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Het Amsterdam van 

" I I-i: K E N  DE D E  W A L L E N  \'AN H A  \' E R  TOT G O RT" 

Appie Baantjer 
De tv-serie Baantjer, naar de boeken van oud

rechercheur A.C. Baantjer, kreeg afgelopen 

najaar de Televizier Ring voor het populairste 

programma. En Baantjer zelf behoort tot de 

meestgelezen scl11ijvers van Nederland. Een van 

de geheimen van zijn populariteit lijkt het nostal

gische Amsterdamse decor waarin hij zijn speur

neuzen De Cock en Vledder laat opereren. 

De brief was als volgt geadresseerd: .. Aan 
Het Distrikt Politieburoo de Koek en de 
Vledder Warmoesstraat Amsterdam . .. 
Zonder een punt of komma te plaatsen 
vroeg Gerritje W. uit L. (Gelderland) de 
beide rechercheurs uit de boeken van A.C. 
Baantjer om eens bij haar langs te komen. 
"Breng jullie vrouwen maar mee ik vind 
die boekjes zoo eeneg ik ben nog nooit in 
Amsterdam geweest daar kun je beter 
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maar niet komen ik woon hier nog geluk
kig hier kun je nog ·s avonds nog wel over 
straat lopen wel graag bericht wanneer 
jullie komen ik vind jullie zo eeneg. ·· 
Ze zijn niet langs geweest. De Cock en 
Vleclcler. Druk als ze waren met hel oplos
sen van de zoveelste moord. 

Lijken op fictieve adressen 
Lijken moeten ergens liggrn. Vandaar dal 
Appie BaantJer zijn vnencl l'll •1i1era1r 
agenl · John Bakken hoven regel ma lig bt• l t  
111e1 de vraag: .. Heb Il' 1.nnd.ig wat IL' 
clol'nr' 
··Nou nee. nik� b1_1zondt•r, ·· 
··11< wou wt•t•r t't'm t'l")!"L'n, t•cn ll)k rn·1·rkg· 
gt·n. Heb Je 1. 1 1 1  0111 llll'<' 1,· g.i,111 >"" 1.n l't'll 
p.idl" uur l,iler hl'bbl'n I JL- l.od, L'll \'ll'ddt•1 
nog 1111ndt•1 tijd 11 111 llll'llst'll ,11' 111c•vrllt1\, 
\V 111 hel l,l ' ldt•r,,· <>i' te 1.ol'kl'n 
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Albertus Cornelis Baantjer (Urk, 1923) 
werd als 1 8-jarige in 1945 naar Amster
dam gestuurd om politieagent te worden. 
Hij diende eerst op bureau Linnaeus
straat, toen bij de radio-autodienst van de 
gemeentepolitie, beter bekend als 'vijf 
maal acht', naar het toenmalige alarm
nummer. In 1955 werd hij rechercheur op 
het roemruchte bureau Warmoesstraat en 
bleef dat tot zijn 'functioneel leeftijdsont
slag' in 1983. Als rechercheur was hij 
betrokken bij het onderzoek naar diverse 
moorden in 'donker Amsterdam·. zoals 
de rosse buun 40 jaar geleden nog werd 
genoemd. De eerste jaren werd hij in 
kranten nog abusievelijk A.L. Baantjer of 
A.C. Baantje genoemd. respectievelijk in 
berichten over de moord op Magere Josje 
(augustus 1 957) en op Barbara van der 
Eng !september 1967). Twee moorden die. 
net als de moord op Chinese Annie 
!december J 956). nooit werden opgelost. 
Althans naar het oordeel van de rechter. 
Baantjers ergernis daarover was zijn oor
�pronkelijke clrijfveer om misdaadromans 
te gaan schrijven. Boeken "waarin het 
,tllemaal klopte: een bewij,. een getuige. 
een spoor Heerlijk. het mooiste clat je als 
pollt1eman kunt hebben." 
Ik <1uteur Baanr_ier legt 111 ZIJ11 romans 
zqn· l i jken (•en enkele keer buiten 
i\m�tl•rcl,1111 neer het lijk van Peter van 

lO 

Oudezijds Achterburgwal 58, 
60 en 62 (vrnl) op 12 febniari 
1955. Op nummer 60 werd 

Annie M. Zentveld, alias 

Chinese Annie, vennoord 

aangetroffen op oudejaarsdag 

1956. Zij stond model voor 
twee verschillende personages 

in Baant:jers boeken. 

De Brouwersgracht keert 

geregeld ten1g als locatie. 

Zo zien De Cock en Vledder in 
De Cock en de ontgoochel
de dode uit 1970 nog net dat 

een lange, slanke, goedgebouw
de maar erg dode man uit liet 

water wordt gevist. 

Geffel ('Sluwe Pietje' ) worclt in  De Cock en 

de treurende kater ( 1977) ergens in de clui
nen bij Noordwijk gevonden; een dolk 
steekt nog in zijn rng. En ook wel een 
enkel keertje in de Bijlmermeer: Sylvia 
van Regensbergen woonde in flat Fleercle
hoeve 784 (De Cock en de naakte juffer) en 
werd daar ook dood aangetroffen. Maar 
doorgaans liggen de slachtoffers in district 
2, het "aloude politiebureau aan de 
Amsterdamse Warmoesstraat", een frase 
die praktisch op elke eerste bladzijclc van 
een De Cock-roman staat. Daarbij moet 
worden aangetekend dat Baantjer de oucle 
grenzen van district 2 in acht neemt. Vroe
ger. althans de 38 naoorlogse jaren dat 
Baantjer diencler was, werden die grenzen 
gevormd door het midden van het Ij. de 
Ijtunnel, de Oudeschans, de Oude Hoog
straat, de Dam, de Paleisstraat, de Wester
markt en de Prinsengracht tot aan het Ij. 
Zeker zeven boeken openen zelfs met een 
lijk op de Keizersgracht. 
Op Keizersgracht 983 wordt in de roman 
De moord op Anna Bentveld het ontzielde 
lichaam van een hoer gevonden. Maar het 
adres bestaat niet; de oneven zijde van de 
Keizersgracht eindigt met 767. Netzomin 
kent de Oudezijds Achterburgwal een 
nummer 1017. Daar ligt in De Cock en een 

dodelijk rendez-vous het ontzielde lichaam 
van de lesbische prostituée Dupuitrain. 
Soms verhaspelt Baantjer óók de straat
naam. De genoemde Bijlmerflat Fleerde
hoeve bijvoorbeeld bestaat niet: Fleerde 
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en Grubbehoeve wel. Een van de weinige 
echt bestaande adressen in Baantjers 
romans is Warmoesstraat 48. het genoem
de "aloude politiebureau aan de Amster
damse Warmoesstraat". 

Echte Vledder is slimmer 
En hoe fictief zijn de moorden zelf in 
Baantjers misdaadromans? Vooral in de 
oudste 'Baantjers· blijken de fatale mis
drijven vrij vaak te zijn gebaseerd op 
waar gebeurde moorden. al zijn die histo
rische moorden vaak slechts een aanlei
ding om een verhaal te vertellen en niet 
meer clan dat. De naam van de titel-'11el
din' uit De moord op A1111a Bentveld ( 1 967) 
lijkt verdacht veel op die van het slacht
offer van de eerste in een lange reeks van 
beruchte hoerenmoorden rond 1 960: 
Annie M. Zentvekl. alias Chinese Annie. 
Chinese Annie - ze had een wat Oosters 
uiterlijk, vandaar - werd op ouclejaarsclag 
1 956 vermoord aangetroffen in haar pees
kamertje op Oudezijcls i\chterburgwal 60. 
Het panel is nu niet meer in gebruik als 
"verhuurinrichting". zoals dag- en andere 
bladen een raamborcleel in die jaren eule
mistisch noemden. De vrouw was 
gewurgd. 'Strangulatie' is overigens vaak 
de doodsoorzaak in de misdaadromans 
van Baantjer: daar heeft: hij als recher
cheur het meest mee te maken gehad. 
Het gebruik van vuurwapens kende men 
in zijn tijd voornamelijk uit Amerikaanse 
misdaadseries op de televisie. 
In Baantjers eerste twee boeken. De Cock 
en de wurger op zondag en De Cock e11 ht:t lijk 
in cle kast,rnclu. die vrijwel gelijktijdig in 
1965 werden uitgebracht. was Jurrian de 
Cock (met ceeooceeka) de hoofdpersoon. 
Maar omdat de schrijver niet zeker wist 
of hij met dit personage door wilde gaan. 
is De Cock in het volgende boek. De ,,word 
op A111w l!rntvelcl. even gedegradeerd tot 
bijfiguur. De oude grijze rechercheur (al 
worden in de boeken die bijvoeglijke 
naamwoorden nooit direct gekoppeld) 
met moeie voeten wordt bijgestaan door 
zijn jonge assistent Dick Vledder. Vled
ders mond zakt altijd open als zijn oudere 
collega De Cock weer eens uit legt hoe het 
in l'lkaar zit: " 'f\rrestL'er dl' dokter. · De 
mond van Vledder zakte wijd open. De 
Cock knikte. ·voor moorcl."" (/Je Cock e11 her 
11111,ktT vu,, de dood. 1 987). l lL' Cocks assis-
t L'nl draagt de na,1 11 1 van lfaantjers jonge 
collega op bureau Warmoesst raat in de 
j;,rcn 19f>J-1972: kl'nnelijk had de auteur 
t'ven geen 1nspi1".: l l 1e 0111 t'<:'11 nieuwe 
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naam te verzinnen. De romanfiguur Vled
der is niet bijster slim. De echte Vledder 
was daar niet zo blij mee. maar revan
cheerde zich door commissaris van de 
groep Ernsl"ige Delicten bij de Rijksrecher· 
che te worden. 
Baantjers alter ego De Cock dankt zijn 
naam aan een oudere rechercheur van 
hetzelfcle bureau. Theo den Haan. Die had 
in het verzet gezeten onder de naam Le 
Cocq. De grap dat de romanheld zich 
altijd voorstelt als "De Cock met cee
ooceeka" leende Baantjer echter weer van 
collega Hoek "met ceeka". 

Er is een vrouw vermoord 
Zijn eerste romans schreef Baantjer met 
één oog gericht op de dossiers van niet
opgeloste moorden. Niet dat alle details 
kloppen. uiteraard. Baantjer brengt in die 
eerste boeken gegevens uit verschillende 
zaken in één boek samen én verdeelt 
anderzijds elemenren uit één zaak over 
verschillende boeken. Zo wordt het lezen 
ervan een speurtocht op zich. De Cock t'II 
de 1v111g,·r op ZOll{lag heelt vermoedelijk als 
uitgangspunt de moord op Magere _losjl'. 
oliewel de JJ-jarigt• Johanna Machelina 
Oude,. in lwt souterrain van ht'I bordeel 
van Manke Miep op OuciL·zijd, Voorburg
wal 83. In hel boek st,1;11 : "" Ik moor<I Wl'rd 

1 ·� 

Et'11 h11ppe11i11g va11 hel Provo11ad11-orköl OJ> 
ko11i11gi1111edag 1966 bij lw Lit'verdje op her 
Spui. Voor Bamitjer was 1966 hel kc:erpunr: 
··Ot' ,111 10,itdt werd omver geschopl en si11ds
clit'11 is c?r t'e11 gezagsvaciüim: er is niets voor 
i11 fk plaats gt'kome11. .. 

gepleegd in de nacht van 3 op 4 juli en wel 
in het pandje van Ouwe Miep op de Wal
len. We hebben het tijdstip van de moord 
nog niet exact kunnen vaststellen. maar we 
vermoeden. dat her zo omstreeks één uur 
moet zijn geweest. Her slachtoffer was een 
vijfendertigjarige prostituée. die in de 
buurt Dikke Sonja werd genoemd." 
De namen kloppen dus niet. al lijkt Oude 
Miep natuurlijk sterk op Manke Miep. 
Zowel de Miep van vlees-en-bloed als die 
uit hel boel< hielden vol niets gezien re 
hebben. Raar. beiden stonden erom bekend 
dat ze. gezeten voor het raam. alles en 
vooral iedereen in de garen hielden zolang 
er prostit uées in her panel werkzaam 
waren. Dat ze dat nu uitgerekend op die 
moordavond niet deden' BaantjL'r was er 
als rl'chercheur van overtuigd dal MankL· 
Miep iet, gezien moest hebben. Voor dl' 
moord op M.igerl' lnsie Wl'rd ha,tr ed1tge
noo1 J11op �- VL·roorcll't•lcl. 1t•m,111d d1L' h,1.ir 
1neer ..,Jat.1g clttn genegenheid µat. Mtt;l1· 111 
hogl'r bl'rnl'p \vt>rcl h11 vn J)!L',prnkl'l\ 
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In De Cock en de wurger op zondag lopen 
werkelijkheid en fictie door elkaar. ten
minste wat de echtgenoot van het slacht
offer aangaat. De Cock (lees: Baantjer) laat 
de echtgenoot van Dikke Sonja opdraven. 
ene Branders. Baantjer/De Cock beschul
digt hem van moord. Niet in wettelijke 
zin (De Cock krijgt de zaak niet rond. net
zomin als Baantjer kon bewijzen dat Joop 
S. Magere Josje had vermoord). maar in 
die zin dat Branders zijn echtgenote de 
prostitutie in had gedreven. En dat was 
ook wat Joop S. te verwijten viel: behalve 
Josjes echtgenoot was hij ook haar pooier. 
Opvallend is dat Branders zijn vrouw tij
dens het verhoor door De Cock niet één 
keer bij haar voornaam noemde. Hij 
kwam niet verder dan "hoer" en "slet". 
Zoals S. zich bij de politie meldde met de 
opmerkelijke mededeling: "Er is een 

vrouw vermoord" in plaats van: mijn 
vrouw is vermoord. De agent die met Joop 
S. meeging naar het kamertje van Magere 
Josje en S. naar haar naam vroeg. kreeg 
als antwoord: "De voornamen weet ik 
niet zo precies." 

In De wurger op zondag wordt nóg een pros
tituée vermoord, eveneens door wurging: 
Bleke Conny. Net als het personage Anna 
Bentveld lijkt zij gemodelleerd te zijn 
naar Chinese Annie. bekend om haar 
matbleke huid. Op de avond dat Chinese 
Annie werd vermoord, stond een An1eri
kaans soldaat geruime tijd 'op wacht' 
voor haar kamertje. Eerder die avond was 
hij al bij haar geweest. maar leerde dat je 
de dames niet met reischeques kon beta
len. Toen hij terugkwam van wisselen. 
waren de gordijnen van het peeskamertje 
dicht. Toch voelde hij aan de deur: die 
was aan de binnenkant afgesloten. merk
te hij. Hij besloot te wachten. En hij 
wachtte nog steeds toen een collega van 
Chinese Annie de deur op een !der zag 
staan en haar dood op de divan zag lig-

Souteneur Hming Arie /Arie 
Elpert, 1923-1995), in 1968 

voor zijn huis in de Oude 
Kennissteeg. Ruwe bolster, 

blanke pit, volgens BaanLjer. 
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gen. De Amerikaan is vol blijven houden 
dat hij niemand het kamertje heeft zien 
verlaten. In het boek wacht een 22-jarige 
jongeman voor het peeskamertje van 
Bleke Conny. omdat de gordijnen gesloten 
zijn. Korte tijd later blijkt de deur op een 
!der te staan. zonder dat de jongeman 
iemand heeft weg zien gaan. 
Merkwaardig genoeg komen andere 
omstandigheden waaronder de fictieve 
Bleke Gonny de dood vond erg overeen 
met de moord twee jaar later(!) op Barbara 
van der Eng. Ook die moord is nooit opge
lost. 

De afbraak van het Gezag 

Baantjer heeft weinig aan zijn personages 
veranderd sinds Provo het Gezag voor 
schut zette en burgemeester Van Hall 
werd weggestuurd. "Voor mij was 1966 het 
rampjaar voor de Amsterdamse politie." 
verklaarde hij in 1977. "De autoriteit werd 
omver geschopt en sindsdien is er een 
gezagsvacuüm: er is niets voor in de plaats 
gekomen . .. Was ergernis over niet- opgelos
te moorden de aanvankelijke drijfveer van 
Baantjer om misdaadromans te schrijven. 
na 'het rampjaar 1966' is de beweegreden 
nostalgie. Heimwee naar de tijd dat "een 
hoer nog een hoer was" en niet iemand 
die het deed voor "een nieuw dressoir of 
een shot heroïne". Toen de rechercheur 
nog bij de penose hoorde als Bromsnor bij 
Swiebertje. toen er nog vertrouwen over 
en weer was en er relaties groeiden. Toen 
de inbreker nog een vakman was en geen 
vuurwapen op zak had. toen het overval
len van bejaarden nog laf werd gevonden 
en een souteneur als Haring Arie nog een 
persoonlijkheid was. Toen Amerikaanse 
Harry (een meester in het uitschudden '.'an 
Amerikaanse verlofgangers) het sportief 
opnam dat - na zeven vergeefse pogingen 
- Baantjer eindelijk een zaak kon bewij
zen. Toen deze ruwe bolsters. blanke pit
ten nog bijnamen hadden als Apache Alie. 
Utrechtse Bertus en Dikke Appie - ene 
Albertus 8. Toen de rechercheurs van de 
Warmoesstraat nog maar 1 100 misdrijven 
per jaar behandelden ( 19561 in plaats van 
de 20.000 van nu. En toen het oplossen 
van misdaden nog nauwelijks teamwork 
was: "In de jaren vijftig behandelcle ik zo·n 
moordzaak helemaal alleen. Ik kende de 
wallen van haver tot gort. Mijn werkwijzt• 
van destijds is eigenlijk de methode die De 
Cock nog steeds toepast. Het is misschien 
niet meer van deze tijd. maar ja. Havank 
en Simenon worden ook nog steeds gek·-
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zen. ( . . .  ) Mijn hele schrijverij is erop 

gericht om de mensen te vermaken. Ik 

zeg altijd: wie een Baantjer oppakt. moet 

effe kunnen wegzakken. effe weg uit de 
beslommeringen van de dag." 
Dat de personages en omgangsvormen zo 
weinig zijn veranderd. is ook een van de 
redenen van Baantjers succes. Hij toont 
Amsterdam zoals zijn lezers Amsterdam 
graag zien: met oude1wetse. Hollandse 
souteneurs die onenigheden met de vuist 
uitvechten. niet met vumwapens. Van-

SCl:llejoto "fl11 de lffl.4-trlevisie
op11,1me 11it J \196 vu11 De Cock 
en de moord op de markt
meester. Op her D11pprq1/t'i11 
mulervmgrn \1/,•ciclcr (\linm· 
l!t'inia) e11 Ve Cock (l'i1•1 
Uim1rr/ de lll11t-ktme('Sla 
/Michit'/ Noo1t-r/ ,, ·/ · "('t l!s 11cll!l'r 
Noo!!'r 111ed,•11n(·111· ·  / ' .· . 1 ' ·t l!.1 . 1/111· 
IJreg!s l'II fr11 11s 1'<111 /J('lll"S!'II 

maar een dealer heet niet Achmed maar 

Archibald van Maanenfeldt (De Cock en het 

lijk aan de kerkmuur). "De Warmoessrraat? 

Ik zou er wel eens weg willen." verzuchtte 

Baantjer in 1977 tegen een verslaggever 

van weekblad De Tijd. "Het is er een smelt

kroes van één vierkante meter. We krijgen 

er bijna nooit een Nederlandse verdachte. 

Het is gewoon een verademing als je weer 

eens een Nederlander voor je hebt." Ver

vreemdend en vertrouwenwekkend tege

lijk. dit Amsterdam waar mevrouw Gerrit

je W. uit L. (Gelderland) niet graag komt. 

maar wel graag over leest - met de knip 

op de deur. 

En dus gaan Baantjer en Bakkenhoven 

maar weer op pad. Op zoek naar mooie 

moordplekken in hun moordstad. zoals 

die was vóór de afbraak van het Gezag. ■ 

Drs. E. Slot is freelance journalist. 

daar dat Baantjer in zijn 25ste De Cock- Voor dit anikel is gebruik gemaakt van het typo-

verhaal. De Cock en liet masker va11 de dood. script Het Amsterdam van Appie Baantjervan 

rustig Utrechtse Bertus kan opvoeren. een John Bakkenhoven. Komend voorjaar brengt 

historische figuur uit de zaak-Magere Baantjer-uitgever De Fontein dit boek uit. 

Josje. In Het masker van cle dood ( 1987) is die 

Utrechtse Bertus weliswaar een belegen 

souteneur. maar nog steeds iemand die 

een 'niese· (een meisje dat voor hem 

werkt) naar het ziekenhuis rijdt. 

Uiteraard is Baantjer enigszins met zijn 

tijd meegegaan en in zijn boeken wordt 

ook geschoren en in drugs gehandeld. 

:n 

3 
,!< 
ë "' '-9 

clu, \111<-lt•td,1111 1,11111,111 l'J')/'( 




