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Van de bestuurstafel
door Dirk van der Zee
Je denken, doen en laten werd de afgelopen weken beheerst door het coronavirus. En de realiteit is,
dat we hier de komende maanden nog volop mee bezig zullen zijn en waarschijnlijk nog wel langer.
Een aantal van onze leden zal misschien familieleden, vrienden of bekenden hebben verloren. Groot is
hun verdriet. De toespraken van onze minister-president werden door miljoenen mensen gevolgd. Na
een aantal weken in lockdown te hebben gezeten worden weer een aantal maatregelen versoepeld.
De basisscholen zijn weer open en door de jeugdigen mag weer gesport worden met in achtneming
van de RIVM-maatregelen. En zo is er nog wel een aantal zaken te benoemen. Wat al de maatregelen,
genomen door het kabinet, tot gevolg hebben voor de activiteiten van Copper is op dit moment niet te
overzien. In ieder geval zijn alle activiteiten tot 1 september afgeblazen.
Momenteel is het bestuur achter de schermen bezig met de voorbereidingen. Een activiteitenrooster
voor het seizoen 2020-2021 wordt opgesteld. De bootreis staat gepland voor 17 september 2020.
Afspraken met de diverse sprekers worden vastgelegd. Met het bowlingcentrum worden afspraken
gemaakt en het auditorium besproken. Kortom, we zijn er mee bezig. Maar klaverjassen is dat
bijvoorbeeld mogelijk met een 1.50 meter tussen de spelers? En wat ons probleem is, dat we onder de
risicogroep vallen. De meesten van ons zijn ouder dan 70 jaar. Kortom nog vele vragen waarop we het
antwoord nog niet weten. Maar het bestuur bereidt zich voor en wil in elk geval activiteiten en data
plannen. We zien dan wel hoe het zich verder gaat ontwikkelen. We zullen u in elk geval middels de
mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte houden. Ik wens u namens het voltallige bestuur heel
veel sterkte de komende maanden. Blijf binnen voor zover mogelijk en houdt u aan de RIVM-richtlijn.
Houdt goede moed en houdt vol.

Van de redactie
door Wim de Rooij
En ondanks de coronaperikelen hebben we toch weer een nieuwsbrief voor u in elkaar kunnen zetten.
En zelfs nog wel een bijzondere, want we kijken uitgebreid terug op het popfestival in het Kralingse Bos.
Alweer vijftig jaar geleden werd dit popfestival gehouden en voor sommigen zal het als een ‘Sodom
en Gomorra’ gevoeld hebben. Alles wat onze lieve Heer en de wetgever verboden hadden, was in
dat ene weekeinde toegestaan. Alhoewel, het werd oogluikend toegestaan en sommige dienders van
toen hebben af en toe bewust een andere kant uit moeten kijken. Een deel van de collega’s, die direct
bij het evenement betrokken waren, wilde met ons maar graag terugkijken op het evenement en hun
ervaringen van toen met ons delen. Ook leuk dat Georges Knap, de organisator van destijds, ook
bereid was om zijn verhaal te doen. We zijn overigens niet het enige medium dat in deze periode
terugkijkt op het ‘Holland Pop Festival’, zoals het destijds officieel heette. We hopen als redactie dat
het u veel leesplezier oplevert en voor sommige zal het ook herinneringen oproepen. De resterende
pagina’s hebben we opgevuld met allerlei andere lezenswaardige artikelen. En aandacht voor twee
vaste elementen in deze tijd van het jaar. Allereerst de Koninklijke onderscheiding voor Jur Froma (we
hebben maar een collega tussen alle namen kunnen ontdekken) en de dodenherdenking. Aan de 75
jaar vrijheid hadden we ook met de dodenherdenking aandacht willen schenken, maar vanwege het
coronavirus is de herdenking afgeschaald en werd die in klein gezelschap herdacht. Onze voorzitter
was aanwezig.
De redactievergadering voor deze editie ging voor de tweede keer via een videoconferentie. Het
nieuwe werken voor velen onder ons is voor sommigen nog even wennen. Maar we helpen elkaar en
ook op die manier kun je contact onderhouden. En daar gaat het op dit moment om. Volg vooral de
richtlijnen van het RIVM op en blijf gezond!
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Het Popfestival Kralingen
door Alle Wielenga

T

erugkijkend op 1970 is dit jaar in een aantal opzichten een van de meest spraakmakende jaren na
de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam toonde zich in allerlei opzichten aan de wereld: de viering
van 25 jaar bevrijding met de culturele manifestatie Communicatie ’70 (C70) als hoogtepunt,
Feyenoord, dat de Europacup 1 binnenhaalde en het popfestival in Kralingen.
Als kersverse Rotterdammer -ik woonde er nog
maar een jaar- probeerde ik zo veel mogelijk van
dit prachtige jaar te genieten. Helaas, niet alles.
Net geslaagd voor het politiediploma volgde ik met
mijn klas 93 aan de politieopleiding het laatste
onderdeel van de opleiding: de applicatiecursus,
waarin we onder meer allen geacht werden de
plaatselijke kennis eigen te maken. Wij vonden dat
onze aanwezigheid in het Kralingse Bos tijdens
het popfestival goed zou passen in het verbeteren
van onze plaatselijke kennis. Hoe aantrekkelijk het
ook oogde, onze aanwezigheid bij dit popfestival
werd niet op prijs gesteld, privé noch als diender.
Ons verzoek om als vrijwilligers in burger op het
festivalterrein aanwezig te zijn strandde al bij de
eerste treden naar de eerste etage waar de leiding
van de opleiding aan de Boezemdwarsstraat zetelde.
Nee, absoluut geen jonge dienders als undercover op
het festivalterrein. We moesten het vervolgens maar
doen met de verhalen in de media.

bezoekers binnen de hekken van het festivalterrein,
van wie de meeste bezoekers geen entree hadden
betaald. Ondanks de subsidie van het ministerie van
CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk)
en sponsoring van Coca-Cola Nederland was het
festival verlieslijdend en ging de Stichting Holland

Drie dagen pop, soul en folk
Het popfestival Kralingen ofwel het Holland Pop
Festival was het driedaagse popfestival van 26, 27 en
28 juni 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam. Het
muzikale evenement werd gezien als het Nederlandse
vervolg op het Amerikaanse Woodstockfestival in
1969, waar ruim 400.000 bezoekers drie dagen
genoten van pop-, folk- en soulmuziek. Naar
dit voorbeeld werden de toen nog onbekende
popgroepen en popzangers naar Rotterdam gehaald.
Artiesten die overigens nu wereldberoemd zijn,
mede dankzij hun optreden op Woodstock en
Kralingen, zoals Jefferson Airplane, Santana, The
Byrds, Supersister, Mungo Jerry, Pink Floyd en nog
vele anderen. Ook Nederlandse groepen Focus en
Ekseption traden er op. Muziek die destijds met name
werd gedragen door de flower powerbeweging en nu
dagelijks te beluisteren is op Radio 5, de zender van
zestigers en zeventigers!
De organisatoren, die rekenden op 25.000 tot
30.000 betalende bezoekers, kregen uiteindelijk
naar ruwe schatting tussen 60.000 en 100.000
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Pop Festival uiteindelijk failliet. Wat bleef, waren
de vele boeken, documentaires, films die nadien
verschenen, nog afgezien van de onuitwisbare
herinneringen die velen aan dit festival hadden.
De politie en het popfestival
Hoewel tijdens het popfestival veel alcohol en drugs
werden gebruikt, was het aantal incidenten minimaal,
zeker in relatie tot het grote aantal bezoekers dat naar
de festivalterreinen was getrokken. Dit paste ook in
het tijdsbeeld van de flowerpowerbeweging (‘make
love, not war; peace man’). Ondanks alle scepsis
die er vanuit verschillende (ambtelijke) organisaties
vooraf was, werd het festival een groot succes.
Nu, 50 jaar later, komen de verhalen en gaan de
archieven open. Hoe werd het mogelijk gemaakt dat

dit popfestival kon doorgaan? De gemeente en met
name het college van burgemeester en wethouders
zijn daarin sturend geweest. Bij de ontwikkeling
van het grootschalige evenement C70 was men tot
de conclusie gekomen dat weinig voor jongeren
was georganiseerd; er moest een popfestival
komen en dat signaal was voor enkele enthousiaste
organisatoren voldoende aanleiding aan de slag te
gaan.
Ook in de jaren 70 kon je bij het organiseren van een
groot evenement als een popfestival niet zonder de
politie. Sterker nog, het uiteindelijke oordeel van de
politie heeft de doorslag gegeven dat het popfestival
kon doorgaan. De verantwoordelijke politiechef
destijds was Oetse Jan Koster, afdelingschef van het
bureau Boezemsingel, waar het Kralingse Bos onder
ressorteerde. Ter oriëntatie had Koster samen met
de organisatoren de documentairefilm ‘Woodstock’
gezien, zodat hij een indruk kon krijgen wat Rotterdam
kon verwachten. Hij zag geen beletsel en uiteindelijk
gaven gemeente en politie groen licht.
Klein team
De politie besloot zich met een klein team
politiemensen in burger onder het publiek te begeven.
Op het festivalterrein was nauwelijks een politieuniform te bekennen. Bij de ingang en rondom het
festivalterrein was geüniformeerde politie aanwezig.
De aanwezige collega’s waren drie dagen en nachten
getuige van grootschalig drugsgebruik, maar
vooral van de wonderlijke wereld van love, peace &
understanding. Het werd uiteindelijk een vreedzame
happening zonder enige wanklank.
Met achterlating van tonnen afval verlieten de
festivalbezoekers na drie dagen het Kralingse Bos.
De Roteb en de Plantsoenendienst van de gemeente
Rotterdam zijn weken aan het werk geweest om de
rotzooi af te voeren en het festivalterrein weer in
oude staat te herstellen.
Op 21 september 2013 werd in het Kralingse Bos
het herinneringsmonument voor het Holland
Popfestival 1970 onthuld. Met het beeld voor het
Holland Popfestival 70 wordt de herinnering aan
deze bijzondere gebeurtenis levend gehouden. In
het monument is een deel van het toenmalige affiche
afgebeeld en een sfeerbeeld van de mensenmassa.
Daarnaast is een QR-code aangebracht, waarmee
bezoekers ter plekke naar onder andere radiouitzendingen en beeldmateriaal van het festival
kunnen luisteren en kijken. In deze editie treft u
interviews met de direct betrokkenen.
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Organisator Georges Knap:
“Mooiste fout van mijn leven”
door Joop van der Hor

Het jaar 2020 zullen we voor altijd in onze herinnering meevoeren als het jaar waarin het coronavirus
ons leven voor altijd veranderde. Eerder gebeurde dit in 2001, toen twee vliegtuigen zich met een
vlammende dreun in de twee torens van het World Trade Centre in New York boorden. Hoe anders
was het in dat andere memorabele jaar 1970. Het jaar dat The Beatles uit elkaar gingen, Feyenoord
de Europa Cup I won en de anders zo rustige wijk Kralingen op haar grondvesten dreunde vanwege
de komst van tientallen (on)bekende popgroepen en 100.000 bezoekers aan het Holland Pop
Festival. Deze editie van Copper staat grotendeels in het teken van deze Nederlandse versie van
het overbekende Woodstock Festival (1969). De organisatie van ‘Stamping Ground’ zoals het
festival ook wel genoemd werd, was in handen van het illustere trio Georges Knap, Barry Visser en
Piet van Daal. Onze correspondent Joop van der Hor kent Georges Knap al vele jaren en was dus
de aangewezen man om voor Copper een interview af te nemen.
Joop: “Ik ben medeverantwoordelijk voor het faillissement van de stichting Holland Popfestival,
dus of ik nou echt de aangewezen persoon ben om Georges Knap (nov.1933) te interviewen? Ik
ben namelijk één van de ruim 70.000 festivalgangers die zonder te betalen naar binnen piepte
door een klein stukje de Kralingse Plas over te zwemmen. Georges kan er nu om lachen, toen
trouwens ook. Van het festival is hij immers rijk geworden, steenrijk zelfs. Niet in geld, maar rijk
aan herinneringen.” Een coronaveilige afspraak is snel gemaakt. Wij ontmoeten elkaar op een
bankje aan het Boerengat in hartje Rotterdam, voor het appartementencomplex waar Georges
met zijn charmante vrouw Micheline woont. Hier geldt geen aangewezen gebied en dus wordt een
goede Sauvignon blanc opengetrokken. Vanaf nu doe ik het zwijgen toe want als Georges Knap
begint te praten is het knap om er nog een speld tussen te krijgen.
Georges Knap: “Ik ben geboren in Schiebroek, toen
nog een zelfstandige gemeente. We woonden ‘op
stand’ aan de Adrianalaan. Mijn vader was tandarts
in de crisistijd en net als in de coronatijd geen droog
brood te verdienen. Mijn moeder was Brits en mijn
vader lid van de communistische partij (CPN) en
bovendien Joods, drie ‘eigenschappen’ die in die
periode nu niet bepaald in je voordeel uitvielen. Vanaf
afstand gezien hoe Rotterdam werd gebombardeerd.
Het aanzwellende geluid van vliegtuigen, het gefluit
van de bommen en het gedreun van de inslagen en
het afweergeschut maakten diepe indruk. We hebben
een groot gedeelte van de oorlog ondergedoken
gezeten. De situatie van toen, toen ik zeven maanden
lang letterlijk in een lockdown heb gezeten, was vele
malen heftiger dan nu in de coronacrisis. Ik heb
zeven maanden lang helemaal alleen in een kamertje
opgesloten gezeten bij een gezin in Den Haag.
Alleen tijdens het avondeten mocht ik beneden
komen. Ook heb ik bij een oom en een tante in de
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kelder aan de Burgemeester Meineszlaan 112 het
‘vergeten’ bombardement op Rotterdam-West
meegemaakt. Heb ook een ‘Jodenster’ gedragen,
moet dat ding nog ergens thuis in een laadje hebben
liggen. Na de oorlog toelatingsexamen gedaan voor
de HBS, maar nadat ik betrapt werd op spieken werd
dat uiteindelijk de MULO. Daarna een luchtvaart
technische opleiding avond HTS waarna ik terecht
kwam bij Stokvis Technische afdeling test, meet &
regeltechniek.”
Hier onderbreek ik Georges toch maar even,
want hij was 37 jaar toen hij Holland Pop Festival
organiseerde. De tussenliggende 24 jaar zijn
minstens even interessant als zowat alles in zijn
leven. We schenken onszelf een tweede glas wijn
in en besluiten een flinke sprong te maken naar
1970. Georges, hoe ben je ertoe gekomen om in
het Kralingse Bos een popfestival te houden?
“Rotterdam had in 1970 behoefte aan een feestje
dat haar saaie wederopbouwbestaan een beetje
kleur moest geven. Burgemeester Thomassen wilde
‘iets’ voor jong en oud. En communicatie was het
sleutelwoord, dat werd dus C70. De heer Anton
Fibbe, een vooruitstrevende ondernemer en tevens
vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel moest
de kar trekken. Elke wijk kreeg een bedrag van 5000
gulden om ‘iets’ te doen in de wijk. Ik woonde toen in
Ommoord en zat toen in een commissie om daarvoor
plannetjes te maken en met voorstellen te komen.
Hebben toen een enquête uitgeschreven met de
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vraag wat de bewoners zouden willen. De uitkomst
daarvan was dat Rotterdammers moesten zaklopen,
koekhappen en achter draaiorgels aan. Ikzelf had
een heel ander idee ingediend. Een jaar eerder was in
het Amerikaanse plaatsje Woodstock een gigantisch
popfestival georganiseerd, zoiets leek mij ook wel
wat, alleen kleiner natuurlijk. Toen Fibbe de regionale
pers had uitgenodigd naar de Doelen te komen om al
die plannen en ideeën aan te horen, was de interesse
van de media allesbehalve groot. Bij de opsomming
van de plannen was het gegeeuw van de zaal tot
op het podium te horen, totdat Fibbe met lichte
stemverheffing aankondigde dat er een popfestival
in de openlucht zou worden georganiseerd. “Goh,”
dacht ik, “dat is leuk. Dat wil ik ook.” Een dag later
werd ik op de zaak gebeld door mijn toenmalige
vrouw Toos die doodleuk vertelde dat ik later die dag
verwacht werd voor een interview in dagblad Het Vrije
Volk, want Fibbe had aan verslaggever Bert Bakker
verteld dat ik daar de organisator van was. Nou meer
dan alleen een heel mager plannetje had ik niet. Ik
verruilde mijn nette vertegenwoordigerspak voor
mijn hipste kleding en vanaf dat moment ging alles
goed, nou ja, achteraf gezien verschrikkelijk fout
dus. Maar het is wel de mooiste fout van mijn leven!
Behalve hippe kleding zette ik ook een blufpokerface
op en vertelde aan iedereen die het maar wilde horen
dat de topbands van Woodstock zoals Santana,
Pink Floyd, the Byrds en ook de razend populaire
Nederlandse popband Supersister in Rotterdam
zouden optreden. “Waar?” vroeg Bakker mij. Ik
antwoordde dat ik dat nog niet mocht vertellen. De
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waarheid was dat ik zelf nog geen idee had waar je
een dergelijk groot festival zou kunnen houden. Heb
zelfs nog een gesprek gehad met een wethouder.
Die wilde het op het eiland Brienenoord in het oude
tunneldok van de Beneluxtunnel laten plaatsvinden.
Dit zag ik echt niet zitten. Ik probeerde impresario’s
als Lou van Rees en Paul Acket, echt grote jongens
in die tijd, voor het festival te interesseren maar die
zagen er niets in. Toen ben ik in contact gekomen met
Barry Visser van het eenmans impresariaat ‘Mojo’.
Ik liep onaangekondigd zijn pand, een oud pakhuis
aan de Voorstraat in Delft binnen. Hij schrok zich
rot toen hij mij in een kostuum met stropdas binnen
zag komen. Dacht minstens dat ik van de belasting
was haha. Hij zat achter zijn bureau en anderen
lagen languit op een matras met een kleed erover te
blowen. Hij hoorde mij aan, zuchtte en zei dat hij zelf
ook met een soortgelijk concept bezig was en zat te
wachten op een vergunning. Ik blufte dat ik die wel
had. “Bel me over een paar weken maar terug”, liet hij
verveeld weten. Nou dat deed hij niet, ik wel en deed
alsof ik ook geld had om het te organiseren.”

Joop. Feit is dat we in drie maanden tijd alles hadden
geregeld wat er binnen die tijd nog te regelen viel;
vergunningen via het lobbycircuit en stukken in de
pers waardoor Rotterdam zonder gezichtsverlies niet
meer terug kon, een garantiesubsidie van CRM, de
artiesten en een hoofdsponsor. Ik had met de voor
het festival verantwoordelijke politieman Oetse Jan
Koster, chef bureau Boezemsingel, afgesproken dat
er geen alcohol zou worden geschonken. Meneer
Smeijers, directeur van Coca Cola Schiedam had
wel oren naar het alleenrecht en leende ons 25.000
gulden en later nog grotere bedragen. De man is,
nadat bleek dat de stichting uiteindelijk failliet was,
ontslagen. Het hele festival heeft op 1 gulden na een
miljoen gulden gekost. De enige die er wijzer van is
geworden is de gemeente Rotterdam. Ze hebben
gekregen wat burgemeester Thomassen en Anton
Fibbe wilden; een geweldig feest waar men nu, 50
jaar later nog steeds over praat en een klein vermogen
aan vooruitbetaalde vermakelijkheidsbelasting.
We zijn min of meer de grondleggers geweest van
Rotterdam festivalstad.”

Om wederom een lang verhaal kort te maken
grijp ik voor de tweede maal tijdens het interview
in. Georges lacht, schenkt nogmaals in maakt
een sprongetje in zijn verhaal.

Over het festival zelf zegt Georges: “Zoals wij het
destijds hebben georganiseerd zou vandaag de dag
niet mogelijk zijn. Regels zijn aangescherpt. Maar wat
de veiligheid betreft; daar dank ik tot op de dag van
vandaag de politie van Rotterdam nog voor. Koster
en zijn mannen en ook de latere hoofdcommissaris
Cees Ottevanger hebben met beperkte middelen,

“Er is nog zoveel te vertellen, ik kan er een boek
over schrijven, moet jij misschien maar eens doen

Negen jaar geleden tijdens ‘Woodstock aan de Maas’ werd
Georges Knap (midden) in het zonnetje gezet
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.... en nu

Georges Knap, toen ....
vakmanschap en gevoel voor understatement alles
in goede banen weten te leiden. Zij zorgden ervoor
dat buiten de hekken geen overlast werd veroorzaakt
door vertrekkende festivalgangers. Binnen de
hekken zullen wel een paar ‘undercoveragenten’
hebben rondgelopen, misschien wel met van die
opgeplakte snorren haha. En dan was er nog Koos
Zwart, zoon van minister Vorrink. Hij was coördinator
van het drugsteam afdeling voorlichting, geweldige
vent! Overigens hadden alle huisartsen in Rotterdam
gedurende die drie dagen piket, maar niemand
hoefde in actie te komen. De algehele leiding van de
medische zorg lag bij dr. Caljé van de GG&GD. Waar
ik spijt van heb is dat we vertrouwden op de stewards
van Stadion Feyenoord. Die keken de andere kant op
of vraten zich vol aan de gratis snacks en vulden hun
zakken met knaken en joetjes in plaats van dat ze
de mensen lieten betalen of bij de gaten in het hek
tegenhielden. Er voeren zelfs motorbootjes de plas
over om mensen voor 5 gulden over te zetten. Het
uitspreken van het faillissement onder leiding van
CDA’er Kernkamp, de enige op het stadhuis destijds
met lang haar, heeft vijf jaar in beslaggenomen”, laat
Georges Knap tot slot weten.
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Het is inmiddels 4,5 uur na aanvang van het
interview en van alles wat is verteld is minder
dan de helft hier weergegeven. Misschien toch
inderdaad maar een boek schrijven. Maar voor
wie? De tieners en twenners van toen zijn de
70’ers en 80’ers van nu. Een film? Documentaire?
Georges: “Daar zijn we inderdaad druk mee bezig.
De Rotterdamse cineast Ferri Ronteltap is al aardig
op weg. Er is een eerdere film van het festival
gemaakt (Stamping Ground), maar daar zijn de
rechten destijds van verkocht. Ik heb zelf aardig nog
wat materiaal en Ferri is op zoek naar bezoekers
en medewerkers van het festival. Misschien zijn er
onder de oud-dienders nog collega’s van jou Joop
die daaraan willen meewerken. Ze mogen zich via jou
aanmelden, graag zelfs!“
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“We wisten echt niet wat er ging gebeuren”
door Wim de Rooij

“

Toen was er nog geen goede briefing en we gingen op pad zonder te weten wat er echt ging
gebeuren. We hadden Woodstock gezien, maar zoiets gebeurt toch niet in Rotterdam? Althans,
dan dachten we toen.” Aan het woord is Cees Ottevanger (76), die destijds als jong inspecteur
en verkleed als hippie met een aantal collega’s het festivalterrein verkende. Het werden bijzondere
dagen.
Cees geeft aan dat de toenmalige hoofdinspecteur
en souschef van het bureau Boezemsingel Oetse Jan
Koster over het festival de leiding namens de politie
had. Koster is inmiddels overleden. Georges Knap
was de organisator van het festival. “We hebben
niet veel te maken gehad met de voorbereidingen
van het festival, want dat was allemaal voor Koster.
We waren als observatieteam een onderdeel van de
regeling. Tegenwoordig ga je bij een regeling goed
gebriefd de straat op, maar dat was toen wel anders.
We hadden de beelden van Woodstock bekeken en
je verwachtte niet dat zoiets ook in Rotterdam zou
kunnen gebeuren. Het tegendeel was echter waar,
want het festival werd door een 100.000 bezoekers
bezocht.” Het team, dat in het afgesloten Kralingse
Bos optrad, bestond uit een vijftien jonge inspecteurs
en agenten. Het team moest informatie inwinnen
en die weer terugkoppelen aan de leiding van de
regeling.
Fantastisch
Je zou denken dat zo’n team verklede politiemensen
direct zou opvallen tussen de festivalgangers, maar
dat was zeker niet zo. De waarnemers werden niet
herkend en konden zich zo drie dagen onopvallend
tussen de mensenmassa bewegen. “Het was in een
woord fantastisch,” aldus Cees Ottevanger. “We
werden niet herkend en konden gewoon in het gras
tussen de mensen gaan zitten. Om je heen kijken,
registreren wat je ogen zien en vooral ook naar de
muziek luisteren. Denk aan bands als The Byrds en
noem maar op. Wij hebben ons wel vermaakt. Het was
wel het kennismaken met een andere wereld, zeker
voor ons als politiemensen. Je leerde de maatschappij
beter kennen en het heeft mijn blik verruimd. Voor mij
was de politie er niet alleen om de wet handhaven,
je moet vooral de maatschappij kennen. Het heeft
mijn maatschappelijke betrokkenheid trouwens wel
geactiveerd.”
Het informatieteam werd niet gehinderd door
afgesproken tolerantiegrenzen. Alleen maar kijken,
registreren en terugkoppelen. En zeker niet ingrijpen,
alhoewel dat wel eens voor de hand lag. “Natuurlijk
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gebeurde er van alles, dat normaliter niet getolereerd
zou worden. Naaktzwemmen in de Kralingse Plas was
gewoon tijdens het festival. En ook de drugshandel
was levendig. Op de tweede avond van het festival
hebben we het aan den lijve ondervonden,” weet
Cees Ottevanger zich te herinneren. “Piet van
Reenen en ik zaten langs de zijkant van het grote
grasveld. Daar was gewoon een laantje ontstaan met
vijfentwintig verkopers van verdovende middelen.
De festivalgangers kwamen daarnaartoe om hun
dope te kopen. En wat moet je daar dan mee? Het
was allemaal vredelievend en we hebben besloten
de burgemeester te adviseren niet op te treden en
het zo te laten. Dat advies is toen ook opgevolgd.
Waarschijnlijk zal de burgemeester zich nog hebben
moeten verantwoorden voor de gemeenteraad, maar
wij hebben ervoor gezorgd dat de sfeer goed bleef.

De ploeg, zoals die in juni 1970 bij het Kralingse popfestival
aanwezig was. Bovenste rij v.l.n.r. Ruud van der Linden,
Roel Gerrand, Fred van Leeuwen, Frits van der Putten en
Henk van Trier. Onderste rij v.l.n.r Cees Ottevanger, Hans
van der Meer, Brandt Drok en Ton Postma.

10

HOLLAND POP FESTIVAL 1970
Met de Berini
door Hans de Bruin

H

oewel het voor zeer veel mensen
wellicht nog als de dag van gisteren
op hun netvlies gebrand staat, is
dat bij mij zeker niet het geval.

Ik was nog maar net 19 jaar, diende aan het
bureau Marconiplein en werd voor een dag
‘uitgeleend’ aan de 3e afdeling, bureau
Boezemsingel, voor dit festival. Het was een
zonnige warme dag. Ik kreeg een Berinibromfiets tot mijn beschikking, waarmee ik
moest surveilleren aan de buitenzijde van
het festivalterrein, dat rondom was afgezet.
Ik was alleen en of ik de beschikking had over
een vorm van verbinding met een bureau of
meldkamer weet ik niet meer. Wel dat ik met
een zekere regelmaat werd aangesproken
door met name, wat we toen de hippies
noemden.

Echt een flower power sfeer.”De derde dag sloeg de
sfeer om toen de afzetting het had begeven en allerlei
nieuwsgierigen het terrein op kwamen. “Het werd een
beetje hippies kijken, want die werden een attractie
voor veel Rotterdammers. Dat was wel jammer. Zelf
heb ik veel aan die drie dagen festival overgehouden.
De wereld is groter dan we wel eens denken en er
gebeurt veel meer als je wat verder wilt kijken. Zelf
vind ik het nog steeds leuk om andere dingen te
doen. Zo ben ik voorzitter van het huis van de wijk
in het Oude Westen ‘de nieuwe Gaffel’ en ben ik nu
namens Groen Links lid van de Gebiedscommissie
Centrum. Bezig zijn met je eigen gebied en betrokken
bij je wijk. Daar gaat het toch om?”

Peace man .....
Vaag herinner ik mij dat ik wel de gehele dag,
dus een dagdienst, op die manier actief ben
geweest. Och het was ‘peace man’ en zeer
ontspannen. Wat ik mij nog herinner is dat
op het binnenterrein enkele collega’s van de
3e afdeling aanwezig waren.Bijzonder was
nog wel dat ik privé eigenlijk nooit op een
bromfiets had gereden tot dat moment. Dus
dat was op zich voor mij het bijzondere aan
deze dag in relatie tot het festival.

Suriname
Zoals de meeste collega’s uit die periode is
ook Cees Ottevanger inmiddels met pensioen.
Hij begon in 1964 als inspecteur aan het
bureau Nassaukade en daarna volgden
het Sandelingplein en de Slinge. Via de
recherche Zuid werd hij op het hoofdbureau
Chef beleidsondersteuning onder leiding van
Jan Blaauw. In 1985 kwam Ottevanger in de
korpsleiding van de toenmalige gemeentepolitie
Rotterdam, waar hij hoofdcommissaris en
plaatsvervangend korpschef werd. Daarna
werd hij kwartiermaker voor het toenmalige
nieuwe politiekorps Rotterdam-Rijnmond. De
laatste 3 jaar van zijn ambtelijk bestaan heeft
hij in Suriname als adviseur van de minister van
Justitie gewerkt.
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De voorbereidingen voor het festival
door Gerrit Schinkel

I

nspecteur Hans van Klinken was in 1970 betrokken bij de voorbereidingen voor het Holland Pop
Festival, ook bekend als Kralingen Popfestival Stamping Ground. In deze coronatijden is het
lastig om met Hans face to face af te spreken. Maar dankzij de Schots - Amerikaanse uitvinder
van de telefoon Alexander Graham Bell en de Amerikaanse internetpionier en uitvinder van de e-mail
Raymond Tomlinson is het toch gelukt om de herinneringen van Hans op papier te krijgen.
De overredingskracht van Koster was blijkbaar groot,
want uiteindelijk werd de vergunning toch verleend.
Eén van de gronden van de eerdere afwijzing van de
vergunning was volgens Hans de schade aan het
Kralingse Bos. Om te onderzoeken of dit waar zou
zijn hadden Hans en de beide andere inspecteurs
een gesprek met de beheerder van het bos. “De
naam van de beheerder is Hans ontschoten maar hij
herinnert zich nog wel diens legendarische woorden:
“Ze kunnen in één weekend nooit meer vernielen dan
in een half jaar weer aangroeit.”

Hans van Klinken was destijds verkeersinspecteur
aan bureau Boezemsingel. Hans herinnert zich
dat hij op een dag op de kamer van afdelingschef
hoofdinspecteur Oetse Jan Koster werd geroepen.
Daar waren ook Barry Visser en Georges Knap
aanwezig. Deze heren ontvouwden de plannen voor
een popfestival, dat nu bekend staat als het Kralingse
Popfestival. “Wij vonden het na onderling overleg
een aantrekkelijk plan”, aldus Hans.
Vergunning
Alles leek in kannen en kruiken en de vergunning
werd aangevraagd. Maar toen kwam hoofdinspecteur
Koster met de mededeling dat de burgemeester
Thomassen van Rotterdam geweigerd had een
vergunning te verstrekken. Volgens Van Klinken
was dit mogelijk gebeurd na het advies van de
hogere politieleiding. Hans werd, samen met twee
andere inspecteurs Jan Seij en Arno Scheffer,
bij Koster geroepen en die vroeg indringend of
de heren het nog zagen zitten en of ze het nog
aan zouden kunnen. “Natuurlijk antwoordden wij
bevestigend”, aldus Hans, waarna de heer Koster
nogmaals met de korpsleiding is gaan overleggen.
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De vergunning was er dus. Hans heeft die vergunning
zelf nooit gezien, maar hij weet nog dat een
belangrijke bepaling was dat de politie zich niet met
de toegangscontrole zou bezighouden en dat de orde
op het festivalterrein door de organisatie zelf moest
worden geregeld. En dat laatste gebeurde dan ook
tijdens het festival door personen die herkenbaar
waren aan een T-shirt met het opschrift ‘We help
you’. Sommigen hadden dit later ook als bodypaint
op hun lichaam geschilderd.
Voorbereiding
Hans schat dat hij ongeveer een half jaar met de
voorbereiding is bezig geweest. Er werden op
bureau Boezemsingel voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden met alle politieafdelingen. Alle afdelingen
zegden hun steun toe, alleen de afdeling Verdovende
Middelen kon vanwege te weinig inzetbaar personeel
helaas geen assistentie verlenen. Bij de voorbereiding
oriënteerden Van Klinken en de zijnen zich ook op het
in 1969 in de VS gehouden Woodstock muziekfestival
en het jaarlijkse Isle of Wight Festival, ook wel het
Britse Woodstock genoemd. Maar er kwam geen
bruikbare informatie. Uit de VS kregen ze alleen
informatie over de muziek en uit Engeland alleen het
adres van de politie van Wight. ”Maar die informatie
kwam te laat om iets mee te doen”, aldus Hans.
Het draaiboek was op een gegeven moment klaar,
maar toen doemde het volgende probleem op. Van
het Woodstock Festival was een film gemaakt en
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de organisatie deelde mede dat, voordat die film in
Nederland mocht worden toegelaten, deze eerst
door de Filmkeuringscommissie moest worden
beoordeeld. “We kregen de schrik van ons leven,
want over ongeveer vier tot zes weken zou het festival
in het Kralingse Bos beginnen”, zegt Hans. Met
enige moeite kregen Van Klinken, Seij en Scheffer
toestemming om bij de vertoning van de film voor de
Filmkeuringscommissie aanwezig te zijn. “Maar ik
moest wel beloven dat we geen merkbare bewijzen
van af- of goedkeuring zouden geven om zodoende
de Commissie niet te beïnvloeden.” Van Klinken en
de zijnen schrokken zich rot over wat er allemaal fout
was gegaan. Het bleek in Woodstock helemaal uit
de hand gelopen te zijn. Alle wegen waren langdurig
verstopt, benzinestations en winkels waren compleet
uitverkocht. Het was noodweer en uiteindelijk
werd ook de noodtoestand door de Amerikaanse
autoriteiten uitgeroepen.
Aanpassing draaiboek
Na het zien van de film Woodstock beseften Van
Klinken en de zijnen, die dachten het varkentje wel
even te kunnen wassen, aan het werk te moeten
om het draaiboek flink aan te passen. Er werden
parkeerplaatsen bij de stad gezocht en afspraken
gemaakt met de meteorologische dienst van
luchthaven Zestienhoven. Tot overmaat van ramp
stuurde de provinciale GG&GD een alarmerende
brief, waarin werd gesteld dat met het te verwachten
aantal bezoekers (100.000) en het aantal te plaatsen
chemische toiletten, iedereen per dag minder dan
een minuut de gelegenheid zou hebben gehad
om daar gebruik van te maken. Bovendien zou het
grondwater en de grond zodanig vervuild worden

dat de volksgezondheid in gevaar zou komen. De
geschetste problemen werden mede dankzij de grote
inzet van de ROTEB opgelost.
Tijdens het festival was op bureau Boezemsingel een
meldkamer ingericht waar alle meldingen m.b.t. het
festival naar werden doorgeschakeld. Op het terrein
zelf was ook een kleine politiepost neergezet. Hans
kan zich niet herinneren dat er grote meldingen zijn
geweest. Hij herinnert zich nog wel de allereerste
melding dat er in een tram op de Oudedijk een topless
dame zou zitten, maar zij werd niet aangetroffen.
Ook was er de melding dat bezoekers probeerden
op het festivalterrein te komen door over het hek van
de naastgelegen Golfbaan Kralingen te klimmen.
Ruiters van de Bereden Brigade gingen toen in galop
over het golfterrein, maar zij werden verzocht om
deze actie maar te staken. De ongelegen komende
opdracht om de nabijgelegen schietbaan 24 uur per
dag te bewaken werd gelukkig door de korpsleiding
ingetrokken. Er werd ook geconstateerd dat er veel
marihuana en hasj werd gebruikt. Een paar handelaren
zijn aangehouden. “Ik ben zelf op een middag ook in
onze post op het terrein geweest. Ik heb daar ook het
gebruik van de verdovende middelen, maar ook veel
wierook geroken”, aldus van Klinken.
Tot zover de herinneringen van Hans van Klinken
die tot slot ook de staf van bureau Boezemsingel
dankbaar is voor hun inzet. Een speciaal compliment
heeft hij voor Herman Wiltink die, later toegevoegd
aan het team, vooral de personeelsplanning heeft
gedaan. Een hele klus!
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HOLLAND POP FESTIVAL 1970
Handelen naar omstandigheden
door Wim de Rooij

“

Vlak voor het festival hadden we in het bureau Boezemsingel een briefing. Niet dat ik daarvan nu
nog veel onthouden heb, zoals bijvoorbeeld gerichte afspraken over het politieoptreden. Maar wat
ik mij nog wel herinner was het alom bekende devies uit die tijd: handelen naar omstandigheden.”
Aan het woord is Ed Werner, die als piepjonge politieman met zijn collega’s vanuit de politiepost aan
de Plaszoom zorgde voor het toezicht op het popfestival aan de Kralingse Plas. En wat er die dagen
gebeurde had niemand zich van tevoren kunnen voorstellen.
De organisatie voor dit festival, het eerste in zijn
soort op de vaste wal van Europa, was gigantisch. Er
moest veel geregeld worden. Vergunningen werden
aangevraagd voor het festival ‘an sich’, het vrij
kamperen, parkeerterreinen, eten, zwemmen in de
Kralingse Plas, de in die tijd onmisbare NVSH-stand
en noem maar op. En dat alles voor tussen de 60 - en
100 duizend bezoekers, de schattingen lopen uiteen,
en waarvan achteraf slechts 20 procent betaald zou
hebben. De voorbereidingen voor dit bijzondere
politietoezicht gingen grotendeels aan de collega’s,
die er later dienst zouden doen, voorbij. “We zagen
wel dat onze afdelingschef Oetse Jan Koster er erg
druk mee bezig was, maar verder hadden wij er geen
zicht op. Vooraf was er naar verluid nog wat gesteggel
met de organisatie, die niet wilde dat wij met pistool
over het festivalterrein zouden lopen. Maar daaraan
is geen gevolg gegeven.” De afspraak was dat alleen
de leden van de vaste surveillanceploeg dag en nacht
toegang tot het festivalterrein zouden hebben, maar
dat was kennelijk niet goed gecommuniceerd, weet
Ed Werner zich te herinneren: “Op het terrein, mudvol
met tentjes, bleken ook enkele recherchechefs in een
tentje te zitten zonder dat zij dat van elkaar wisten.
Was achteraf wel hilarisch en voor ons een aparte
gewaarwording.”

in een omgeving die je niet voor mogelijk had
gehouden. Duizenden en duizenden rustig zittende
of langzaam rondlopende hippie-achtige figuren, een
aantal uitgedost in de kenmerkende flowerpower- en
hippie-stijl, nogal wat half en soms geheel naakte
figuren, allen verkerend in een laag hangende
marihuana-damp die mij een beetje duizelig maakte.
En heel veel afval”, blikt Ed Werner terug. “Maar de
sfeer was meer dan prima. In een vrij uurtje kon ik
zonder problemen alleen en in uniform naar het veld
voor het hoofdpodium gaan dat stampvol mensen
was. Ze schoven in alle rust een stukje voor je opzij,
zodat je erbij kon zitten. En dat deed ik natuurlijk ook;
lang niet alle muziek klonk slecht.”
Het politieoptreden was vooral improviseren.
Ed Werner daarover: “Ik kan mij eigenlijk niet
herinneren dat we als politie moesten optreden of

Vol tenue
Het festival werd voor de politie een hele ervaring. Een
ervaring in uitersten. Ed kan het zich nog herinneren
als de dag van gisteren. De politie in die tijd was
gewend aan een strikt rooster en strakke regels in
de vorm van dienstorders. “Er was nauwelijks ruimte
voor improviseren,” vertelt Ed Werner. “Altijd strak
in het pak. Een dikke tuniek, overhemd met lange
mouwen en natuurlijk de stropdas. En altijd de pet
op, koppel met pistooltas, de lat in de broek en de
knevelketting aan de koppel. In de winter werd de
lange broek vervangen door de ballonbroek en de
laarzen.” Het andere uiterste was het festival met
alles wat daar omheen gebeurde. “Er speelde zich
een compleet nieuwe wereld voor ons af; je verkeerde
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ingrijpen bij heftige gebeurtenissen. Er waren geen
diefstallen, geen berovingen, geen vechtpartijen of
ordeverstoringen. We hielden toezicht en verleenden
eigenlijk alleen maar hand- en spandiensten om
te zorgen voor een goed verloop. Normaal was je
gewend om alle voorvallen mondeling te rapporteren
aan de wachtcommandant, die dit opschreef in een
groot notulenboek dat ’s nachts op stencils uitgetikt
en in veelvoud gedupliceerd moest worden. Nu werd
er niets gemeld en alles ging gewoon door.” Het
festival legde een grote claim op de politiecapaciteit.
Met een relatief kleine groep (hoofd)agenten en
brigadiers van de toenmalige derde afdeling werd het
dienstrooster gedurende alle festivaldagen, inclusief
voorbereiding en afwikkeling, ingevuld. Ruim voor en
tot na het festival was de politiepost 24 uur per dag
bezet met een brigadier als wachtcommandant. “Ik
kwam in die periode alleen maar thuis om te slapen.
De verkeersafwikkeling van het festival en natuurlijk
de andere diensten gingen gewoon door. Het gewone
werk moest ook gedaan worden.”
Het festival in het Kralingse Bos kon rekenen op
ruime (inter)nationale media-aandacht. Ook werd
natuurlijk gekeken hoe de Rotterdamse politie zou
optreden. Ed Werner daarover: “Omdat het op die
zaterdag snikheet was, kregen we toestemming
om onze uniformjas uit te doen en in het overhemd,
weliswaar met stropdas en lange mouwen, te
surveilleren. Dit baarde zo veel opzien, dat mijn

collega Jan Sulman en ik door de pers gefotografeerd
werden en een plekje kregen op een krantenpagina
van het AD met de bijschrijving dat ‘de sterke arm er
ook wat ongedwongener bijstond dan gewoonlijk’.
Zelfs was er een moment dat onze brigadierwachtcommandant strak in uniform buiten op een
verhoging pijprokend in alle rust het geheel stond te
aanschouwen. Eigenlijk was dat een mythisch beeld,
iets dat je buiten het festival nooit zou aantreffen.”
Het festival speelde zich af in een tijd dat je als agent
sporadisch contact had met de hoofdinspecteurafdelingschef. Contact met een commissaris was er
al helemaal zelden of nooit en de korpschef zag je
doorgaans alleen maar bij de beëdiging. ”Terwijl Jan
Sulman en ik met enkele anderen uit zaten te blazen
bij een bak koffie in het tijdelijke bureautje kwam tot
onze verbijstering de hoofdcommissaris Wolters in
eigen persoon binnenlopen. Hij begroette ons met de
voor mij legendarische woorden: “Goedendag heren,
dag Sulman”. In ieders ogen stond de ontzetting te
lezen: als de HC je bij je naam noemde, betekende
dit veelal het absolute doodvonnis voor je verdere
politiecarrière. Jan is later vertrokken naar de
gemeentepolitie Dordrecht.”
(met dank aan Ed Werner)

Kralingen (Joop van der Hor)
Kralingen was niet meer
dan dure huizen bij een bos
met een paar oude molens
langs een plas
dat is wat Kralingen ooit was
50 jaar geleden
werd die rust ruw verstoord
vreemde vogels streken neer
de sound of Stamping Ground
hoorbaar tot aan ‘t Kralingse Veer
Jefferson Airplaine, Santana,
the Byrds, Al Stewart, T-Rex,
ik was erbij, hoorde ook Mungo Jerry
slecht geluid – pestpokkenherrie
van Canned Heat was ik een fan
Holland Pop Festival
‘On The Road Again’
Nu is Kralingen weer
wat het is en altijd was
lommerrijke rust
langs de Kralingse Plas.
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‘Actie Nightmare’ voor undercovers
door Wim de Rooij

N

og steeds worden collega’s als undercover ingezet. Met duidelijke richtlijnen,
beleidsuitgangspunten en uitstekende communicatiemiddelen. Dat was in 1970 wel anders. Het
team, dat toen tijdens het Holland Pop Festival werd ingezet en waarvan Ruud van der Linden
deel uitmaakte, kreeg geen duidelijke richtlijnen en moest zichzelf maar zien te redden als er wat aan
de hand was. ‘Men geeft ogen en oren goed de kost, zodat rapportage achteraf mogelijk is. Er wordt
niet als politieman opgetreden’, gaven de richtlijnen aan. Tja, probeer je daar dan maar eens uit te
redden.
Ruud van der Linden was 25 jaar oud, toen hij als
undercover werd ingezet op het Holland Pop Festival
in het Kralingse Bos. Op basis waarvan hij werd
geselecteerd is nog steeds een raadsel, maar hij
denkt dat het door zijn ervaring kwam: “Ik was op
16-jarige leeftijd als bode bij de politie begonnen
en was ook in militaire dienst geweest. Toen ik werd
geselecteerd was ik rechercheur op het hoofdbureau.
Het was voor mij wel een uitdaging om je drie dagen
onherkenbaar als politieman tussen het toch wel
bijzondere publiek te begeven. En ik kende het
Kralingse Bos als mijn broekzak, want ik ben geboren
en getogen in Nieuw Crooswijk, dus ik heb heel wat
vrije tijd daar doorgebracht.”

Ondanks alle waarschuwingen
was er een veelvuldig drugsgebruik
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Instructies
Als undercover op een popfestival, zonder wapen en
legitimatie, moet je er uit zien als haar bezoekers.
Dus liep Ruud van der Linden met een grote bruine
vilten hoed op zijn hoofd, een dichtgeknoopt kleurig
overhemd om zijn lijf en een achtkantige paarse
zonnebril op zijn neus vanuit zijn ouderlijke woning
in Crooswijk naar het Kralingse Bos. “Meestal
verkleedde ik mij onderweg ongezien in een portiek.
Dat mijn vermomming goed was, bleek wel uit de
opmerkingen als ik door mijn buurt liep. Zo van “Hé,
daar heb je weer zo’n halve zool.”
Het team, waarvan ook onder andere Cees Ottevanger
deel uitmaakte, kreeg een vrij ruime opdracht. De
inzet werd ‘Actie Nightmare’ genoemd, omdat de
politieleiding eigenlijk niet wist wat de collega’s
konden verwachten. “Normaliter krijg je duidelijke
instructies waartegen wel en niet opgetreden gaat
worden. Nu, bij ons dus niet”, weet Ruud zich te
herinneren. “Als team waren we er eigenlijk niet en
dus konden we ook geen fouten maken. Een vreemde
gedachtegang.” Er was wel een dienstrooster voor
die drie dagen, maar dat was niet bepalend. Het kon
zomaar zijn dat de dienst uitliep. Ook de richtlijnen
waren vrij simpel, maar juist daarom kon het
lastig zijn om er uitvoering aan te geven. Het team
was de ogen en de oren voor de geüniformeerde
collega’s, echter pas aan het einde van de dienst
werd hetgeen waargenomen was doorgegeven
aan de wachtcommandant van de recherche aan
de Boezemsingel. Ruud van der Linden: “Alleen bij
constatering van ernstige misdrijven moesten we dit
gelijk doorgeven aan de wachtcommandant, zodat
er ingegrepen kon worden. Door het team werd niet
ingegrepen en werd ook geen contact gelegd met
de geüniformeerde collega’s. De politieleiding was
van mening dat wij bijdehand genoeg waren om
eventuele problemen op te lossen zonder de hulp van
de uniform collega’s er bij te halen.”
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HOLLAND POP FESTIVAL 1970
Illegaal
Er gebeurde genoeg op het festivalterrein. Zo lapten
enkele duizenden bezoekers de afsluiting van het
terrein aan hun laars en liepen illegaal naar binnen.
“Het gebeurde aan de lopende band en zelfs door
de sloten liepen ze om maar op het terrein te komen.
Eigenlijk was de hele afsluiting een grote gatenkaas.
Maar het was zeker de moeite waard, want toen
betaalde je voor de toegang voor drie dagen 35
gulden. Daardoor liep het aantal bezoekers op naar
de 100.000. We zagen het gebeuren, maar hebben
er niets tegen gedaan. Onze taak was waarnemen,
maar daarvoor moest er wel even omgeschakeld
worden. Je bent en blijft tenslotte politieman”, blikt
Ruud terug. Door het grote aantal bezoekers ging
het undercoverteam in de massa op en kon er steeds
minder waargenomen worden. “We waren eigenlijk
niet goed voorbereid voor een evenement als dit. En
zeker niet met zo’n groot aantal bezoekers. Je weet
niet meer waar je moet kijken.”
Natuurlijk werd er gehandeld in drugs, maar het
undercoverteam trad daar niet tegenop. “Ook omdat
we geen wapen bij ons hadden, was optreden niet
aan de orde. Optreden zou de vredige sfeer teniet
gedaan hebben en dat was niet de bedoeling. Ook
de geüniformeerde collega’s traden niet op, omdat
ook zij zagen dat daaraan geen beginnen was. We
moesten het ons als verklede politiemannen maar
over ons heen laten gaan en soms vooral de andere
kant uitkijken.”

Ook in de nachtelijke uren was het undercoverteam
actief. Opvallend was de vredige sfeer, die er heerste.
Lopend tussen de her en der liggende en slapende
festivalgangers kon het gebeuren dat je onopzettelijk
tegen een slaapzak, die midden op het looppad
lag, aanliep. In plaats van gelijk ruzie te krijgen
werd de slaapzak van binnen opengeritst, keek een
slaapdronken hoofd uit de slaapzak, mompelde
‘sorry’ en kroop weer in zijn slaapzak. Voor de meeste
politiemensen een totaal nieuwe en onwezenlijke
wereld.
Muziek
Ruud van der Linden was ook in die periode best
wel een muziekliefhebber, maar Cliff Richard en
de Shadows waren nu niet echt geschikt voor een
dergelijk festival. Gelukkig voor de politieman Ruud,
want die liep er een klus te klaren en was er in eerste
instantie niet om naar de muziek te luisteren. Toch
zijn er enkele bands, die toen optraden en nu op zijn
waardering kunnen rekenen.
Terugkijkend op die dagen in 1970 was het voor Ruud
van der Linden een hele nieuwe ervaring. Wat bleef
hangen na die dagen was het massale drugsgebruik
en de enorme vuilnisbelt, die de festivalgangers
achterlieten.
(met dank aan Ruud van der Linden voor het
schriftelijk beantwoorden van alle vragen).

Enorme vuilnisbelt
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HOLLAND POP FESTIVAL 1970
“Mijn haar moest groeien”
door Jaap de Vlieger

H

et zal rond januari 1970 geweest zijn, toen ik als 21-jarige agent op het bureau Sandelingplein
bij mijn ploegbrigadier werd geroepen. Mij werd medegedeeld dat ik waarschijnlijk zou worden
ingedeeld bij het politiepersoneel dat in juni dienst zou doen tijdens het Holland Pop Festival
in het Kralingse Bos. De reden dat ik dat een half jaar van tevoren te horen kreeg was dat ik mijn
haar moest laten groeien zodat ik minder tussen de te verwachtte bezoekers, het ‘langharig tuig’, zou
opvallen. Ik moest er ook maar verder niet over praten. Met een netjes: “jawel brigadier”, accepteerde
ik deze mededeling.
Ik kon mijn enthousiasme amper inhouden. Wat wil je
nog meer!! Gratis in diensttijd naar het festival waar
nu, in januari, al zoveel om te doen was en waar de
beste bands van de wereld zouden optreden zoals
Pink Floyd, Santana en Jefferson Airplane. Het zou de
tegenhanger moeten worden van het Amerikaanse
Woodstock (1969). Toen het een half jaar later zover
was hing mijn haar net op de schouder en liep ik in
spijkerbroek met wijde pijpen en ontbloot bovenlijf
op 26 juni in een zonovergoten Kralingse Bos op het
terrein waar het festival zou plaatsvinden. Al snel werd
duidelijk dat niet alle festivalgangers voornemens
waren om via de loketten het terrein te betreden. Her
en der werden gaten in de omheining geknipt of over
de omheining beklommen om gratis naar binnen te
komen. Het leek erop alsof er meer niet-betalende
dan betalende bezoekers binnenkwamen. Maar ja,
dat was ons ‘pakkie an’ niet.
Wij surveilleerden in groepjes van drie als ik het
mij goed herinner. Openbare orde en misbruik van
verdovende middelen moesten we rapporteren en
signalementen van verdachte dealers doorgeven.
Daarvoor moesten wij ons om de paar uur melden
bij een tijdens de briefing aangewezen plek van de
omheining. Nou, er gebeurde veel. Het was een en al
‘love en peace’ in het Kralingse Bos. Er werd geblowd
als een tierelier en menig festivalganger genoot van
een lsd-trip.

kampvuurtje bij elkaar en genoot van muziek en
elkaar. Wij werden regelmatig uitgenodigd aan te
schuiven. Ons undercover zijn was in ieder geval
geslaagd. Als de joint rondging deed ik net alsof. Ja
echt waar!! Ik ben er de 26e en de 28e juni geweest.
Of we een naar waarheid opgemaakte rapportage
hebben ingeleverd weet ik eigenlijk niet meer.
Niet veel later las Koos Zwart, een VARAradiopresentator, in zijn programma op de
zaterdagmiddag de ‘beursberichten’ van illegale
cannabisproducten voor. Hij was de zoon van Irene
Vorrink, de PvdA-minister van Volksgezondheid,
die een belangrijke wetswijziging in de Opiumwet
realiseerde. De joint en de hashpijp worden
gedecriminaliseerd. Je kan wel stellen dat het
Holland Pop Festival, wat later in de volksmond
gewoon ‘Kralingse Bos popfestival’ werd genoemd,
een aanzet heeft gegeven tot normalisering van
het gedoogbeleid ten opzichte van het gebruik van
hashish en marihuana in Nederland. Zijn moeder en
zoon in familiekring tot een deal gekomen? Of was
dat toeval? Misschien ben ik hem wel tegengekomen
in het Kralingse Bos!!

Geweldige knalharde optredens en dansende en in
extase verkerende festivalgangers. Wij deden net
zo hard mee. We moesten immers als undercover
niet buiten de norm vallen. Het viel me al snel op dat
iedereen badkleding was vergeten in de rugzak te
stoppen. Het was prachtig weer en verkoeling werd
die dagen verkregen door naakt een sprong en duik in
de Kralingse Plas te nemen. Kan mij niet herinneren
of ik ook een duik heb genomen. Als dat zo is geweest
was het in ieder geval niet met zwembroek, want
dan was ik onherroepelijk door de mand gevallen.
In de avonduren zat iedereen in groepjes rond een
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HOLLAND POP FESTIVAL 1970
Tenslotte ..... BAR van 26 juni 1970
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Mensensmokkel (2)
door Alle Wielenga

I

n het eerste deel van Mensensmokkel deed Rien van Genderen verslag van de eerste aanzet van
een onderzoek in 2000 naar mogelijke mensensmokkel; het onderzoek dat de naam ‘Charimedes’
gelabeld kreeg. De observatie richtte zich in de loop van het onderzoek met name op Gursul O. en
een onbekende Aziatische vrouw (‘NN’). Medio juni 2000 werden de twee personen niet meer gespot
op locaties waar ze eerder ‘waren opgepikt’. Ook de navolgende dagen bleven de twee spoorloos.
Tot de ochtend van 19 juni de media het vreselijke nieuws brachten: in de Engelse havenstad Dover
werd op de kade een container aangetroffen met daarin 58 dode lichamen en twee overlevenden. Zo
later bleek waren het Chinezen. De container bleek uit Nederland afkomstig te zijn. De link met de
onder observatie staande Gursul O. en de onbekende Aziatische vrouw ‘NN’ werd snel gelegd en de
Unit Mensensmokkel en het Rotterdamse Expertiseteam ZOA (Zuidoost-Azië) werden belast met het
onderzoek in Nederland, onder de naam ‘Dover’. In dit tweede deel het verslag van de gebeurtenissen
na 16 juni 2000.
Op 18 juni 2000 kwam een Nederlandse vrachtwagen
met een van de vele veerboten met een lading
tomaten binnen in de haven van Dover. De douane
deed bij opening van de koelcontainer een gruwelijke
ontdekking: tussen de kratten tomaten lagen 58 dode
Chinezen. Slechts twee personen hadden de reis
overleefd. Vanaf dat moment begon de intensieve
samenwerking tussen de Britse en Nederlandse
politie om de mensensmokkelaars op te sporen en de
identiteit van de slachtoffers te achterhalen.
Nadat de media op 19 juni 2000 verslag deden van de
vondst kwam het rechercheteam in actie. Hoewel het
plaats delict in Engeland was, wist men al snel vast
te stellen dat de voorbereidingen voor het transport
in Nederland hadden plaatsvonden. Het Engelse
onderzoek richtte zich op de moord c.q. doodslag
door de Nederlandse chauffeur en het Nederlandse
onderzoek betrof de mensensmokkelaars.
Nederlandse vrachtauto
De chauffeur van de vrachtauto, een trekker
met oplegger en voorzien van Nederlandse
kentekenplaten, meldde zich op 18 juni 2000 bij P&O
Ferries in Zeebrugge. Volgens de rederij P&O Stena
Line in Londen had de chauffeur voor aanvang van
de overtocht in Zeebrugge opgegeven dat hij werkte
voor een klein Nederlands bedrijf. Zijn gedrag was
verdacht, omdat hij de transportkosten contant had
betaald. P&O heeft vervolgens deze ongebruikelijke
transactie aan de douane gemeld. De 18 meter lange
koelwagen, die volgens de vervoersdocumenten
tomaten vervoerde, werd om 19.30 uur ingescheept
op het multi purpose schip de ‘European Pathway’
en kwam omstreeks middernacht aan in Dover. Het
eerste onderzoek in de koelcontainer wees uit dat de
doden -54 mannen en 4 vrouwen– door verstikking om
het leven waren gekomen doordat de ventilatieklep
in de koelcontainer was afgesloten. De Nederlandse
chauffeur werd direct aangehouden. Hij ontkende
iedere betrokkenheid, maar door het forensisch
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onderzoek stapelden de bewijzen tegen hem zich
op: zijn DNA zat op sigarettenpeukjes die gevonden
zijn in de loods waar de Chinezen in de vrachtwagen
waren vertrokken. Zijn vingerafdrukken zaten op
de ventilatieklep van de koelcontainer. De politie
verdacht hem ervan de vluchtelingen tegen betaling
te hebben verstopt. Deze mannen en vrouwen hadden
zich ergens tussen China en Nederland waarschijnlijk
uitgeleverd aan professionele mensensmokkelaars
en waren uiteindelijk in handen gevallen van de
Nederlandse chauffeur.
Het Dover-onderzoek was volgens insiders een
doorbraak voor het forensisch onderzoek naar DNA.
Het was de eerste keer dat twee Europese landen
DNA van verdachten en slachtoffers uitwisselden.
Engeland stuurde het DNA-profiel van de chauffeur
naar het NFI en andersom werd DNA verzameld
dat de schuld van de verdachte kon aantonen.
Het materiaal, waarmee het NFI moest werken,
bestond uit sigarettenpeuken en uitgespuugde
tomatenschilletjes, die afkomstig waren uit de loods
in Nederland waar de Chinezen in de vrachtwagen
waren geladen. Via het achtergebleven speeksel
op de uiteinden van sigaretten kreeg de Engelse
politie uiteindelijk het bewijs in handen: chauffeur
Perry W. was wel degelijk in de loods geweest. De
speekselsporen op de tomatenpitjes linkten ook de
slachtoffers aan die loods. De chauffeur wist dus
van zijn bijzondere vracht. Omdat de slachtoffers
geen identiteitspapieren bij zich hadden werd
in samenwerking met de Chinese autoriteiten
onderzoek gedaan naar hun identiteit. Aan de hand
van DNA konden de nabestaanden van de slachtoffers
in China worden achterhaald. Van alle slachtoffers
werd uiteindelijk de identiteit vastgesteld.
Traumatische ervaringen
De twee overlevenden van het drama waren
belangrijke getuigen en met hen kon een
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reconstructie van hun reis in kaart worden gebracht.
Beide mannen ontmoetten elkaar op het vliegveld
van Fujian in Zuidoost China. Op zoek naar een
beter leven zagen ze in Europa meer kansen liggen
en verwachtten er meer geld te verdienen. In
Beijing breidde de groep zich uit en voegden zich
ook twee mensensmokkelaars bij hen voor een reis
naar en door Europa met Groot-Brittannië als het
uiteindelijke doel. Na een lange reis via Hongarije,
Oostenrijk en Frankrijk kwamen ze in Rotterdam aan,
waar ze werden ondergebracht in ‘een veilig huis’.
Dit pand bleek een woning in de Essenburgstraat te
zijn, waar ze tot hun vertrek onder mensonterende
omstandigheden verbleven. Met te veel mensen
sliepen ze op groezelige en sterk vervuilde matrassen
en de wc-pot liep over. Als groep zaten ze op een
kluitje in het bedompte kamertje. Ze schreven op de
muren. Misschien om de verveling te verdrijven of
om iets van henzelf achter te laten op het vasteland
van Europa. Een teken dat ze daar geweest zijn. Een
testament van hun reis.

Aanhouding verdachten
Enkele maanden na de gruwelijke ontdekking werd
in Nederland Gursul O. als medeorganisator van de
illegale mensensmokkel aangehouden; de man die
eerder dat jaar onder observatie had gestaan. Hij
verklaarde dat zijn vriendin de Chinese Jingping C,
alias Sister P, het brein achter de mensensmokkel
was. Sister P verliet in 1997 China en vestigde zich
in Rotterdam waar ze al snel in het criminele circuit
belandde. Ze besloot een eigen organisatie op te
zetten, die zowel binnen als buiten Nederland actief
was. Een Chinees restaurant diende als façade voor
haar criminele activiteiten. Sister P werd tot haar
aanhouding als een van de machtigste figuren in de
Chinese mensensmokkel beschouwd. Hoewel ze
klein van stuk en fragiel van bouw was, had ze een
afschrikwekkende reputatie, zelfs binnen de brute
wereld van de mensensmokkel. Volgens bronnen
zou zij verantwoordelijk zijn geweest tussen de
150.000 en 175.000 mensen te hebben gesmokkeld,
waaronder de in Dover gevonden Chinezen.

Op 18 juni werden ze naar de Rotterdamse Waalhaven
gebracht, waar ze in een vrachtwagen werden gezet.
De twee overlevenden stapten als laatste in. Houten
tussenschotten scheidden de groep, die inmiddels
tot zestig Chinezen was gegroeid, van de lading
tomaten in het voorste deel van het ruim. Ze zitten
pijnlijk dicht tegen elkaar aan gedrukt. Het was
verschrikkelijk warm. De vier emmers water die ze
bij vertrek kregen waren binnen korte tijd al leeg. Eén
van de overlevenden lukte het zelfs niet ook maar één
slok te bemachtigen. Na verloop van tijd horen ze de
vrachtwagen stoppen en de chauffeur uitstappen.
Vervolgens werd de ventilatieklep gesloten. Hen was
verteld vanaf dat moment stil te zijn, omdat ze op het
punt stonden de grens over te steken. Aldus was hen
verteld toen ze de koelcontainer instapten. Tijdens
de reis liep de temperatuur snel op. Ze hadden
onbeschrijfelijke dorst en hun zweterige lichamen
begonnen pijn te doen door de ongemakkelijke
houding waarin ze zitten. Het werd steeds benauwder.
De vluchtelingen raakten in paniek, bonsden op de
wanden en schreeuwden de longen uit hun lijf. Ze
trapten met alle macht tegen de deuren, die niet
wilden wijken. Lang hielden ze het niet vol. Een
voor een zakten ze neer. Langzaam verloren ze het
bewustzijn, waarna uiteindelijk hun ademhaling
stokte. Toen in Dover de deuren ter inspectie werden
geopend, wachtten de betrokken medewerkers van
douane en politie een ware nachtmerrie. Een warme,
weerzinwekkend stank stroomde hen tegemoet.
Tussen de vertrapte tomaten (zie foto) troffen zij de
lichamen van 58 illegalen. De twee overlevenden
lagen met hun hoofd bij de houten tussenschotten
happend naar adem. Zij waren de enige overlevenden
van dit avontuur naar een beter leven.

Veroordelingen
De Nederlandse chauffeur uit Capelle aan den IJssel
werd in Engeland veroordeeld tot veertien jaar
voor doodslag. De rechter nam hem vooral kwalijk
dat hij de Chinezen als vracht heeft behandeld.
Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde de
hoofdverdachte Gursel O. tot een gevangenisstraf
van tien jaar en zes maanden. Hij had in eerste aanleg
negen jaar gekregen. Sister P werd door het Hof
vrijgesproken van betrokkenheid bij de Dover-zaak,
maar werd wel veroordeeld tot een gevangenisstraf
van drie jaar voor een andere mensensmokkel.
De overige verdachten kregen aanzienlijk lagere
straffen.
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Dit artikel is ontleend aan rechtbankverslagen en
een uitzending van het tv-programma ‘Andere Tijden’
dat in haar uitzending op 16 november 2016 onder
de naam ‘Dood in Dover’ volledig was gewijd aan
deze zaak. De uitzending kan op de volgende site
worden teruggezien: https://www.anderetijden.nl/
aflevering/683/Dood-in-Dover.
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Dodenherdenking 2020
door Dirk van der Zee

O

p maandagmiddag 4 mei vond in de hal van het Hoofdbureau van politie aan het Haagseveer
te Rotterdam de dodenherdenking plaats ter nagedachtenis aan de collegae van de Eenheid
Rotterdam-Rijnmond, die tijdens de oorlog 1940-1945 zijn gedood.

Een bijzondere herdenking had het moeten worden. Het was 75 jaar geleden dat ons land was bevrijd en de
dodenherdenking zou derhalve op een bijzondere wijze worden herdacht. Maar helaas gooide het coronavirus
roet in het eten en werd het een zeer sobere plechtigheid. In verband hiermee vond de herdenking al in de
middaguren plaats. Zoals de afgelopen 15 jaar ook steeds het geval was, werd de plechtigheid gepresenteerd
door Henk van der Velde. Na het voorlezen van een gedicht van de voormalig stadsdichter Derk Otte (zie in
kader) ging Henk van der Velde over tot het noemen van de 63 namen van de collegae, die tijdens de oorlog
zijn gesneuveld. Vervolgens werden vier kransen bij het oorlogsmonument gelegd door de Eenheidschef Fred
Westerbeke, Sander van Vuuren, voorzitter van de ondernemingsraad en door Dirk van der Zee, voorzitter van
Copper. Als laatste werd een krans gelegd door een zoon en kleinzoon van de in de oorlog gedode Frans Lam.
Hierop werden twee minuten stilte in acht genomen en was deze sobere plechtigheid ten einde gekomen.
Onder het genot van een kop koffie werd door de aanwezigen nog een ogenblik stil gestaan bij deze bijzondere
dodenherdenking.

Gedicht:
“Taal bewaart herinneringen; via taal houden we in leven. Door taal gaat niets verloren en zijn we in staat om
door te geven. Vóór de twee minuten stilte, wil ik dus twee minuten spreken. Twee minuten zwijgen tegen
twee minuten delen. Want als woorden zinloos waren, werd er nooit iets opgetekend. Werden verhalen niet
verteld en veel te makkelijk... Vergeten.
Verhalen van lang geleden maar voor betrokkenen als gister. Verhalen van nabestaanden die hun naasten
moeten missen. Verhalen van voor altijd nu; ze gaan eigenlijk nooit voorbij. Zolang we erover praten, zijn het
lessen voor u en mij.
Lessen van beslissen over goed en over kwaad, lessen van doen moeten wat eigenlijk niet gaat. Kiezen
onder grote druk; staan voor een principe. In de volle wetenschap dat je alles kan verliezen. We zouden
allemaal hetzelfde doen, zeggen we vandaag de dag. Maar de kennis van vandaag, is vaak wijsheid achteraf.
Misschien zwijgen we wel dáárom, omdat ons alfabet dus niet... In waarlijk passende woorden voor een
heldendaad voorziet. Maar de vrijheid waarin we leven, is niet door iets abstracts verworven. Het waren
namen, het waren mensen, die daarvoor zijn gestorven. Dus houd ik mijn ogen open en leg ik mijn oor te
luister. Want hún moed is het licht in een alomvattend duister. Het verleden blijft ons heden als we toen geen
toekomst geven, door te leren van voorbij en cirkels te doorbreken.
Het vermindert het verdriet niet, het maakt hun gaan niet minder triest. Maar via taal houden we in leven;
zó stierven ze niet voor niets. De stilte is voor hun sterven maar we erven hun verhalen. Laten we ernaar
streven die vooral dóór te vertalen. Opdat we schrijven, opdat we spreken, zodat we nooit vergeten, zij zijn
niet waarlijk dood die in ons harte leven.
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Het ‘Op Zuid’ en bij de politie!		
door Joop van der Hor

H

oe blijf je actueel als columnist als de deadline al aan het begin van de tweede week van april is
vastgelegd en Wim de Rooij je weer lekker ouderwets achter je vodden zit dat je wel een beetje
moet opschieten. Bedankt Wim, want nu heb ik ook gelijk een bijna corona-vrij onderwerp.
Wim was, net als Henk Stoppelenburg, werkzaam op bureau Communicatie aan het Rotterdamse
Doelwater. Niet dat ze bovenop een bureau zaten. Nee, het is net als dat men zegt ‘op Zuid’ en niet
aan of uit of in Zuid. Vraag het maar aan een willekeurige Antilliaan, die aan de Slinge op Rotterdam
Zuid woont of daar in de buurt. Die zegt echt niet ‘aan de Slinge’ maar ‘op de Slinge’ en dan maakt
het niet eens uit in welke zijstraat van die hele lange Slinge zijn huis woont. Ze woonden er gewoon,
net als dat ik op de Slinge werkte aan bureau Slinge, dat dan weer wel! Waarom is het wel op bureau
Communicatie aan het Haagse Veer? Zal wel met de Rotterdamse taal en cultuur te maken hebben.
Vraag het aan de twee Rotterdamologen Roel Pot en Jan Oudenaarden, die zullen het antwoord op de
vragen in deze wel heel lange intro zeker weten, ech wel!
Pfffff, lekker belangrijk allemaal, snel weer terug
naar wat ik wilde schrijven. Ik ben nog uit de tijd
dat meneer Coen van Wanum hoofd voorlichting
was en jonkies als Jan Hofs en Ger de Jongh het
BAR mochten volschrijven, het Beknopt Algemeen
Rapport. Ik heb nog een klein stukje met foto uit
het BAR van mijn installatie in het stadhuis door
hoofdcommissaris Ab Vermeij in mijn plakboek zitten.
Hoe een foto kan zitten? Laat maar…. Er is sinds 1979
wel het één en ander veranderd, zowel op het gebied
van voorlichting als op persoonlijk vlak. Ik kwam uit
de Rotterdamse haven waar ik bovenarmen van het
sjouwen van balen koffie en huiden had gekweekt
als Arnold Schwarzenegger. Ik dacht zowat wel elke
vloek te kennen, maar bij de politie leerde ik er nog
honderden bij, zowel vanuit de wacht als die welke
op straat mij werden toebedeeld. Spugen deed men
toen nog niet, dat was iets voor meisjes, nee een man
mag niet huilen en ook niet spuwen of spoegen zoals
een Rotterdammert zegt. Collega’s die nu op straat
lopen en hun leven wagen voor anderen kunnen
behalve door een trouwstoettoeteraar bewusteloos
geslagen worden ook de K, de T en de P ook nu de C
krijgen. Ze spugen je gewoon in je gezicht en roepen
er dan voor de gezelligheid bij dat je de corona kunt
krijgen. Testen die lui en als ze positief zijn aanklagen
voor poging doodslag of het toedienen van zwaar
lichamelijk letsel door schuld en niet met vijf tientjes
en vier dagen schoffelen bestraffen! Voor de derde
of vierde keer terug naar Bureau Communicatie waar
ik met Yvonne Hensen, Henk Heit en Henk van der
Velden jarenlang het Korpsvideo Journaal mocht
maken en presenteren, de Korpskrant volschrijven en
bij gratie van de grote Anne Geelof en de pijprokende
Hans Stoop af en toe een piketdienst mocht draaien.
Als echte Rotterdamse diender ook nog eens je
korps dienen door de pers te woord te staan en de
bijdehande jongen uithangen bij Peter R. de Vries die
dat wel kon waarderen, leuke tijden! Henny Strooy en
Jose Meeuwissen, ook twee namen die ineens door
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mijn hoofd flitsen, opvolgsters van de ruwe bolster,
blanke pit Henk ‘Stop’. De één liep op naaldhakjes
en de ander stond voortdurend op je tenen. Ik heb er
veel zien komen en nog meer zien gaan totdat ikzelf
aan de beurt was. Na een minder prettige periode
aan bureau Hoogvliet, waar ik in de contramine lag
met districtchef Ton Hijmering, nog een heel leuke
tijd gehad op GRIJS ofwel bureau Groot-IJsselmonde
bij Dick Schouten en de liefste man met een naam als
van een terrorist Sharif Abdoel Wahid. Na de grote
overstap veertien jaar bij de gemeente Rotterdam
als o.a. wijkcoördinator werkzaam geweest,
een soort van dorpsmarinier met verregaande
verantwoordelijkheid over twee wijken op Zuid. Nu
is dit werk en die functie volledig uitgehold en hol
ik zelf ook niet meer zo hard. Sinds een dik jaar met
pensioen op verzoek om vaker naar mijn zoons en
hun gezinnen in Duitsland en Polen te gaan, maar nu
helaas even niet of bij het verschijnen van dit nummer
van Copper misschien al wel? Ik hoop het! Als ik deze
column teruglees ben ik lekker actueel gebleven door
terug te blikken op een heel mooie tijd op bureau
Communicatie aan het Doelwater in Rotterdam.
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Herinneringen aan levende legende Jan Blaauw
door Joop van der Hor

D

e Paus staat op het balkon van het Vaticaan, naast hem staat hoofdcommissaris Jan Blaauw
uit Nederland. Op het Sint Pieterplein staan duizenden mensen, waaronder een groot aantal
Amerikanen. Eén van hen stelt zich voor aan mij. “Hello, my name is Jim Hunt from Chicago.
Please, can you tell who’s the man in the white dress left from Jan Blaauw?”
Deze variant op een aloude mop geeft in drie zinnen
weer hoe bekend oud diender en speurneus Jan
Blaauw in binnen- en buitenland is. In het vorige
nummer van Copper heb ik ‘the living legend’
geïnterviewd en verzocht ik de lezers anekdotes en
herinneringen aan Jan in te willen sturen. Nou dat
heb ik geweten. Wiebe Pannekoek, Han Karels, Peter
Kanselaar, Hans de Bruin, Henk Sanders en Henk
Stroeve schreven met elkaar negen A-4tjes vol en
of ik namens de redactie maar even uit al die pap de
krenten voor de lezers van Copper wilde halen. Heb
een poging gedaan, maar blijf nochtans onvolledig.
Dank, maar ook excuses aan de inzenders voor de
wijze waarop ik hun bijdragen heb moeten inkorten.
Peter Kanselaar heeft veel herinneringen aan Jan
Blaauw, maar diens verhaal over de 5 D’s hebben
een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. “Op
1 juli 1975 ben ik als adspirant in klas 18b bij de
Gemeentepolitie Rotterdam begonnen. Eén van de
items in deze introductieweek was een lezing van Jan
over corruptie. Het woord ‘integriteit’ werd volgens
mij destijds nog niet gebezigd. Jan hield ons met
zijn sonore gebiedende stem voor dat we niet te
lichtzinnig over corruptie moesten denken. Het was
méér onder ons dan we ons als jonge aankomende
agenten konden voorstellen en het begon altijd
klein. Corruptie was de doodsteek voor de politie
en de maatschappij zo hield hij ons voor. “Je hebt
vijf D’s die je altijd moet weerstaan;
Dames, Dubbeltjes, Drank, Drugs en
Dobbelen.” Aldus Blaauw destijds.
Het is absoluut niet zo dat de D’s
van Jan mij van corruptie hebben
afgehouden, ik was er (gelukkig) nooit
bevattelijk voor. Maar de eenvoud
van zijn waarschuwing heeft kennelijk
toch gemaakt dat ik deze tot op de
dag van vandaag nooit ben vergeten.”

Postema ‘Een groot uur U’. Nu had ik in de eerste tien
jaar van mijn werk bij de politie al een paar keer een
gebroken neus opgelopen en vlak voor die bewuste
uitzending was ook mijn gebit ernstig beschadigd. Ik
dacht de wereld te veranderen, maar merkte dat ik
beter mezelf kon veranderen om met de wereld om te
gaan. Op het gebied van agressie was ik dus best een
beetje ervaringsdeskundige en mocht met Jan naar
de studio in Loenen voor de live-uitzending.
Collega Blaauw had al de nodige ervaring op
mediagebied en dus zag ik de uitzending met
vertrouwen tegemoet. Het ging er ontspannen aan
toe en voordat ik er erg in had was het uur voorbij.
Door dat uurtje televisie was ik ineens een bekende
Nederlander geworden. Overal werd ik herkend,
vooral vanwege mijn ontbrekende voortand: “Je
moet eens naar de tandarts gaan. Waren het leuke
meiden die je hebben geschminkt? Word je nu
sneller bevorderd? Ha televisiester, je haar zat in de
uitzending beter dan nu. Je gezicht heb je ook al niet
mee op de t.v. ”Wat ik van Jan Blaauw heb geleerd is
dat goede contacten met journalisten en fotografen
belangrijk zijn omdat zij het politiewerk zichtbaar
maken.”
Hans de Bruin herinnert Jan Blaauw vooral als een
(te) hardwerkende diender die van zijn ‘mannen’
eenzelfde arbeidsethos verwachtte. “Blaauw was 24

Han Karels behoeft bij de meeste
lezers geen introductie. Overal waar
iets leuks of interessants te doen is
duikt hij op. Zo ook in maart 1978,
toen hij als wijkagent in het Oude
Westen werkte. “Jan Blaauw was
gevraagd zijn visie te geven op ‘angst
voor agressie in de samenleving’ in
het televisieprogramma van Koos
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uur van de dag met z’n werk bezig, wij dus ook zoals
tijdens het onderzoek naar de moord op bankloper
Kodde in 1974. Bij de recherche West heb ik mogen
samenwerken met Coen de Rooij. Bij het vallen van
de naam Jan Blaauw kwamen er allerlei succesvol
afgesloten onderzoeken over tafel, waarbij elke keer
weer naar voren kwam dat Blaauw weinig op had
met de Arbeidstijdenwet. Iets wat niet altijd door
het thuisfront van zijn rechercheurs gewaardeerd
werd. Op een avond, tijdens de briefing, kwam een
aantal echtgenotes de werkruimte binnengelopen
met gevulde tassen. De tassen werden bij Blaauw
neergezet met de mededeling dat hij wel zorg zou
dragen voor het nachtverblijf van hun mannen, want
thuis behoefden ze zich niet meer te melden. In de
tassen zaten pyjama’s en toiletartikelen bestemd
voor de respectievelijke echtgenoten. De ludieke
actie had succes. De schellen vielen van Blaauw’s
politie-ogen, waarna de werkdagen werden ingekort
zodat er meer aandacht voor het thuisfront kon zijn.”
Henk Sanders kan zich nog al te goed herinneren
dat Blaauw woedend tegen hem uitviel. “Of het
mijn eigen schuld was of een technisch mankement
is tot op de dag van vandaag onbekend. Ik was
belast met de opnamen van de reconstructie van
de moord op een zwerver, wiens lichaam in 1977
werd aangetroffen in Het Park aan de Westzeedijk.
Het regende die dag onophoudelijk en ik stopte de
cassetterecorder in een vuilniszak. Het team begon
die ochtend om 07.30 uur en Huib Peet en Piet van
der Steen sjouwden het stoffelijk overschot van het
slachtoffer in de vorm van een pop urenlang heen
en weer. Op aanwijzing van de verdachten werd de
pop opgetild, neergelegd, omgedraaid en met een
steen op het hoofd werd geslagen. Een vertoning die
in de Britse televisieserie ‘Monty Python’ niet had
misstaan. Uren later terug aan het bureau ontplofte
Blaauw bijna van woede toen bleek dat de opnamen
mislukt waren. Ik kreeg, zoals dat heet, ‘onder uit
de zak’, compleet met krachttermen en niet mis te
verstane diskwalificaties. Ik voelde me wegzinken en
wilde het liefst onder de tafel wegkruipen. Gelukkig
heb ik er geen trauma aan overgehouden. Wat blijft
is de herinnering. Een herinnering die nu zelfs enige
amusementswaarde heeft.”
Wiebe Pannekoek was en is idolaat van honkbal.
Samen met Ton Ebben en diens vader reisden ze
in 1971 af naar het honkbalwalhalla, de USA. Daar
werden ‘coast to coast’ vele steden en even zovele
wedstrijden bezocht en beleefd. Een reis van bijna
10.000 kilometer in drie weken. “Omdat wij, naast
honkbal, ook wel andere zaken wilden zien vroeg
ik advies aan Jan Blaauw, die bij de FBI cum laude
een cursus had gevolgd. Ik liet mij ontvallen dat ik
graag een bezoek aan de FBI zou willen brengen.
Tot mijn grote verrassing schreef hij een ‘letter of
recommandation’. In Washington aangekomen was
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het eerste dat ik deed, het FBI-gebouw bezoeken.
Ongeschoren en gekleed in spijkerbroek, goorwit
T-shirt en een hoofd met lang haar en lange
bakkebaarden meldden wij ons bij de portier. Nadat
ik “Greetings from Jan Blaauw” had gezegd werden
we onder bedreiging van een grote revolver met onze
handen omhoog tegen de muur gedrukt en van top tot
teen gefouilleerd. Pas nadat de brief van Jan Blaauw
was gevonden liet de bewaker zijn revolver zakken en
waren we binnen enkele minuten eregasten van de
FBI. We werden op hun kosten ondergebracht in het
FBI-hotel recht tegenover het Witte Huis en ’s avonds
in een auto met chauffeur naar een honkbalwedstrijd
van de Washington Senators vervoerd. Een ervaring
om nooit te vergeten en dat dankzij Jan Blaauw.”
Henk Stroeve werd in zijn jonge jaren tijdens een
piketdienst door de meldkamer naar de Nieuwe Binnenweg gedirigeerd waar zich een schietpartij had
voorgedaan. “Een slachtoffer was er niet, wel een
verdachte die op een andere man zou hebben geschoten met een omgebouwd gas-alarmpistool. De
geüniformeerde collega’s briefden mij en overhandigen mij het omgebouwde wapen. Ik onderzocht het
PD (plaats delict) en vond tussen de tramrails een 9
mm patroon. De vondst leek in eerste instantie niet
met deze casus te maken te hebben, er vonden wel
meer schietpartijen in die omgeving plaats, en ik
stopte de huls in mijn broekzak. Verder trof ik niets
bijzonders aan.
Maar daar kwam vanuit het niets commissaris
Blaauw aangefietst. Hij laat zich door mij uitvoerig informeren. En passant vertel ik hem over de
patroonhuls waarna ik door Blaauw ter plaatse en
publiekelijk getrakteerd word op een lesje opsporing. De huls wordt voorzichtig uit mijn jaszak gevist
en alsnog kundig verpakt. En terecht zoals later
zal blijken. Er is een conflict geweest tussen twee
mannen. De één richt zijn omgebouwde gas-alarmpistool op de ander en dreigt te schieten. De ander
bedenkt zich geen seconde, trekt zijn 9 mm vuurwapen en schiet. Gelukkig mis. Ik heb mijn lesje
in opsporingstechniek die dag wel geleerd en heb
daarna altijd in de geest van Jan Blaauw gehandeld
en nooit meer iets voor vanzelfsprekend aanvaard.
Altijd check en doublecheck. Blaauw zou Blaauw
niet zijn als hij zo’n blunder zou vergeten. In het later
door hem geschreven handboek voor de recherche,
een extra deel van de roemruchte reeks Stapel & De
Koning, neemt hij 100 blunders op die in rechercheonderzoeken worden gemaakt. En welke staat er
-anoniem- op nummer 99?”
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Passencontrole Rivierpolitie
door Harm Engbers

I

n 1914 kreeg de Rivierpolitie in Rotterdam opdracht om de passencontrole in de Rotterdamse havens
uit te voeren. Elders in het land was deze taak voorbehouden aan de Koninklijke Marechaussee. Ons
werk in de jaren 1960-1963 bestond uit het controleren van de bemannings- en passagierslijsten
van zeeschepen, die van zee de Waterweg opkwamen en ligplaats namen in één van de havens van
Rotterdam. Verder werden die schepen nogmaals gecontroleerd als ze weer naar zee vertrokken. Ook
kustvaartuigen of coasters, die binnendoor naar Duitsland gingen, werden gecontroleerd.
In die tijd voeren wij niet verder dan de Oude Maas,
de Botlek en de Europoort. De eerste en tweede
Maasvlakte bestonden toen nog niet. Iedere dag
was er een Rivierpolitieboot die de eerste en tweede
Petroleumhaven bevoer. De tweede boot voer in
de Waalhaven en de derde deed werkzaamheden
voor de stad en boven de bruggen. Verder was
er nog een auto, die dienst deed aan de rechter
Maasoever. Bij de Rivierpolitie had men een vaste
ploeg collega’s, die een eigen kamer had en de
afdeling Passencontrole runde. Iedere dag kwamen
telexberichten van Dirkzwager in Hoek van Holland
binnen met informatie van zeeschepen, die vanuit
zee de Nieuwe Waterweg opkwamen. Tevens
meldde het telexbericht de ligplaats in de haven,
die het betrokken zeeschip in Rotterdam zou
aandoen. De wachtcommandant gaf vervolgens deze
telexberichten door aan de betrokken boot. Indien
het niet te druk was, voeren wij het schip op de rivier
tegemoet en klauterden via de touwladder aan boord
om onze controle aan boord te doen.
Toen in 1872 de Nieuwe Waterweg werd geopend,
bestond Dirkzwager al. Maarten Dirkzwager en
zijn zoon uit Maasluis waren de oprichters van de
Scheepsagentuur Dirkzwager. Alle schepen die
binnenkomen in de Rotterdamse haven worden
door
Dirkzwager
doorgegeven
aan
die organisaties en personen die daar
belangstelling voor hadden. Eerst gingen
deze berichten per paard en wagen en later
telefoon. In 1933 kwam de telex in opkomst.
Maar in 1950 kwam door de Marshallhulp de
telex een beetje op gang met meer dan zo’n
430 aansluitingen. In het jaar 1872 werden
416 zeil- en stoomschepen gerapporteerd
en in 1996 waren dit al 30.399 schepen;
daar zullen wel weinig zeilschepen bij zijn
geweest. De telexberichten over de schepen
waren erg belangrijk voor de sleepdienst,
roeiers,
stuwadoors,
cargadoors,
waterklerken, Rivierpolitie en vermoedelijk
nog andere bedrijven. Verder waren er
verschillende adressen waar bijvoorbeeld
de havenwerkers konden zien, waar de
schepen lagen en waar ze op moesten
werken.
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Naast de Rivierpolitie was een houten kantoortje
waar men kon lezen welke zeeschepen binnen waren
gekomen en de ligplaats in de havens. Een bekende
uitdrukking van Dirkzwagers was: ‘WIJ VERDIENEN
GELD MET UIT HET RAAM KIJKEN’. Verder is van
Dirkzwager in het plaatsje Kingwood in Engeland een
raam gevonden met de volgende tekst: ‘Het is met
de turfboer slecht gesteld, omdat den turf soo wijnich
gelt. Wil daty nog een jaer of twee soo gaen, Soo
ist met de turfboer haast gedaan. Hendrick Ariense
DIECKSWAGER met Maria Lienders TREURNIET sijn
huysvrouw 1710.’ Het vermoeden bestaat dat dit raam
uit een huis in Maassluis is gekomen. Ook werden
wij regelmatig geconfronteerd met een stowaway
of in het Nederlands verstekeling. Dit is iemand, die
zich illegaal of ongewenst aan boord van een schip
bevindt. Ze werden meegenomen naar het bureau en
overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Als ze
van schepen kwamen, die de andere dag weer naar
zee gingen, bleven ze bij de Rivierpolitie ingesloten en
werden ze de andere dag weer aan boord gebracht.
De kosten hiervoor werden door de cargadoor van
het schip of de kapitein betaald.
Passencontrole
Verder waren de werkzaamheden van de
Passencontrole het controleren van de passagiers
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Het SS Nieuw Amsterdam van de Holland Amerika lijn was in 1938 bij de RDM in Rotterdam gebouwd. In de
oorlog in 1941 werd het een troepentransportschip en heeft het in de oorlog meer dan 350.000 soldaten
vervoerd. Op 10 april 1946 kwam ze nog in de grijze oorlogskleuren terug in Rotterdam. Ze had altijd een drie
klassensysteem gehad, maar dit werd een 1e klas en een toeristenklasse.
aan boord van de schepen van de Holland Amerika
Lijn. Omdat er nogal veel passagiers aan boord van
die schepen waren, was er met de Holland Amerika
Lijn een afspraak gemaakt dat de Passencontrole in
Southampton in Engeland aan boord kwam om de
passagiers tijdens de reis van Southampton naar
Rotterdam op zee te kunnen controleren. Dit was voor
de Holland Amerika Lijn een geweldige uitkomst,
omdat de passagiers in Rotterdam onmiddellijk
van boord konden. Nu was deze controle met een
collega van de Passencontrole en een collega van de
varende dienst, die voor dit uitje werd uitgeloot. In
1962 werd ik aangesproken door Dirk Knibbe, in die
tijd werkzaam bij de Passencontrole. Hij vertelde mij,
dat ik aangewezen was om met hem naar Engeland te
gaan. Wij zouden per vliegtuig naar Londen vliegen
om de passagiers van het SS Nieuw Amsterdam
te controleren. De volgende dag vlogen wij naar
Engeland. Met ons vlogen mee, de waterschout
(deze zou voor de bemanning die afgelost zouden
worden in Rotterdam zorgen) en de waterklerk (die
alle geldzaken en dergelijke voor de Holland Amerika
Lijn aan boord zou verzorgen). Verder gingen twee
beambten van de Douane mee. In Londen was ons
hotel al geregeld. De volgende dag gingen wij per
taxi naar het station en vertrokken met de trein naar
Southampton. Vanuit de haven werden wij met een
speedboot naar het SS Nieuw Amsterdam gebracht,
die op zee vanuit New York op ons lag te wachten.
Met grote snelheid werd een keer om de Nieuw
Amsterdam gevaren, waarbij veel passagiers aan
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boord ons zaten te bekijken, waarna wij overstapten
op de Nieuw Amsterdam. Aan boord kregen wij een
eerste klas hut toegewezen. Hierna begaven wij
ons naar een van de salons, waar al grote groepen
passagiers met hun paspoort stonden te wachten. De
controle bestond uit het controleren van het paspoort
op persoon, foto, geldigheid en de vraag wat men in
Nederland ging doen. Als men aan alle voorwaarden
had voldaan, werden de paspoorten voorzien van
een stempel. De eersteklaspassagiers werden het
eerst gecontroleerd en daarna de passagiers uit
de toeristenklasse. Na de controles waren wij vrij
om ons aan boord te vermaken. Wij hadden overal
vrije toegang en zo ben ik, na toestemming van
de chef machinist, ook in de machinekamer aan
boord van de Nieuw Amsterdam geweest. Voor mijn
indiensttreding bij de politie had ik als machinist bij
de Marine gevaren en ook op stoomschepen. Ik keek
mijn ogen uit over de grootte van deze machines en
turbines. Verder heb ik aan de bar leuke gesprekken
gevoerd met passagiers. Omdat wij in uniform liepen
waren er veel mensen die een praatje aanknoopten.
Na een goede nachtrust kwamen wij de volgende dag
de Waterweg opvaren. Bij de Parkhaven konden wij
overstappen op een van de boten van de Rivierpolitie,
die ons naar het bureau voeren. Al met al een paar
leuke dagen gehad.
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Wat was als een warme deken….
door Bram Verhoeff

W

at was als een warme deken, is geworden tot een lijkwade. Zo wil ik de situatie omtrent de
Historische Collectie omschrijven. Bij de conclusie van het einde schreef ik over het begin
in 1920 tot het eind in 2020, met alle ervaringen en het gevoel. De hoop en de wanhoop. De
toezeggingen en het overgaan. Het gebrek aan historische besef bij de onderneming, waarin we jaren
hebben gewerkt, bij de huidige Nationale Politie. Lees de nieuwsmeldingen van COPPER maar na. Bij
elke toespraak kan je het lezen: “Er is geen toekomst zonder verleden” of variaties daarop. Ja aan mijn
hoela. Oppervlakkige vleierij.
Het stuk werd zes kantjes, en dat leest niemand, dus deze versie. Het doek is gevallen. Het doel om de collectie
bijeen te houden is gelukt. Hoewel het Nationaal Politiemuseum geen overheidsinstelling is, is er een goed
beheer en documentatie. De papieren collectie moet naar het Gemeentearchief Rotterdam. Daar zijn ze selectief.
Wat niet mag van de wetgeving wordt en is vernietigd… Nee, laat jullie tranen en weeklanken, die hebben wij
reeds gelaten.
Toch een beleving. Alles is door onze handen gegaan, ALLES. Spullen van ons, van jullie. Zeker bij de spullen of
beelden waaraan personen verbonden zijn, was het moeilijk het te laten gaan. De conclusie van de conservator
van het Nationaal Politiemuseum: “Een prachtige collectie met vele parels.” In de collectie zijn ook politeattributen die men niet wil. Schildjes, relatiegeschenken, buitenlandse dingen, te veel om op te noemen. Ook
die gaan door onze handen, maar waarheen……
Ter afsluiting voor wat betreft de Historische Collectie wil ik iedereen die, in de loop van bijna honderd jaar, zich
ingezet hebben en de collectie gedurende die jaren een inhoud hebben gegeven bedanken. Velen konden zich
bij het beleven van de collectie thuis voelen daar waar zij jaren hebben gewerkt of kennis nemen van de Politie
Rotterdam.

Een bloemlezing over het coronavirus
Het is Nico Slikboer, die met het voorstel komt. Ere wie ere toekomt! Het lijkt hem een leuk idee om
eens te kijken hoe de collega’s met de consequenties van het coronavirus omgaan. Een leuk idee
en daaraan werken we graag mee.
Wat heeft COVID-19, zoals het netjes heet, voor u betekend en betekent het nog steeds? Waar
was u toen het virus uitbrak? Zat u lekker thuis of was u op vakantie? Veel Nederlanders zitten op
het moment van dit schrijven nog steeds in Marokko en hopen toch echt weer een keer thuis te
komen.
En wat betekenen de maatregelen voor u persoonlijk? Niet de kinderen en kleinkinderen meer
kunnen knuffelen of je ouders kunnen bezoeken. Het bezoeken van ouders in een verpleeghuis is
voorlopig niet toegestaan en hoe ga je daar mee om? Of wat dachten we van een bezoek aan de
kapper of gewoon ergens op een terras een biertje drinken. Allemaal niet mogelijk. En hoe vult u
uw vrije tijd in? Hebt u hobby’s of bent u echt gedoemd om achter de geraniums te gaan zitten?
Kortom, laat wat van u horen en wij maken er een bloemlezing van. Teksten, graag maximaal een
half A4 en een foto kunnen gestuurd worden naar redactie@stichtingcopper.nl. We zijn benieuwd
wat u allemaal te vertellen hebt.
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Uit de oude doos van Piet van den Boogaart
Zo was het bij ons thuis
Toen ik geboren werd, was ik nog heel jong. Mijn vader en moeder
waren niet thuis. Ze waren op het aardappelland, dat land was niet
van ons, maar wij haalden er altijd onze aardappels vandaan.
Wij waren thuis met twintig kinderen, tien jongens, negen meisjes
en een twijfelaar. De laatste is altijd de jongste gebleven. Omdat
wij thuis maar één slaapkamer hadden, sliepen wij altijd met een
gasmasker op. Slapen was altijd moeilijk omdat wij maar één bed
hadden. Het eerste kind werd in bed gelegd en als het sliep, werd
het eruit gehaald en tegen de muur gezet, dan het volgende en zo
door.
Met het wakker worden kwam het niet zo nauw. Zij hebben mij een
keer een hele dag tegen de muur laten staan, voordat ze het in de
gaten hadden. Om de ene hoek van de kamer stond onze handdoek
en in de andere stond de wekker. Onze wekker was een emmer. Als
die vol was, was het zeven uur, maar als vader veel gedronken had,
was het veel eerder zeven uur.
Moeder hoefde nooit luiers te spoelen, want wij werden met
melkpoeder groot gebracht. Ze kon de luiers uitschudden. Wij
moesten zuinig leven met zoveel kinderen. Toiletpapier werd aan
twee kanten gebruikt en dan ging het nog een keer in de was.
Vader kon niet goed horen, want ze hadden zijn oren van zijn kop gevreten. Onze jongens heten allemaal Jan,
behalve Kees, die Hendrik heet. Mijn oudste zuster, die maar één oog heeft, heeft verkering met een knul, die
ook maar één oog heeft. Dat is erg lastig, want als ze hem onder vier ogen wil spreken, moet ik er altijd bij zijn.
Mijn jongste broertje klaagde altijd over pijn in de buik, maar moeder zei altijd dat hij maar blij moest zijn dat hij
een buik had, omdat anders de boterhammen zo in zijn broek zouden vallen.
Wij waren thuis allemaal erg knap. Een broer van mij is op de universiteit. Hij staat op sterk water, omdat hij twee
hoofden heeft. Een andere broer is kunstenaar. Hij gaat met een oude jas een café binnen en komt er met een
nieuwe uit. Een zus van mij is naar de markt geweest en kocht daar 30 kopjes van f.2,50 per stuk. Het was alleen
jammer dat de oortjes aan de binnenkant zaten.
Toen ik naar school ging, was ik zes jaar. Ik kon goed met de meester opschieten. Verscheidene klassen heb ik
twee maal doorlopen. De andere kinderen moesten ieder jaar naar een andere klas. De meester vroeg een keer,
als ik tien gulden schuld had bij de bakker en twaalf gulden bij de slager, hoeveel dat bij elkaar was. Ik zei hierop
dat ik dat niet wist, omdat wij dan meestal verhuisden.
Tja, nou moet ik eigenlijk nog iets anders vertellen, maar dat ben ik allemaal vergeten. Alleen over onze Hendrik
weet ik nog iets. Toen Hendrik van school kwam, deed vader hem bij de smid. Deze gaf hem een keer een hamer
en zei: “Als ik knik, dan moet je slaan”. Nou, hij heeft maar één keer geknikt.
Twijfelaar
J.M. de Guytenaere,
Opvangeenheid Middelharnis.
Uit de Sjampetter nummer 6, augustus 1982.
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In Memoriam
Op 9 maart 2020 is op 83-jarige leeftijd overleden:

Cornelis Punt
Cor Punt kwam in juli 1958 in opleiding bij de gemeentepolitie van Rotterdam en diende op
de bureaus Nassaukade, Linker Veerdam en Recherche Centrum. De laatste jaren van zijn
loopbaan bracht hij door bij de Gemeentepolitie van Maarssen.
Op 19 maart 2020 is op 79-jarige leeftijd overleden:

Leonardus Maria van den Eijnden
Leo van den Eijnden werd op 9 oktober 1940 geboren en kwam in 1962 in dienst van de
gemeentepolitie van Rotterdam. Hij diende na zijn opleiding op de bureaus Bergsingel en
Zwaanshals en tot slot bij de Bereden Brigade.
Op 25 maart 2020 is op 76-jarige leeftijd overleden:

Kees Bakker
Kees Bakker was voor de regionalisering korpschef van Ridderkerk. Van 1993–1996
maakte hij deel uit van de korpsleiding van Rotterdam-Rijnmond. Daarna was hij tot 2003
korpschef van Gelderland-Midden. Na zijn ambtelijke loopbaan vervulde Kees Bakker
meerdere functies bij de voetbalvereniging Vitesse, waaronder die van voorzitter. Door
zijn rol op bestuurlijk niveau binnen de vereniging werd hij in 2016 benoemd tot Gouden
Vitessenaar. Kees Bakker, die longpatiënt was, is overleden aan het coronavirus.
Op 26 maart 2020 is op 69-jarige leeftijd overleden:

Hendrik van der Giessen
Henny van der Giessen kwam in april 1974 in dienst bij de gemeentepolitie van Rotterdam.
Hij diende aan het bureau Centrum maar het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij bij
de Verkeerspolitie.
Op 6 april 2020 is op 82-jarige leeftijd overleden:

Bartus Spek
Bart Spek diende na zijn opleiding in 1959 aan het bureau Sandelingplein en vanaf 1964 tot
aan zijn pensionering bij de recherche van de Rivierpolitie.

Op 13 april 2020 is op 78-jarige leeftijd overleden:

Rein van Bavel
Rein van Bavel kwam in 1963 in dienst van de Gemeentepolitie van Rotterdam. Hij diende
aan het bureau Bergsingel, bij de Z.K.P., Personeelszaken en bureau Slinge. In 1981 vertrok
hij, na het behalen van zijn inspecteursdiploma aan de NPA, naar de GP Ridderkerk.

Pagina

30

Activiteiten 2020
Aanmelden voor de excursies bij Ton Pollemans (excursies@stichtingcopper.nl) of per (brief)kaart met
(mobiel) telefoonnummer Bij Excursies Copper, Steiger 10, 3224CP Hellevoetsluis. Info via 0622-136375. De
kosten voor de excursie kunnen ter plaatse worden voldaan bij Ton Pollemans.
Zondag, 6 september

Stadswandeling Schiedam.

Donderdag, 17 september

Uitgestelde boottocht met de Marlina naar de Maasvlakte 2. Inschepen om
09.00 uur bij restaurant Prachtig (bij de Spido) en om 09.30 uur afvaart. De
hele dag is verder verzorgd. Is voor leden met hun partner en rollator- en
rolstoelvriendelijk. Maximaal 360 deelnemers.

Donderdag, 1 oktober

Bezoek planetarium en lezing astronomie in Rijsoord. Inleider Arno Hol.

Dinsdag, 6 oktober

Lustrumtennistoernooi bij de tennisvereniging Puttershoek, Sportlaan 9 in
Maasdam. Na ontvangst met koffie wordt er om 10.30 uur begonnen. Einde
van het toernooi is om 14.45 uur en de kantine sluit om 16.00 uur. Kosten 10
euro p.p. en dat is inclusief de eerste koffie en een lunch. Ter plekke contant te
betalen. Aanmelden voor 1 oktober bij Nico Slikboer (n.slikboer@outlook.com).

Woensdag, 7 oktober

Bezoek rechtbank Rotterdam. Aanvang om 10.00 (A) en 14.00 (B) uur. Duur
bezoek twee uur. Inleider Peter Janse. Bezoek is voor oud-medewerkers en
niet rollator- en rolstoelvriendelijk. Circa 10 deelnemers. Geen kosten en bij de
ingang is een veiligheidscontrole.

Vrijdag, 9 oktober

Bezoek Nolet Schiedam, Hoofdstraat 6. Inleider Wiebe Pannekoek. Aanvang
om 09.30 uur en einde om 12.30 uur. Geen kosten. Bezoek is voor oudmedewerkers en hun partners. Is niet rollator- en rolstoelvriendelijk. Maximaal
35 deelnemers.

Koninklijke onderscheiden
door Piet Mol
Bij de jaarlijkse lintjesregen werd ons Copper-lid Jur
Froma Koninklijk onderscheiden. Tot zijn volslagen
verrassing werd hem die, door zijn burgemeester
vanwege de Corona-maatregelen ‘op gepaste
afstand’, uitgereikt.
De 72-jarige Woerkumer, een bekend gezicht
bij de voetbalvereniging Woudrichem, kreeg de
onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk aldaar,
waarmee hij al sinds 1975 actief is. Hij was ook
jarenlang betrokken bij de Nederlandse Politie
Sportbond voor het kleiduivenschieten. Daarnaast
was hij actief voor de Stichting Voedselbank Altena
en was hij voorzitter van de Bridgeclub Altena.
Zijn politieloopbaan bracht hem via de Amsterdamse
Warmoesstraat in 1975 naar de gemeentepolitie van
Gorinchem. Bij de reorganisatie van 1993 werd hij in
Zwijndrecht geplaatst en diende vervolgens ook nog
als gebiedsagent in Dordrecht om zijn loopbaan af te
sluiten in Giessenlanden.
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In de volgende editie
44 jaar Nederlands drugsbeleid
Rivierpolitie en piraterij
Dieren voeren in Bommelerwaard

HEB JE ZELF NIEUWS?

Reacties, verhalen en/of foto’s kunnen worden
ingestuurd bij de redactie van COPPER:
redactie@stichtingcopper.nl.

VOOR HET LAATSTE NIEUWS KIJK JE OP
WWW.STICHTINGCOPPER.NL
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