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Bankpraet /      2e jaargang / nummer 3 / september 1965. 

 

Alex 7 meldt : “aanvang surveillance ..!” 
 

Uiterst behoedzaam en toch zeer scherp schiet de glimmende Porsche van de  rijkspolitie door de 

Haagse straten. De chauffeur trekt snel naar Voorburg. Kruip-door-sluip-door schakelt hij naar z'n 

doel: het gebied achter de brug dat de Haagse agglomeratie scheidt van de rest van het land.  

12.35 uur: "Alex 7 meldt aanvang surveillance!" Wachtmeester A. van der Woude legt zijn mobilofoon 

het zwijgen op: armen en benen bijna gestrekt, achterover geleund ...  
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Hij drukt het gas naar de plank; 100, 120, 140 km per uur. De witte, muis heeft zich 

grommend losgescheurd van de stad en raast nu over de door -Hollands polders 

uitgestrekte betonbanen. 

12.40: Vrachtwagen met aanhang. We blijven even meehangen om de snelheid te 

controleren. "Hij mag 60, maar zo'n 70 vinden we ook goed", zegt de wachtmeester. "Hij 

loopt nu inderdaad 70, en zie maar es hoe netjes dat ding er achter plakt. Kan niks 

gebeuren".  

 

We rukken ons los van de windvanger en ... verder! "Soms kun je kilometers rijden 

zonder dat er iets aan de hand is, maar een andere keer zit je direct tot over je oren in 't 

werk". Mijn "chauffeur" had het koud gezegd (12.45) of hij liet de kleine wagen alweer 

naar de vluchtberm springen: in onvoorstelbare tijd van 140 naar 0. Een man langs de 

snelweg, sinds enkele maanden een groot zondaar. Lifter ?  

De wachtmeester stapt uit. "Van der Woude is mijn naam". Er wordt een hand gegeven. 

"Meneer, weet u dat u hier niet mag staan?" 0, maar nee, dat ... De man had een 

verhaal. Van der Woude luistert, legt uit, vertelt wat wel en niet mag, controleert papieren, 

stapt weer in, trekt weg. Even later: "Toch maar even in het opsporingsregister kijken ... 

Je weet nooit. Daarmee vangen we regelmatig gezochte mensen" ... De man staat er niet 

in. Niettemin vraag ik verbaasd waarom hij hem niet "gepakt" heeft. "Verbaal ? ... Nee ... 

eh, ik geloofde hem wel. Zijn verhaal deugde; hij liftte niet gewoon, hij had een afspraak, 

was door 't lange wachten gaan lopen en kwam op de rijksweg terecht. Nee, een verbaal 

was niet juist, dacht ik."  

Ik was stomverbaasd. Hier openbaarde wachtmeester Van der Woude achteloos, zonder 

accent, nu net datgene wat voor mij het meest frappante van de hele zonovergoten dag 

zou worden: de correctheid en de enorme nauwgezetheid waarmee de feiten worden 

afgewogen. De politiemannen met de witte Porsches zijn bikkelhard als de zaak zonder 

meer duidelijk is; dan wordt zonder pardon het verbaalboek getrokken. Ik heb het mijn 

gastheer die middag slechts eenmaal zien doen (voor een chauffeur die op de 

vluchtstrook z'n route zat te bestuderen op de kaart), want machinaal bonnenschrijven is 

er niet bij.  

Voordat ik meeging op surveillance had adjudant J. van der Heide mij 's ochtends in de 

Alexanderkazerne in Den Haag, het centrale punt van de dienst, al precies uiteengezet 

hoe de 50 bemanningsleden van de 22 witte muizen te werk gaan.  

"Wij gaan er van uit dat niemand de weg op gaat met het doel een misdrijf te plegen of 

ongelukken te maken. Dat betekent dus iets voor je manier van benaderen. Als je ze 

fatsoenlijk vertelt dàt ze ’n verbaal krijgen en wàt ze fout deden, dan wekt ’t de minste 

weerstand.  

Rechtuit scheuren wij door het groene landschap. We flitsen domme herkauwers voorbij 

en "bestrijden de misdaad" ... , 't klinkt fijn, enorm martiaal. Ik zit in een toch al ongewone 

sportauto, maar dat witte pak en de helm; een kinderlijk idee, maar je bent zo ongeveer 

een vorst! Tja, - zo'n uniform dóet 't toch wel.. 

Alle energie was net losgebroken toen we alweer naar de berm moesten duiken: 13.15, 

de centrale meldkamer in Den Haag plaatste via de mobilofoon een oproep tot 

aanhouding. Stoppen. Namen noteren van vier Italianen die na inbraak een auto hebben 

gestolen. Einde bericht. Dóórdrukken dat gaspedaal! En ik maar hopen dat wij de 

voortvluchtigen zouden ontmoeten. Hoewel ….de meldkamer had gewaarschuwd dat de 

donkere heren voorzien waren van geschut. 

Het bericht zoemde na door de randstad Holland. Den Haag liet het door de ether trillen 

naar het relaisstation op de watertoren bij Bergambacht. De toren straalde het door naar 

de vaste meldpost bij Linschoten, Alex 70, naar de RP-200, het vliegtuig van de 

rijkspolitie dat bij extra drukte boven de wegen hangt om de Porsches snel op 

moeilijkheden te kunnen attenderen, en naar de 22 wagens; naar óns, die het misschien 

zouden moeten opknappen.  

 



                                                   Pagina 3 van 4 

 

De Porsche-groep worden ze met z'n vijftigen in de wandeling genoemd. Officieel heet 

deze nieuwste loot (sinds begin 1962) aan de stam van de rijkspolitie: surveillancegroep 

autosnelwegen, kortweg SAS. Maar weer veel gewoner: witte muizen, die voorlopig nog 

huizen in een door mensen allang verlaten gebouw: het volslagen uitgewoonde, hol 

geworden complex in hartje Den Haag dat Alexanderkazerne heet. 

Over een jaar of daaromtrent gaan deze mannen van de rijkspolitie over naar Driebergen, 

naar een villa aan de afrit van de rijksweg Oudenrijn-Arnhem. Dan heeft de SAS een 

eigen zeer centraal gelegen haven van waaruit men de nu nog maar 450 km van het veel 

grotere Nederlandse net van snelwegen kan bewerken. .. .450 km lengte (tussen 

Voorburg, Rotterdam, Den Bosch, Arnhem en Amsterdam), en iedere Porsche rijdt 

dagelijks zo'n 500 km.  

 

 
Wachtmeester eerste klasse van der Woude (rechts) en uw reporter Dirk A. van Ruler 

 

Gaat u maar na, dat u er van de 22 heel wat kunt tegenkomen op één dag, En dat is 

precies de bedoeling: gezien worden, zodat de weggebruikers weten dat zij op hun beurt 

bekeken worden. "Inhalende surveillance" heet de tactiek van de SAS: altijd een beetje 

sneller rijden dan ieder ander; "verrassen, plotseling opdoemen", zegt adjudant Van der 

Heide, "want dan kun je de mensen pas goed betrappen op hun werkelijke 

verkeersgedrag.  

De muizen komen om te zien en gezien te worden…. Daarom ronden zij een 

verkeersplein ook altijd twee keer: goed in alle uitvalswegen kijken en er voor zorgen dat 

zoveel mogelijk weggebruikers je zien! Ovidius wist het al: ze komen om te zien en gezien 

te worden (spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae). 't Verschil is dat hij niet de 

witte Porsches bezong, maar de vrouwen beroddelde. 

Nou nou nou ... Ongelooflijk, mompelde ik verbaasd. Een zware vrachtauto met aanhang 

schoof naar links om in te halen; een personenauto moest remmen. Ik zei dat ik 't 

schandalig vond en bedoelde: pak 'rn, grijp 'm, slinger 'm op de bon. Het was natuurlijk 

persoonlijke rancune want mijn ervaring is dat vrachtauto's zich onder het motto: ik ben 

groter dan jij dus doordouwen, nooit iets aantrekken van een personenwagen. 
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Van der Woude wijst de chauffeur naar de vluchtstrook. Aha, denk ik bloeddorstig. Nou 

gaat 't gebeuren; die krijgt een douw. Witte muisjes hebben zwarte wensjes, zo 

redeneerde ik in de trant van zekere John O'Mill: zij eten graag beschuiten met gestampte 

mensjes! Het is toch ook om je groen en geel te ergeren; dat dóet maar. Van der Woude 

komt terug. "En", vraag ik gespannen, denkend aan het bedrag dat de 

vrachtautochauffeur de staat aan boete zal opleveren, of achter tralies zal kosten. Niks 

"en"; de man was niet fout. Hij bracht niemand in gevaar; het bijremmen van de 

personenwagen was normaal... Geen gestampte mensjes dus. 

 

Ik ... uh ... ik geneerde me dood. De kalme, bedachtzame wachtmeester Van der Woude 

las mij, zonder het te weten, de les! Hij had gepraat met de chauffeur, hem gewezen op 

het onelegante van zijn manier van doen en in mij woekerden onderhand 

gedachtenfrutseltjes. Ik weet het: het was (bijna) helemaal een fantasietje, maar deze  

gevaarlijke dagdroom leerde mij dat de witte SAS-mannen een keurtroep vormen, een 

uitgelezen schare die meer baas is over zichzelf dan veel andere mensen; andere 

mensen die over de wegen jagen: u en ik.  

18.20 uur., "Alex de 7 wil binnenlopen bij Voorburg", meldt Van der Woude over de 

mobilofoon. Even stilte, en dan het antwoord : “Toegestaan --- uit.” 

De strak getrokken zenuwbanen komen tot rust; we zakken weg in onze stoelen en 

toeren door Den Haag.  

Alex de 7 valt binnen na een rustige surveillance. Zonder Italianen, zonder gestampte 

mensjes. 't Was voor deze dag weer over. En uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


