf een zeker veiligheidsprobleem creëert, net zoals de 
oude stropdassen dat waren, want je geeft het tuig wel een heel 
gemakkelijk “handvat” om je te molesteren. Maar dat is vooral een 
praktisch argument dat ook geldt voor mensen die met gevaarlijke 
machines werken. Maar goed, de haardracht wordt steeds meer 
de eigen verantwoordelijkheid van de diender. De laatste jaren zijn 
kaalgeschoren hoofden steeds vaker te zien en is kort weer een beetje 
de heersende norm, hoewel heden ten dage de meest uiteenlopende 
kapsels te zien zijn. Omdat je er aan gewend bent valt het niet meer 
op. Daarbij moet ik zeggen dat ook de natuur de norm bepaalt, want 
nu heb ik niet meer genoeg haren om het lang te dragen, zelfs al zou 
ik dat willen. En dat is een lot dat veel mannen treft. Zo bekeken lijk ik 
nu op die kapper die mij lang geleden de toegang tot zijn zaak heeft 
ontzegd.

Gelukkig zijn die inspecties verdwenen met de pensionering van dat 
drietal docenten op de opleidingsschool. Want zeg nou zelf: het gaat 
toch veel te ver dat leidinggevenden bij wijze van spreken met een 
rolmaat de lengte van je nekharen meten? Maar je eigen lichamelijke 
integriteit is in de jaren zeventig kennelijk iets dat je deels moet 
opgeven om bij de politie te mogen werken. Bizar!! Nu zou een 
werkgever daar niet meer mee wegkomen….  
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Hij heeft het wel verdiend dat ik op deze plaats aandacht aan hem besteed, mijn vader. Hij heeft achtendertig 
jaar bij de Amsterdamse politie gewerkt en is daardoor onbewust voor mij de inspiratie geweest om ook een 
loopbaan bij de politie te kiezen.

Hij heeft het grootste deel van zijn tijd bij allerlei rechercheafdelingen doorgebracht. Ik kreeg toen ik begon 
steevast de vraag of ik de zoon van Joop was, alsof hij al een soort van uitgesleten pad, net zoals een 
rivierbedding, voor mij had achtergelaten. Mijn loopbaan is anders verlopen dan de zijne, maar zijn naam 
zorgde in veel gevallen voor mij wel voor een mooie binnenkomer.

Pa was een smeris in hart en nieren. Hij was gedreven in zijn werk en de scheiding tussen werk en privé was 
in ons gezin nogal diffuus. Pa werkte veel over en nam vaak collega’s en verhalen mee naar huis. Maar soms 
kon hij het niet nalaten om ook in privétijd dingen te ondernemen die raakvlakken hadden met zijn werk als 
politieman, hoewel het Wetboek van Strafvordering dan wel buiten beschouwing werd gelaten.

We woonden in Slotervaart en aan de overkant van de straat was een bedrijfsgebouw, waar aanvankelijk 
een slagerij van Albert Heijn was gevestigd. In de pauzes liepen de slagers met hun bebloede witte jassen op 
het braakliggende terrein aan de overkant te voetballen. Pa was een beetje vies uitgevallen en zijn fantasie 
sloeg een beetje op hol. Hij zag voor zijn geestesoog de bal door de hondenpoep rollen en tegen de bebloede 
witte jassen aankomen, waarna de slagers hun handen eraan schoonveegden, alvorens karbonades te gaan 
snijden. Tja, als je erover nadenkt was dat best wel goor, dus ongelijk had pa niet.

Dat deed de politieman in hem ontwaken en hij heeft voor nogal wat stampij gezorgd door daar te dreigen 
met het inzetten van ambtenaren van de vleeskeuring… Op een zeker moment werd de slagerij verplaatst en 
werd het pand een sorteercentrum van de PTT (nu PostNL). Pa ergerde zich, niet geheel ten onrechte, aan 
de overlast van al dan niet foutgeparkeerde busjes van de PTT en nachtelijk rumoer. En opnieuw kwam de 
handhavingsdrang bij hem naar boven. Hij verklaarde de PTT de oorlog en hij kreeg het, zelfs via de Raad van 
State, voor elkaar dat de PTT aan handen en voeten werd gebonden. Ze mochten geen onnodige overlast 
meer veroorzaken.

Pa had ook een hekel aan hondenpoep. Hij heeft het voor elkaar gekregen om een plantsoen aan de achterkant 
van zijn woning door de gemeente te laten omheinen met een hek, zodat er geen honden konden worden 
uitgelaten. Het leverde hem in de buurt de bijnaam Joop van ’t Hek op. Ik heb eens in een feestwinkel een 
nep-drol gekocht en in zijn portiek gelegd voordat ik aanbelde. Ik kan je verzekeren dat er bijna een AED 
nodig was, zo ging hij uit zijn plaat.

PA                                      Bert Bonnemaijers

Hij heeft het zelfs eens gepresteerd om een hondenbezitter aan te spreken op het poepen voor zijn deur. De 
hondeneigenaar maakte de fout om te zeggen dat het niet vies was. ‘Dan neem je die drol toch mee naar 
huis, als het niet vies is?’, zei pa, en raapte de drol op en smeerde die bij het baasje in zijn nek. We hebben 
om dat voorval natuurlijk vaak onbedaarlijk gelachen… Maar het was voor pa natuurlijk tegennatuurlijk om 
zomaar een drol met de blote handen op te pakken. Dat vond hij écht smerig, maar het bewijst wel hoezeer 
hij zich ergerde aan die drol voor zijn deur. Maar het pand van de PTT bleef toch een beetje een open zenuw. 
Openlijke conflicten waren er niet meer, maar er bleef toch een beetje de sfeer van een koude oorlog hangen. 
En tegen wie het maar horen wilde vertelde hij in geuren en kleuren zijn wederwaardigheden op dat gebied. 
Ik weet zeker dat er onder jullie ook personen zijn, die deze verhalen bekend voorkomen. En pa had eigenlijk 
altijd wel gelijk in die conflicten. De Rijdende Rechter bestond nog niet, maar die had hij niet nodig, want pa 
was zelf mans genoeg om die zaken in zijn voordeel te beslechten.

Pa ging rond 1989 met pensioen, maar de rest van zijn leven bleef hij strijdbaar, een politieman in hart 
en nieren. Het overlijden van mijn moeder ontnam hem veel levensgeluk. Maar toch vlamde hij bij vlagen 
weer op. De geboorte van twee achterkleinzoons schonk hem veel vreugde. In 2013 deed hij mee aan het 
programma De Reünie, met collega’s die aan de Heineken ontvoering hebben gewerkt. Het programma is 
nog terug te zien op NPO Start. En dan zie je in de studio een charmante man, die geniet van het gezelschap 
van zijn collega’s.

In 2019 ging hij in de richting van de negentig jaren. Hij heeft dat niet mogen halen. In maart van dat jaar is 
hij overleden. Waarschijnlijk is het toeval, maar ik kan het niet nalaten om te denken dat het zo moest zijn, 
want bijna op dezelfde dag ging de sloopkogel in het beruchte voormalige pand van Albert Heijn en de PTT. 
Het pand waar jarenlang de bedrijven waren gevestigd die hij bestreed. Dat dat pand pa niet heeft overleefd 
lijkt me wel een beetje een gepast eerbetoon en een vorm van genoegdoening, toch? En het hek staat er 
-decennia later- nog steeds, een blijvend aandenken in die buurt aan Joop van ’t Hek, al zal niemand van de 
huidige bewoners nu nog weten hoe dat hek tot stand kwam. 
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Al eerder verscheen er in het SPA-nieuws een tweetal artikelen  over ons oudste lid Henk Vrieling, die al op 1 
januari 1987 met functioneel leeftijdsontslag de Amsterdamse politie verliet. In het eerste artikel vertelde hij 
over zijn ervaringen en zijn onderduikperiode in de tweede wereldoorlog en in het tweede verhaal berichtte 
hij over de redding van een kind uit het water van de Nieuwe Vaart bij de Borneokade. Omdat Henk ons 
nog steeds kan vertellen over de  politiedienst uit vroegere jaren, kreeg hij het verzoek om nog eens in zijn 
geheugen te graven. 

Henk heeft daaraan voldaan en leverde een drietal korte verhalen aan, die wij u niet willen onthouden, omdat 
die verhalen stammen uit jaren vijftig. Henk, die in juli 1950 in dienst van de Amsterdamse Politie kwam, 
deed tijdens zijn loopbaan dienst aan de bureaus, Raampoort, Stadionweg, J.D. Meijerplein, Kattenburg, 
IJtunnel en hij sloot zijn carrière af als hoofdagent bij de Verkeerspolitie.  

Kraamheer
Tijdens een middagdienst kreeg ik de opdracht om naar de Bilderdijkstraat bij de Clercqstraat te gaan, omdat 
daar, in tramlijn 3, een vrouw onwel was geworden. Bij het ter plaatse komen wilde de tram alweer gaan 
rijden, omdat de vrouw inmiddels een winkel was binnengebracht in afwachting van de komst van een 
ambulance. Nadat ik de gegevens van de conducteur had opgenomen, kon de tram verder rijden en ben ik 
naar de winkel gegaan. Daar zag ik een vrouw (half naakt) die aan het bevallen was. Gelukkig kwam er een 
verpleegkundige van het “Juliana ziekenhuis” uit de Ter Haarstraat binnen en zij hielp onmiddellijk met de 
bevalling en haalde de baby. Het was een hele kleine baby en de moeder vertelde dat het kind veel te vroeg 
geboren was.

BELEVENISSEN VAN EEN DIENDER UIT 
VROEGERE JAREN     Henk Vrieling

Met een stuk veter van mijn schoen is vervolgens de navelstreng afgebonden . Omdat de ambulance nog 
steeds niet ter plaatse was, heeft de verpleegkundige het kind, goed ingepakt en rende zij met het kind naar 
“Juliana ziekenhuis”. Even later kwam de ambulance die de vrouw naar het Juliana ziekenhuis bracht en ik 
weet nog dat zij via dat ziekenhuis naar het “Wilhelmina Gasthuis” is gebracht en daar werd opgenomen.

Aanleg fietsstroken  
Door het steeds drukker wordende verkeer, besloot de gemeente Amsterdam om in bepaalde straten  
fietsstroken aan te leggen. Op die fietsstroken mocht niet worden geparkeerd en het schilderen gebeurde nog 
met de hand. Ik moest ter plaatse het verkeer regelen en zorgen dat de fietsers niet over de pas geschilderde 
strook reden. Zo stond je daar twee uur lang, voordat je afgelost werd. Nu, zo’n 70 jaar geleden, gaat het 
anders. Er komen nu fietsstraten en auto’s worden daar gedoogd en mogen niet harder rijden dan 30 km per 
uur. De eerste fietsstraat is al bijna klaar en wordt binnenkort geopend en loopt van Oost naar West, Czaar 
Peterstraat, Sarphatistraat, Weteringschans, Marnixstraat.

Controle HB
In de middag- en nachtdienst moest je om 16.00 uur naar het posthuis HB om te sluiten en te openen. De 
hoofdpoort ging om 17.00 uur dicht. Wij zaten daar met twee man . Eén van ons moest om 17.30 uur alle 
gangen doorlopen en aan deuren voelen of die wel gesloten waren. Niet afgesloten  deuren moest je in het 
dienstboek vermelden. Het gebeurde wel eens dat je in zo’n kamer binnen keek. Daar zat toen Commissaris 
Gaaykema achter zijn bureau. Ik zei: “de controle mijnheer!’ “Goed zo jongen, ga je gang!” Zo liep je alle 
gangen door tot drie hoog en voelde je aan alle deuren.  
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PUZZEL FILIPPINE    SPA nr.44

Omschrijving: 
1. Beloven
2. Gruis van turf 
3. Zelfbinder
4. Hazewind 
5. Kiplekker
6. Plaats in Duitsland 
7. Pikante kaas
8. Plant 
9. Rechtstreeks
10. Het fijnere garen spinnen 
11. Verdraaid
12. Plaats op Cuba 
13. In zeeduinen groeiende slingerplant
14. Gejubel
15. Zuid-Amerikaans zoogdier
16. Fijne neerslag 

17. Pennetje
18. Gereedschap voor het bewerken van o.a. steen 
19. Bewaarplaats
20. Haasten 
21. Muziekterm
22. Gebruikelijke tarra 
23. Bewaarplaats voor vis
24. Toevluchtsoord 
25. Groot vis
26. Zuid-Amerikaanse panters 
27. Olielamp/petroleumlamp
28. Verblijf van vissen 
29. Onweersbui
30. Bewoner van Sumatra 
31. Lesgeven
32. Soort vernis 

OMSCHRIJVING FILIPPINE SPA NR44 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters in de twee gekleurde balken vormen de oplossing. 

“Oplossing puzzel december 2022”
Graag de oplossing uiterlijk 15 januari 2023 inzenden naar: puzzel@spa-amsterdam.nl.
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Amsterdam, 4 oktober 1992

Op deze zondagavond boort vlucht LY1862 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, zich om 18.36 in 
de flatgebouwen Groeneveen en Kruitberg van de Bijlmermeer. De laatste woorden van de piloot zijn: 
‘Going down, going down, copied going down…’ In de enorme vuurzee worden 31 flatwoningen 
in één klap weggevaagd, en laten minimaal 43 mensen het leven. Al snel doen verhalen de ronde over 
mannen in witte pakken en een mysterieuze lading van het verongelukte vliegtuig. Zowel de Israëlische als 
de Nederlandse autoriteiten ontkennen die in alle toonaarden. De blackbox met vluchtgegevens wordt nooit 
gevonden.

Paramaribo, oktober 1997

Een Nederlandse arts constateert tot zijn verbijstering dat een jonge patiënt overleed aan de gevolgen van 
radioactieve straling waaraan hij jaren geleden moet zijn blootgesteld. In zijn tas wordt een mysterieuze 
zwarte cassette gevonden. De naam van de jongen luidt Percy Goedschalk en op de vierde oktober 1992 
rende hij voor zijn leven door de hel die de Bijlmermeer was geworden…

Wordt het raadsel van de mysterieuze lading ooit opgelost? En wat heeft deze vlucht te maken met de 
terughoudende houding van de Nederlandse regering tegenover het bewind van Desi Bouterse?

‘BOEKVERSLAG’       Tomas Ross       
DE VLUCHT VAN DE VIERDE OKTOBER

Tomas Ross
Tomas Ross (1944, pseudoniem van Willem Hogendoorn) is auteur en 
scenarist. In 1979 debuteerde Ross met het kinderboek Loch Ness - mythe 

of werkelijkheid. Niet lang daarna volgde onder het pseudoniem Tomas 
Ross zijn eerste thriller, De honden van het verraad (1980).

Ross schreef sinds de vroege jaren tachtig tientallen romans, onder meer over het Englandspiel, de Greet 
Hofmans-affaire, de val van Srebrenica, de dood van Mathilde Willink en de moord op Pim Fortuyn. Het is 
niet verwonderlijk dat Ross, zoon van een oud-verzetsman en pionier van de BVD, veel van zijn verhalen 
ontleent aan de Tweede Wereldoorlog en aan de activiteiten van de geheime inlichtingendienst. Drie van zijn 
romans werden bekroond met de Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller: Bêta (1987), 
Koerier voor Sarajevo (1996) en De zesde mei (2003).

Samen met Maj Sjöwall, beroemd door de samen met haar man Per Wahlöö geschreven internationaal 
vermaarde politiereeks, schreef Ross in 1991 De vrouw die op Greta Garbo leek, een roman die wereldwijd 
werd vertaald. In 1989 was hij een van de initiatiefnemers voor de Maand van het Spannende Boek en de 
Nederlandse thrillerprijs, De Gouden Strop. Als scenarist is Ross bekend van de tv-series De Brug (1990) en 
Wij Alexander (1998). Ross werkte samen met Van Gogh aan de verfilming van De zesde mei, de roman over 
de moord op Pim Fortuyn. In 2010 won Ross, samen met Karin van der Meer, de Zilveren Krulstaart voor hun 
vierdelige televisieserie Bernhard, schavuit van Oranje. In 2012 volgde de serie Beatrix, Oranje onder vuur. 
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