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Wat vliegt de tijd, twee keer knipperen en er is weer een maand voorbij. Het scheelt ook
wel dat ik het erg druk heb, of misschien moet ik zeggen dat ik druk ben. Corona is nog
altijd een groot deel van ons dagelijkse leven, al merk ik daar persoonlijk niet zo heel
veel van. Ik werk gewoon fulltime, en niet thuis, dus gewoon iedere ochtend de deur
uit en eind van de middag of begin van de avond weer terugkomen. De avonden ofwel
bij mijn ouders, of de moestuin van mijn oom en tante omspitten. En ook de weekenden
zitten propvol met klussen en klusjes die liggen te wachten.
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Activiteiten
We zijn voorzichtig plannen aan het
maken voor September van dit jaar, en
voor ons jubileum. Zodra de regels dit
toelaten, zullen we dit verder vastleggen
en u informeren.

Ik was het nieuwe blad, moet ik tot mijn schaamte dan ook zeggen, compleet vergeten.
Maar gelukkig stuurde onze trouwe columnist Johan Spinhoven weer zijn schrijfsels,
me er gelijk aan herinnerend dat het weer zover is. Tijd voor mijn voorwoord en voor
een nieuw blad.
Wij als bestuur hebben vergaderd over het zestigjarige jubileum, waar voorzitter
Ton waarschijnlijk nog wel verder over zal uitweiden. En natuurlijk over de corona
maatregelen, waardoor we nagenoeg niets definitief kunnen plannen voor wat betreft
een samenzijn. Gisteren tijdens de zoveelste persconferentie, bood Rutte eindelijk een
lichtpuntje aan het eind van de Covid-19 tunnel. We gaan eindelijk langzaam stap voor
stap de strenge maatregelen loslaten. Fijn wat ik red het niet om een terrasje te pakken
na mijn werk als die om 18.00 uur alweer sluit.
Ik klaag niet hoor. Pappa heeft twee herseninfarcten en zijn operatie aan de halsslagader
overleefd en het gaat best goed met hem. En ook de rest van mijn gezin en familie is
allemaal gezond en doen het allemaal goed. We hebben allemaal onze baan behouden,
en hebben corona alleen vanaf de zijlijn meegemaakt. We zijn dus hartstikke rijk en
gelukkig in feite.
En ik hoop van ganser harte dat dit ook voor u allemaal geldt. Dus ook voor dit laatste
stukje pandemie en lockdown, blijf gezond, zorg goed voor uzelf en uw naasten. En
hopelijk zien we elkaar binnen afzienbare tijd weer bij onze immer gezellige IPA
Rotterdam. Het Bestuur gaat ervoor.
Tot slot wijs ik u er nog even op dat op voordracht van het LB de emailadressen van alle
bestuursleden zijn gewijzigd. Het verzoek is vanaf nu deze adressen te gebruiken als u
ons via de digitale snelweg wilt contacteren.
Lieve groetjes,
Hetty
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Contactpersonen I.P.A. Rotterdam
Regionale Eenheid Rotterdam

Sectoren.
Rijnmond Noord. Maassluis – Vlaardingen

K. de Jong

Rotterdam Stad.

Henri Appeldoorn
henri.appeldoorn@politie.nl

B. Centrum

Rotterdam Oost.

VACANT

Rotterdam Zuid. B. Feijenoord.

Jan Pots
jan.pots@politie.nl

Rijnmond Zuid B. Charlois.

Serdar Kilickaya
Serdar.kilickaya@politie.nl

Zuid-Holland-Zuid.

VACANT

Zeehaven.

Ayhan Akgul
ayhan.akgul@politie.nl

D.R.O.S.

Klaas Blokland
Klaas.blokland1@politie.nl

D.R.I.O.

Adam Esinga
adamelsinga@telfort.nl

D.R.R.

Johan de Wee
johan.de.wee@politie.nl

PDC Zuid – West

Christian Rappa
christian.rappa@politie.nl

Landelijke Eenheid.

Ap van der Werf
ap.van.der.werf@politie.nl

Handhaving – Stadsbeheer.
Gemeente Rotterdam.

Hans van der Geest
jcj.vandergeest@rotterdam.nl

Handhaving
Gemeente Schiedam

Remco Navarro
rf.navarro@schiedam.nl
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Van de voorzitter

(door Ton Rappa)

Op het moment dat mijn voorwoord bij jullie in de bus valt heeft er een
versoepeling in de Lock Down plaatsgehad. De avondklok is komen te
vervallen en sportactiviteiten mogen in beperkte mate onder voorwaarden
en groepsgewijs aanvangen. De vaccinatie volgorde, qua leeftijden gaat
ook wat sneller. Het gaat voorzichtig gezegd de goede kant op.
Misschien tegen bijna het laatste kwartaal van dit jaar komt er nog meer
ruimte om aan te vangen met onze vereniging-activiteiten en kunnen we
jullie uit te nodigen. Het is iets waar wij als bestuur, maar jullie zeker ook
naar uit zullen zien.
Tijdens onze bestuursvergadering hebben wij hierbij stil gestaan.
Belangrijke onderwerpen hierin waren de jubilarissen van dit jaar en
de jubilarissen van vorig jaar die expliciet aangegeven hebben graag
gehuldigd te willen worden. De geplande datum is voorlopig vastgesteld
op 18 september 2021. Zoals eerder bekend gemaakt is gaat dit samen met

de barbecue.
Dat wij hierbij een slag om de arm houden is helaas. Er zijn nog beperkingen over het maximaal aantal
bezoekers dat de exploitatie/restauranthouder volgens de coronaregels zou mogen ontvangen

Voor de rest van de activiteiten hebben we in elk geval een jong IPA lid Roy Mackaij bereid gevonden om
activiteiten voor de vereniging te ontwikkelen. Roy zal als bestuurslid worden toegevoegd in de functie
van activiteiten coördinator. Fijn dat hij dit naast zijn studie aan de politie academie wil doen. Roy zal ook
een IPA promotor zijn onder zijn studiegenoten. Kom ik ook met een bericht naar de jongere IPA leden.
Regelmatig komt van het LB een mededeling over seminars gehouden in Gimborn en of international
meetings Young Police Officers. Geeft je bij ons op. Een verrijking maar vooral verbreding van vakgebied
of andere toekomstige richtingen binnen Nationale Politie.
Vrienden. Ook onze bestuursvergadering werd beperkt door de avondklok. Dus hebben we niet alle
onderwerpen kunnen bespreken. Jullie weten dat wij volgend jaar juni ons zestigjarig bestaan vieren.
Details hierover volgen. Wij kijken er naar uit en hopen tegen die tijd alle vrijheid te hebben dit met jullie
kunnen vieren!!
Vrienden. Wij wensen jullie goede gezondheid en tot ziens. Mijn terugkerende opmerking is wel: Blijf ons
bericht sturen, zodat wij tenminste een kaartje kunnen sturen of een belletje kunnen plegen naar leden
waarvan de partner is weggevallen of die alleen deze vervelende periode moeten doormaken.

Servo Per Amikeco
J.M.A (Ton) Rappa
De voorzitter / Rotterdam
International Police Association
Netherlands Section
+ 31 (0)622072076
vz-rotterdam@ipa-nederland.nl
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Integratie en een speelgoed pistool

(Bron: Opportuun)

jurisprudentie, daar hebben ze geen kaas van
gegeten. Ze horen de officier van justitie en hun
raadsman spreken over ‘de speelgoedrichtlijn’. Een
nepwapen dat is voorzien van het CE-keurmerk is
goedgekeurd als speelgoed voor kinderen onder
de veertien jaar. Zo’n nepwapen valt onder een
uitzonderingscategorie en daar mag je mee spelen,
op de parkeerplaats van de plaatselijke discotheek.
De raadsman zwaait met advertenties van
soortgelijke nepwapens op Bol.com. Met op de doos
een CE-keurmerk. Maar het CE-keurmerk stond niet
op dit ‘wapen’, riposteert de officier.
Carnaval in Raalte. Voor de plaatselijke discotheek
stopt een zwarte auto. De inzittenden: drie Syrische
jongemannen. Ze spelen met ‘iets dat op een wapen
lijkt’. In de auto glinstert ‘iets metaalachtigs’. De
beveiliging slaat alarm, de politie rukt met groot
materieel uit en praat de mannen met getrokken
dienstwapens uit het voertuig. Consternatie in de
provincie: het tafereel explodeert op Twitter.
Een beetje verbouwereerd zitten ze in het
verdachtenbankje. Gevlucht uit de brandhaard
Aleppo, als een vuurwapengevaarlijke crimineel
gearresteerd in Raalte. Waar ging het mis met deze
bijna-twintigers, model-vluchtelingen, leergierig,
gemotiveerd om in Overijssel een toekomst op
te bouwen? Het begon met de vondst van een
speelgoedpistool, op straat in Zwolle. Een plastic
pistool, met het opschrift Combat Force, het uiterlijk
van een Beretta, maar dan met een kinderlijk oranje
dopje op de loop. Een leuk cadeautje voor het jongere
broertje. Het ‘wapen’ lag nog op het dashboard,
toen de drie vrienden in het centrum van Raalte
belandden. Ze wisten dat ze geen kans maakten om
de discotheek binnen te komen; ‘Met carnaval moet
je verkleed zijn, en dat waren we niet.’ Ze speelden
wat met het nepwapen, Russische roulette, een
schietbeweging richting de rokersruimte van de
discotheek. Ze lachten om het geluid dat het ding
produceert. Tot de politie arriveerde en het drietal
onder schot op de knieën dwong.

De advocaat schetst hoe de context van carnaval
in Nederland een clash opleverde met die andere
context; drie buitenlandse jongens in een auto,
met iets dat op een wapen lijkt. Een metaalachtige
glinstering op de achterbank, naar later blijkt van
een bus deodorant. Niet alleen de raadsman, ook de
officier en de politierechter drenken hun uitspraken
in mildheid. Maar de Wet Wapens en Munitie kent
geen mildheid. Wie een nepwapen voorhanden
heeft dat voor afdreiging geschikt is, overtreedt de
WWM. En dat het wapen voor afdreiging geschikt
was, bewijst het krachtdadige politieoptreden.
Als we dat hadden geweten, hadden we het
speelgoedpistool naar de politie gebracht,
verzuchten de verdachten. Tevergeefs, want opzet
is niet vereist bij het voorhanden hebben van een
nepwapen. De Nederlandse wet en de richtlijnen
schrijven forse boetes voor bij dit delict, doceert de
officier van justitie. Maar hier is een taakstraf van
30 uur beter op zijn plaats. De politierechter ziet
enerzijds ‘drie jongens die enorm hun best doen
in Nederland’ maar anderzijds ook ‘het gevaar van
wapens in het uitgaansleven’.
De verdachten druipen af met een taakstraf van 30
uur op zak. Een vorm van inburgering die niet op
hun planning stond.

Na ruim drie jaar in Nederland weten ze veel over
Nederland, over taal en cultuur. Goed ingeburgerd,
maar de Wet Wapens en Munitie en alle relevante
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De ‘echte’ politie

(door Peter Kluwen)

Uit het Dafje stapten twee agenten voorzien van
opsporingsbevoegdheid en vuurwapens, maar
ze hadden met zo’n imposante Chevy de straat in
moeten draaien. De grap was dat de boodschap
zonder ironie werd gebracht.
Misschien is het ook wel zo, dat uiterlijk vertoon
wat wordt onderschat.
Trouwens, in het korps zelf was er ook wel eens
afgunst. Wij van de straatdienst waren best wel
eens jaloers op het materieel van de Verkeerspolitie
die in mijn tijd reden met Volvo’s en BMW’s.
Het blauwe zwaailicht op de C10 was trouwens zo
groot dat het een ‘zwaai-emmer’ werd genoemd.
Bij het zien van de foto van de Chevrolet C10 in het
voorlaatste IPA-blad moest ik onwillekeurig denken
aan die keer dat we ‘ter plaatse’ kwamen in een
Dafje en iemand zei dat de echte politie was gebeld
en niet een Dafje.

Bij het zien van deze foto’s van wat nu oldtimers
zijn, moet ik denken aan de onlangs overleden
hoofdcommissaris Blaauw. Een politieman in hart
en nieren en dit was zijn tijd.
Peter Kluwen, dec.’20
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Een zolder vol herinneringen

(door Hetty van den Eijk)

Pa heeft echt een ongelofelijke
verzameling van oude foto’s en
documenten,
petten,
schildjes,
badges van districten uit andere
landen en noem maar op. Hij heeft
zelfs zijn oude seinsleutels nog uit
de tijd dat hij voer bij onder andere
de Holland-Amerika lijn. Leuk om
mijn vader te zien als jonge kerel
in uniform, en mijn moeder als
jonge vrouw. En onze vroegere IPA
kennissen als Jaap en Gré Wessels,
Coen van Maasloo, Fred Mulder,
Rinus en Jopie Bosch, en vele
anderen die we in de loop der jaren
hebben verloren. Ik weet vaak de
namen niet meer van iedereen op de
foto’s,
maar
pa
en ma weten het nog precies. Ma zou
Al zolang ik me kan herinneren, maakt de IPA deel
uit van mijn leven. Ik heb vele goede herinneringen het liefste alles weggooien, want wat heb je eraan?
aan de barbecues op de vele locaties die we door Nee, eigenlijk niks, maar pa en ik kunnen het niet
de jaren heen hebben bezocht. En de tientallen zo makkelijk loslaten, die zolder vol herinneringen.
Sinterklaas feesten en bingo’s, en de soosavonden
die we vroeger hadden. Vele jaren ook heb ik mijn Dus wordt er wel veel weggegeven en weggegooid,
vader geholpen en bijgestaan met de organisatie maar evenzoveel blijft voorlopig nog op de zolder
van verschillende evenementen en feestelijkheden. liggen in een andere kast. Sorry ma. Dat er zoveel
Vele uren ook heb ik in de keuken gestaan om de op de zolder bij mijn ouders ligt, komt ook omdat
salades klaar te maken voor de jaarlijkse barbecue we inmiddels alle opslag locaties die we hadden
weg zijn. Bijvoorbeeld bureau Hoflaan, waar IPA
en nieuwjaarsreceptie.
Rotterdam haar onderkomen had. Bij het leeghalen
Nu mijn vader niet meer in het bestuur zit, en ik daarvan kwam er ook veel in feite “oude zooi”
geen salades meer hoef te maken, kunnen we bij naar boven, waarvan het een en ander weer bij
mijn ouders het een en ander op gaan ruimen. pa en ma op zolder eindigde. Ook daar lagen vele
Mijn pa is een verzamelaar, net als ik overigens, herinneringen, al was het alleen al vanwege de vele
we gooien bijna nooit wat weg. Soms vanwege super steile smalle trappen die we ons omhoog
sentimentele redenen, en vaak onder het motto moesten hijsen om in “het hok” op de zolder te
van “je kan het binnenkort misschien nog wel nodig komen. Mijn dochter Chantal en ik hebben bij het
hebben”. Maar goed, op verzoek van mijn moeder ontruimen ook nog even rond gesnuffeld in het
help ik nu twee avonden per week, na mijn werk, bureau zelf, en we hebben afscheid genomen van
om de zolder op te ruimen. Ik doe zoiets ook graag, de buurvrouw van het oude bureau.
want je weet nooit wat voor vergeten “schatten” je
tegenkomt. Dat is ook alleen gelijk ook het nadeel. Ach ja, de tijd verstrijkt en veel veranderd. En
Voor je het weet verlies je jezelf in herinneringen nu moeten we, en dan voornamelijk pa en ik,
bij het zien van oude foto’s, en kom je nauwelijks afscheid nemen van vele tastbare herinneringen
aan de super mooie jaren die we hebben gehad
nog aan opruimen toe.
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Een zolder vol herinneringen

(door Hetty van den Eijk)

met IPA Rotterdam. De aardige binnenlandse
en buitenlandse collega’s die we hebben mogen
ontmoeten, de mooie landschappen die we onder
hun leiding hebben mogen zien. De vele Duitse
kerstreizen met Wolfgang Badura, de bezoeken van
onze Engelse collega’s die goede vrienden werden.
We nemen afscheid van de tastbare items die
we hebben overgehouden aan onze jaren IPA
Rotterdam, met het opruimen van de zolder. Maar
onze herinneringen zullen we altijd met ons mee
blijven dragen.

bij de organisatie en de uitvoering van de dag, en
dus was mijn dochter Chantal ook de hele dag
aanwezig. Ze had een geweldige dag, ook zij kwam
al heel jong in aanraking met de IPA, eigenlijk
vanaf haar geboorte gelijk al. Op de foto aait ze
een aanwezig politiepaard, maar ze mocht ook op
een politiemotor zitten, en is ontelbare malen op
de springkussens geweest. U als lezer heeft vast
ook herinneringen aan vervlogen tijden, bij de IPA
en/of in actieve dienst. Schrijf ze op en stuur ze
ons, we plaatsen ze graag in ons blad. Dan kunnen
we samen, op afstand en op papier, herinneringen
Een aantal foto’s verhuizen weer mee naar mijn ophalen voor een glimlach op ons gezicht.
huis, zoals bijvoorbeeld de foto op de voorpagina
van dit blad. Deze foto is genomen tijdens een Servo per Amikeco, dienen door vriendschap,
open dag van de Politie, die werd gehouden op het oftewel vrienden
sportpark aan het Toepad, tegenover de Van Ghendt
Kazerne in Rotterdam. Ik was natuurlijk betrokken
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IPA lid schrijft boek

(door Joep Zonne)

Museum
Rotterdam,
zijn
waar nodig o.a. aangevuld
met gegevens uit diverse
collecties van het Vlaardingse
Stadsarchief en het Maritiem
Museum Rotterdam.
Er is naar gestreefd is om
in één oogopslag per schip,
de bouwer, het tijdstip van
de bouw, de reder en de
schippers te laten zien, met
daaronder in iets kleinere
letters de levensloop en
bijzondere vermeldingen van
de betreffende schepen.
Als oud-Vlaardinger heb ik in eigen beheer
het 485 pagina’s omvangrijke boek Haring uit
Vlaring uitgebracht, een korte geschiedenis van
de Vlaardingse haringschepen, waarin ik over
de periode 1850 tot 1992 ruim 600 Vlaardingse
haringschepen heb beschreven.
Na het schrijven van de Kroniek van het ‘Geslagt
Sonne’ die is opgenomen in de collectie van
het Vlaardingse Stadsarchief heb ik een studie
gemaakt over de te Vlaardingen geboren ds. Pieter
Zonne, de vader van het Nederlands-Amerikaanse
Presbyterianisme, en schreef na mijn vervroegde
pensionering hoofdzakelijk over de Albanese
Vredesmissie (1913-1914).
Na het schrijven van een boekje over mijn
Vlaardingse
overgrootvader
Jakob
Zonne
de diepzeevisser besloot ik op basis van een
kaartsysteem van de oud Vlaardingse oudloodsboot kapitein J.Bot, dat ook is opgenomen in
de collectie van het Vlaardingse Stadsarchief dit
boek in eigen beheer te gaan publiceren.

Ik heb dit boek opgedragen aan
alle Vlaardingse vissers die tijdens het uitoefenen
van de visserij het leven lieten.
Harm Jan Luth Mulders heeft het boek inmiddels
opgenomen in de collectie van het Vlaardingse
Stadsarchief en schreef in het voorwoord:
“De heer Joep Zonne te Bergschenhoek bezoekt
het Vlaardingse Archief al jaren. Eerst voor
stamboomonderzoek, maar gaandeweg kwamen
ook allerlei aanpalende onderwerpen – zoals de
haringvisserij – bij hem in het vizier. Zoals hij alles
uitputtend onderzoekt, heeft hij nu ook gegevens uit
allerlei bronnen en ook uit onderzoek van anderen
per Vlaardings visserijschip bijeengebracht, wat
het zoeken uiteraard enorm vereenvoudigt. Hij
heeft met dit monnikenwerk het Stadsarchief en
zijn bezoekers dus een buitengewoon grote dienst
bewezen.”

De Vlaardingse oud-loodsboot kapitein Henk
Brobbel, een van de weinige Vlaardingse
visserijexperts, heeft niet alleen geholpen met het
doornemen en ordenen van de tekst, maar heeft
ook in de bijlages twee artikelen geschreven over
de genoemde scheepstypen en de vistechnieken
De gegevens uit de collectie Bot, die daar samen van de Vlaardings zeevisserij, zodat het boek voor
met de Vlaardinger J. Muis ruim twintig jaar lang de liefhebber een genot is om zeker in deze Corona
wekelijks onderzoek voor deed in het Maritiem tijd te lezen.
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IPA lid schrijft boek

(door Joep Zonne)

Het ISBN nummer van het boek 978-90-76905-00- daar hield hij het niet uit en trad in dienst bij de
006
Witten, zeg maar de Tsaar getrouwen in Rusland;
na een opname in een Fins ziekenhuis besloot hij
Dit boek is te zien als een afsluiting van mijn 15 terug te gaan naar Nederland, waar hij kortstondig
jarige schrijverij.
werd vastgezet en weer onder zijn oude rang in
Ik schreef eerder 6 boeken over de oprichting het Nederlandse leger mocht gaan dienen; hij trad
van de Albanese Gendarmerie, waarin net voor in het huwelijk met een Joodse dame, die een fors
de mobilisatie van W.O. I, over een periode van 6 deel van zijn schulden betaalde; maar ook nu hield
maanden
hij het niet uit en trad in dienst bij een Duitse firma
in Argentinië, die na W.O. I zijn werkzaamheden
15 Nederlandse officieren dienden.
daar moest beëindigen; daarna trad hij als kapitein
Ik heb eerst een boek van 1000 pagina’s geschreven in dienst van de Argentijnse bereden Gendarmerie
over alle 15 officieren en heb daarna van de meest en trad laatstelijk in dienst van de Bataafsche
markantste officieren elk nog een boek geschreven. Petroleum Maatschappij (de voorloper van SHELL);
Al deze boeken zijn uitgegeven door de uitgeverij daar kreeg hij de Papagayenziekte en overleed hij
Skanderbeg Books te Utrecht, en zijn daar nog uiteindelijk in een Argentijns ziekenhuis, waarna
steeds te koop.
zijn vrouw, een ondernemend persoontje, het voor
elkaar kreeg dat zijn stoffelijk overschot mee kon
Ik heb al deze boeken tot nu to pro deo geschreven. met een daar in de haven afgemeerd Nederlands
Van het boek Haring uit Vlaring gaat de gehele schip; omdat het schip op afvaren lag en alles
opbrengst naar een goed doel in Albanië, wat snel moest gebeuren werd zijn stoffelijk overschot
verzorgd wordt door de Albanese vrouw van mijn in een antieke sracofaag in de formahilyne naar
uitgever.
Nederland vervoerd, waar zijn echtgenote de
Een van de verbazingwekkende boeken die ik grootste problemen kreeg.
schreef, ging over het leven van de eerste-luitenantinfanterie Gerard Anne Mallinckrodt, die als veel Gerard Anne Mallnckrodt was de enige Nederlandse
belovend jong officier naar Albanië vertrok en daar officier die, wel is waar een korte, maar wel een
in de Gendarmerie werd onderscheiden met een relatie had met Mata Hara, wat door familie van
Albanees ridderkruis; bij terugkeer in Nederland haar werd bevestigd.
werd hij tot zijn grote verdriet geplaatst als officier
in een kamp waar Belgische militairen waren Mijn eerste boek is overhandigd aan de Bevelhebber
geïnterneerd en had hij de pech als Officier van der Nederlandse Strijdkrachten Ton Middeldorp en
Piket met zijn manschappen een opstand te moeten over het laatste boek dat ik over de officieren die
beëindigen, met gevolg een flink aantal doden dienden in de Albanese Genarmerie schreef, is een
onder Belgische opstandelingen; waarna hij door symposium gehouden op het NIMH (militair archief)
de ‘Rode’ pers en diverse Belgen zo gechanteerd te Den Haag.
werd, dat hij de gekste dingen uithaalde en zelfs
een kortstondige verhouding kreeg met Mata Het voorwoord van dit boek werd, zoals bij vrij
Hari; hij raakte mede daar haar financieel zo in de alle andere boeken, geschreven door prof. dr. Wim
problemen dat hij deserteerde uit het Nederlandse Klinkert en het nawoord dit maal door de oudleger;
inspecteur-generaal Cees de Veer.
hij trad in het Oostenrijkse leger en werd daar o.a.
onderscheiden met het IJzeren Kruis, maar ook
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Reacties

(door Johan Spinhoven)

Velen hebben mijn column
gelezen in IPA blad van
afgelopen maart 2021.
Wat dan heel leuk is,
zijn de vele reacties
van met name oud
Kmar ,inderdaad er
was destijds een brief
van Staf Kmar dat
de
m(marechaussee)
met een kleine letter
geschreven moest gaan worden,
waarom en door wie verzonnen, daar ben ik na
jaren onderzoek nog steeds niet achter gekomen.
Wellicht bij de volgende column krijg ik daar een
reactie op.
Maar goed, ook vele bekende en onbekende
reacties van oud RP (Rijkspolitie) en Gempol
(Gemeentepolitie) mensen die graag een kijkje
achter de schermen hadden willen nemen op 3
maart 1976 tijdens mijn opkomst bij de Koninklijke
marechaussee, of wel zoals de “blauwe hap” ook
wordt genoemd: Gods Eigen Wapen.
Om te beginnen moest ik mij allereerst verplaatsen
met mijn Alfa Romeo Spider (toepasselijke naam
Spider) vanuit Polsbroek (provincie Utrecht) naar
Apeldoorn.
Rijdend in DT (dagelijks tenue, bandplooibroek,
openstaand shirt, kettinkje om en leder jack)
reacties ten over toen ik door Polsbroek heen reed,
de goegemeente was al lang op de hoogte dat ik als
eerste inwoner van Polsbroek naar de Koninklijke
marechaussee ging (beroeps!), wat een reacties!
Kaartlezen werd ooit een van de belangrijkste
onderdelen bij de verplaatsingen in het veld en de
coördinaten waren daar van toepassing. Mocht je
een reactie willen plaatsen over Polsbroek:
51 o 59’ NB,4 o 51’OL

marechaussee, die wat ik later ook heb moeten
doen, aldaar de wacht liep.
En dan volgt er een reactie mijnerzijds:
”Goedemorgen, Johan Spinhoven meldt zich alhier
voor de eerste opleiding van lichting 76-2, waarop
de hele aardige “wacht” tegen mij zegt: ”Moment ik
bel even de wachtcommandant en wacht u maar op
zijn reactie”.
De tijd verstrijkt en eindelijk mag ik mijn auto
parkeren op het square. Ik loop naar gebouw 2
en meld me bij ow (opperwachtmeester) Ger van
der Zalm, en wmr (wachtmeester) 1 Joep Bodelier,
(waren alle mensen maar zo aardig, maar dit geheel
terzijde) en krijg dan van beiden een ferme hand
met als reactie: ”Welkom op het opleidingscentrum
Kmar te Apeldoorn”.
Waarop ik vriendelijk “bedankt” zeg en als laatste
Ger van der Zalm zegt, ”Jij gaat het maken binnen
de Kmar”.
Jullie begrijpen wel dat ik geen betere reactie had
kunnen ontvangen.
Zoals immer wens ik jullie allen een goede
gezondheid voor u en de uwen.
Johan Spinhoven
Mail:mjsports.nl@gmail.com of: 06-42852006

Maar goed, ik meld mij op tijd in Apeldoorn
bij een wachthokje met een slagboom en een
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Agent Jackson is dragqueen: Als mensen aan politie denken, zien ze een stoer machogebeuren
(Bron: AD – Eric Oosterom)

De Rotterdamse hoofdagent Jackson (29) ruilt
zijn uniform na diensttijd in voor een pruik, jurk
en hooggehakte laarzen. Dan is hij geen diender,
maar een amicale dragqueen. Het helpt hem bij zijn
politiewerk.

amicale dragqueen die ‘Jackson niet kent’.

In diensttijd agent, op vrije dagen dragqueen.
Jackson snapt dat de combinatie opvalt, maar
heeft geen boodschap aan vooroordelen. ,,Als
mensen aan de politie denken, zien ze een stoer
Dit wil hij óók. Jackson is nog maar een kleine machogebeuren. Een soort Power Rangers. Bij een
jongen als hij valt voor de Power Rangers. Hij vindt dragqueen krijg je eerder het beeld van Prinses
het prachtig hoe de vijf getekende televisiehelden Sissi. Dat komt door televisie: als je daar agenten
boeven vangen, mensen redden, goed doen. ziet, zijn ze altijd met een spannende actie bezig en
Daarbij: ze hebben smaak. ,,Die outfits vond ik nóóit met de minder stoere zaken die ze veel vaker
geweldig. Lekker kleurrijk.” Jaren later is hij zélf moeten doen. In mijn ogen hoef je niet stoer te zijn
zo’n goeddoener. Als hoofdagent in Rotterdam- om bij de politie te gaan. Je kunt prima agent én
Delfshaven probeert de Gouwenaar, net als zijn dragqueen zijn. Alleen: iemand moet dat eens laten
voorbeelden van vroeger, de wereld te behoeden zíen. Laat mij die persoon zijn.”
voor het kwaad. Dat doet hij vol overgave: afgelopen
voorjaar moest Jackson bij een opstand dermate En het één sluit het ander niet uit, zegt hij. ,,Als het
stevig ingrijpen, dat zijn collega’s hem sindsdien moet, kan ik ook een macho zijn. Toch zie ik mijn
Action Jackson noemen. De agent, die tijdens dat mond als voornaamste wapen, want pratend bereik
incident een scheur achter zijn netvlies opliep, je veel meer dan met je vuisten. In de afgelopen
lacht om die bijnaam.
tien jaar heb ik heb ik maar een paar keer geweld
hoeven gebruiken.”
Want het leuke is: twee uur na het aflopen van
zijn dienst - zo lang duurt de transformatie - kan De politie is trots op de kleurrijke diender: de top
Jackson ineens Ruby Rouge heten. Dan loopt hij ziet hem als ambassadeur voor een organisatie die
hooggehakt, gehuld in een jurk en met wangen diverser wil worden.
vol rouge een podium op, waar hij optreedt als de
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Een stukje Zeehavenpolitie Rotterdam

(bron Facebookpagina)

gevaren en dat van politieman in de haven evenmin;
vandaar mijn sentiment.
Ik voelde me trots, trots op de haven en dat ik
samen met vele collega’s die nacht over de stad en
haar havens mocht waken!

“Op oudejaarsavond rond kwart voor negen,
verliet ik huis en haard voor een nachtdienst.
Een oudejaarsavond zoals nooit tevoren; een
vuurwerkverbod en een surrealistische tijd van
Corona. Juist daarom voelde het dit jaar vreemd,
terwijl ik al menig oudejaarsnachten heb gewerkt
in mijn loopbaan. Na een bakkie met een oliebol en
nadat wij op het bureau elkaar een veilige dienst
hadden toegewenst, startten wij met de surveillance.
Ik kom uit een gezin, waarvan mijn vader, hij was
zeeman, tijdens de decembermaanden regelmatig
op zee verbleef. Was hij er wel dan waren er
passende maatregelen als ik met vuurwerk stuntte.
Het vuurwerkverbod kan ik wel goed begrijpen,
want ik heb regelmatig hulp moeten verlenen aan
mensen met verbrande/afgerukte vingers, handen
en beschadigde ogen. Als politieman probeer je in
deze periode een juiste ‘mindset’ te creëren.
Omstreeks middennacht surveilleerde ik over de
Waalhaven Oz. Het was donker, koud en mistig.
De politieradio bleef even stil om ons vervolgens
het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Een
kippenvelmoment! Ik hoorde schepen luid hun
hoornen blazen en zag hun zoeklichten door de mist
de havenkranen aanstralen. Ik werd gegrepen door
een onvervalst Rotterdams sentiment. Wat een
gaaf gezicht! Die staat voor mij symbool voor: moed,
hoop en veerkracht en het geeft mij vertrouwen.
Vertrouwen in de toekomst. Het leven van een
havenarbeider, zeeman en politieman is niet zonder

Het Hit and Run Cargo-team (HARC), een
samenwerkingsverband van Douane, FIOD,
Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in
Rotterdam, heeft in het afgelopen jaar in totaal
40.641 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse
haven. Dit is bijna 7.000 kilo meer dan in 2019. Toen
werd 33.732 kilo verdovende middelen onderschept.
Op basis van de in beslag genomen partijen drugs
startte het HARC-team 151 onderzoeken waarbij
in totaal 40.641 kilo cocaïne is gevonden. Naast
cocaïne onderschepte het HARC-team ook andere
soorten drugs. Zo werd er 22 kilo crystal meth,
54 kilo heroïne en 748 kilo marihuana in beslag
genomen in de Rotterdamse haven. Het HARC-team
leverde ook bijstand in de havens van Vlissingen en
Moerdijk. In Vlissingen ging het om 10 onderzoeken
waarbij 6.055 kilo cocaïne werd onderschept en in
Moerdijk 2 onderzoeken waarbij 967 kilo cocaïne
werd aangetroffen. De totale straatwaarde is ruim
3,5 miljard euro.
Bijzondere vondsten en grotere partijen
Smokkelaars worden steeds inventiever in hun
werkwijze. Zo trof de Douane onder andere een
partij drugs aan in een container geladen met
auto’s. Ook werd drugs aangetroffen in containers
met medische goederen en medicijnen.
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Een stukje Zeehavenpolitie Rotterdam

(bron Facebookpagina)

In de maand december werd een record hoeveelheid
van 7.620 kilo cocaïne onderschept. De tendens
is dat er steeds meer grotere partijen verzonden
worden, zo zijn er het afgelopen jaar 12 partijen
boven de 1.000 kilo onderschept.

Marechaussee,
Zeehavenpolitie
en
AVIM
onderscheppen inklimmers en mensensmokkelaar
in Europoort. Bij een gezamenlijke controle op
illegale grensoverschrijding en migratiecriminaliteit
hebben de Koninklijke Marechaussee en het Team
Grenspolitie van het district Zeehaven en AVIM
Aanhoudingen
(Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en
Om de drugs op de markt te krijgen moeten die op Mensenhandel vannacht een 25-jarige Albanees
bepaalde manieren van het haventerrein gekregen aangehouden op verdenking van mensensmokkel.
worden. Het is voor smokkelaars zaak dat zij op Twee Albanezen die hij vervoerde, mannen van
een ongeziene en snelle manier de drugs van het 24 en 25 jaar, werden staande gehouden voor de
haventerrein krijgen. Daarvoor worden veelal jonge Vreemdelingenwet en hadden geen goede verklaring
mannen ingezet die de drugs uit de containers voor hun aanwezigheid in het havengebied.
moeten halen. Het afgelopen jaar hebben de
zeehavenpolitie en de Douane 152 verdachten Later in de ochtend werden nog twee mannen
op de terminals aangehouden, omdat zij zich niet van 25 jaar aangetroffen in een container die
konden legitimeren en zich op plaatsen bevonden op het ferryterrein gereed stond om verscheept
waar ze niet mochten zijn (in totaal werden er 281 te worden naar het Verenigd Koninkrijk. Een
aanhoudingen verricht). In enkele gevallen werden speurhond, die mensen kan opsporen sloeg aan
personen die de drugs het haventerrein af moesten bij de container waarin de mannen zich bevonden.
krijgen aangetroffen in speciaal geprepareerde De mensensmokkelaar is aangehouden en de zaak
containers waar ze zich schuil hielden.
wordt verder onderzocht door de recherche van de
Marechaussee in Zuid-Holland. De vier Albanezen
gaan het vreemdelingentraject in.
We waren met de Marechaussee vannacht bezig
met een gezamenlijke controle gericht op het
tegengaan van illegale grensoverschrijding en
migratiecriminaliteit in het havengebied van
Europoort. De afgelopen weken zijn er in het
havengebied meerdere aanhoudingen verricht
in het kader van migratieproblematiek. Om deze
problematiek aan te pakken wordt er verder intensief
samengewerkt tussen de opsporingsdiensten
Niet zonder risico
en ketenpartners in het havengebied, juist om
Drugs uit een container halen kan heel gevaarlijk migratiecriminaliteit en de gevaren die deze
zijn. Door natuurlijke processen genereren mensen lopen tegen te gaan.
sommige ladingen giftige gassen die bij hoge
concentraties dodelijk kunnen zijn. Tevens neemt Vanochtend kwam de Zr.Ms. Rotterdam de monding
het zuurstofgehalte in de container tijdens de reis van de Parkhaven voorbij varen. Onze P9 had de
naar de havens snel af en loopt het percentage begeleiding van dit marineschip reeds op zich
koolmonoxide daardoor op. Leden van het HARC-team genomen en heeft haar begeleid tot aan de Holland
gebruiken daarom speciale veiligheidsmiddelen en Amerikakade. Wij heten de bemanning van de
hanteren speciale procedures om zonder gevaar Zr.Ms. Rotterdam welkom.
ladingen drugs te kunnen onderscheppen en
vervolgens te vernietigen.
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