
Met getrokken sabel 

Zooo.g 24 januari IgIS. In het Amst~rd~~ K~uenburl\ W;tS het rond kwart l>W"r 
negen dje avond nog redclljk druk op straat. Agent AJ. TIrseler, een djc!ldef van hel 
bw-Nu KaurnOOrx lIlI'I tw.al[ dlrnstJarrn. hl .. ld op hel KadlJkspl .. ln .... n oostlr In hel 
Iell. IIIJ stond In ilfI AnlSlerdamse pollIJekorps bekend als een diender dIe altIjd kalm 
m ta.::tls.ch oplrad. Zo ook dIe z.ood,t~vond. loen rond kw~rt over negen zIJn .tanda.::hl 
..... rd g"lrokkm door een .... at oudere. be-schonkm man dl .. bij een apotheek op de stoep 
UI. Dit man had krnllt'lllk zo diep In het glaasJ" gekeken dat het hem ondanks 
VfI"W(Jf!de po:tglngen n"'t IUKle om overrlnd te kOmt:'n, laai $laan vri lIg huIswaartS Ie 
ktNn. 

l1tseler realiseerde zIch dat de dronkm man. H11maal In be,,· .. l!Jng gekomen. een 
gevaar voor zichulf WIJ opleveren. HIJ zou blj\'OOfbceld kunnm worden aangereden. 
0.. dlend..f- bHloot Om In I .. grijpen. OiwbiJ loeeg hij I'rompt asslstentl .. ViIIn een 
burger. ffil zekele Pleter OV('f"\'llet. Omringd door ffil horde nleuwsgltrlgen tUden ze 
de m;ln op. ,,·a.al~ ze ~m g~liIm~k ono.l\!r d~ am!en ooderSl~nend n .... r het 
Zeemanshuis MIl het Kadijksplein sten. Oltar aangekomen vn:oe-g TItseler i an 
Iemand of dit 'om een kar' wilde telefOM",n, zodat de man veilig en wel lhuls kon 
wurden afgeleverd. 

Vervolgens beslOOI 111Sfler vOlSt een eIndje op Ie 10j1('fl mei de beschonkellf. wu rnlJ 
PI~t .. r (N<'1"VIl~ bem wf<lr,rom bellulpuam .... ~s. Ikg~r .. id door de nog stC<'ds groeiende 
meute liepen ziJ lingl.&ilm de Kauenburgerbrug op. Toen u t'\Im laler die brug O\'er 
" 'ilfI'n m op hH Kaltmbwgerpll'in aankw3lnt'n. voltrok 7.kh een drama. 

Pltter OvervUet en een aanJ.l1 andere ooggetulgw ZOIIden hierover et'rS! bij de polit!t 
en enkele maanden lall'f voor de Amsterdamse IfChlbimk uitgebreid vml~r1ngm 
aneggm. O~ k .... amen op het volgende neer. Op het KlIuenburgerplcln dook ui! de 
rumoerige menigte plolsellng et'n man op dle pal voor dlender lltsekr ging~, om 
de~ vervolgens In woord w geNar ie kl'Dntn Ie geven dat de dronka.ard motSt worden 
losgelalm. Van die Inmenging "'as ntsel~ naluurllJk allerminst g«Ill"Jld. m dat liel hl] 
de bemoei.:!! In nlei mis IC verstane tCfTl1en Weien. Na C<'Il kone " l>OI"den .... lssellng, 
.... aarolJ de laatste onder m .... r riep: 'Laal die man los, of anders neem Ik jou', toverde de 
bel11OC'ial blik$emsno>l van onder :t.IJn kleding een groot me§ tr voor5<:hiJn. Daarmee stak 
hiJ TllseI~ In de borsl. Ier hooItle Vin hel hart. De messentrekker ztlle het ver.'oIgen5 
op een lupen In de rlchtlng van de K~ucnburgerbrog. KitdlJkspleln. Op ziJn vllKhl wierp 
IIlj het mes In de KlIuenburgergr.teht. ~ menigte was inluS50Cn In paniek uiteen 
gest!Wen. 

lltseler z.-.g ondanks de hem t~rachle mesSle~en kans tlJn sabel Ie trekken en 
ziJn belag~ een pur mel~r Ie a.::htervolgen. M.wr vlak biJ een op hel KadlJkspleln 
I!t'I~em lrilmhul~ie stortte hU len slOlle dodelii k trewond neer. Een kwartier nadat 
omstander$ hem In het tr.llllhulsJe hadden gelegd. overJm hiJ daar. Sectie wees lall'f \lil 
dat 111Sf1l'f was overleden ten gevolge van 'ult"'Mdlg geweld, waardoor een wond 1$ 
toegl'tnachl in de wand van de linkrrborstkas. h.et hartzak;" m h<'t han '. In ..." 
sealerilppon werd verder vmneld 'dat de verwonding waaBChlJnllJk 15 loegtbr.teht met 
~n btwd. liI1g, schelp en snijdend tnI'S I .•• J dal mlnSltnS iJ ~ntJmMtr het lichaam 1$ 
Ingedrongen', De elnóc:onclusk> luidde 'dood door vetbloeding.' 



Vi« dagen na dco moord werd agem Aleundoer JohanrM'S T1W'11'f (36) In 
.... n_zi~id van lUim vijlho~rd collega 's op dco Qostt".btgrMfplaalS in Arru;tt'fdam 
begra'fflt , Ziln vrouw, Theodora ElIsabelIl Kolkman, 1.IJn docIlIer Vilft ii en 21Jn 
1 ... ~Ungdochlers van 9 bk,ven aclller. 

Eis: vijftien jaar 

Na dil' fatale avond op lw1 K3u~nburgerplein Ultf dco Am"erdamse reclK'rdw, onder 
leiding van ill'lpKlnlr J.A. ' 1nholl, all.s op all~ om de dader Van dne brule sl~kpanlJ 
w ~neI mogelijk In ~ krHg Ie V~llen. Dat l\;Jd al snel ~uhaal. Naout OVI'fVIIeI meldde 
zich nog een aall\.al ~ulgen. Zodoende krteg men al SfK'1 een duidelijk signalement 
van de &der. '1I1j droeg een donkerblauw colbencOSIuum j ... ] een das om den IIals ] .. . 1 
ffi een IIclll boeuroen. ' Onder dco gNuigen zijn ~r enkelffi die dco messenSleker van 
gezicht kennt'n. waardoor tJln naam bekend WordL 

011 aUts leldde ellUf dal de man rHds IW~ dagen na het gebeurde op em 
bouwpl;llllS ilitn de Surinameki!o:M-. waar hiJ weri<;uam WóIS. wml Kcarrestl'erd door 
I"I'ClIom:lK'ur J.F. Knipper m lwee Van zijn collE'ga·~. De alTHtanl blCt'k de 46-).lrige 
beton .... nter AdrlanllS Goot Ie zijn, van o::.onprong uil Nljm..gen afkomstig. De man 
ontkende In alle I~n dat hll de moo."" n. Yan diender T ltSfler was, ondanks 
liet feit dal hiJ Inmiddels door mke f gellilgen ... ·óIS hefkend. ZIJn Yerklaring kwam erop 
IICCI" dM hij die zondagavond ziJn wonlng .... n de Foelledwarsscraat (blnlK'n IoopafSlllnd 
van het Kauenburgplein) had VffIaten en vervolgens enige tijd op 5U";l3t lIad 
mrxJgelopen. 

Opvallend was. zo 1011 I"I'Cherchtur Knlppe!" later als getuige biJ de rechlbank 
verkfaren. dat GOlIt biJ zijn alTt"Statle niet aan de rechercheurs vroeg WiIiIrOm hiJ 
eigenlijk geallf!ileerd .... erd. 

Ondanks Inlensld dreggen in het Ooslerdok w~rd hrt moordwapen nooit gt'\·onden. 
Wel vond ~ ~hc«:"" """ gftulge, """ 'l.ek~f1' Hendrik de Graaff, dl~ GOUI. KQed kende 
ffi hem ' den tilalSten tiJd .... el In liet bellt heeft gezltn van een SCheë-mfS [een In een 
Khedr gestokfn m~J'. 

In mfl 19 15 " ond COlli voor dco Amsterdamse redtlbank. Hem ... ·M doodslag ten 
laste gelegd. Goul bll'ef """""'k~ontkennl'rl de me:5Sl1nlrekker" Ir ziJn. Of' officier Van 
Justitie, die In liJn rtqU lsltolr 0 meer ui !('tn verzachlende omstandigheden Ie 
honnen vinden. eiste vl]ftltn J ... ge-vangenl5.slra • Op 2 Juni 191 5 volgde de uitspraak: 
tiert jaar gfvMlgrni§straf. Goot tekende hoger beroep ;\Oln, maar hij trok dat enkrle 
.... ~ken later plotseling in. Of' redffi daarvoor WiS dat IIIJ In brt huls van bewaring van 
<"en medI.'g.dootlllfl'flle had gehoord dat hiJ Vin het gt'fKhlShof wel PMS .... n hoge,~ 
straf zou kunllell kriJgen. 

Tat SIOi 

In april 1915 wa,en biJ lW!l graf van nl~ler .... n grooI ianul van l ijn rolh'ga '§ voor een 
kone pledtligheid bijeen. In Mnwezlglwid van de .... eduwe werd op het graf een 
.... n\"1)oolge zuil onthuld met hl.'! opsc:hrlf: Vlln hel Am,;1.-rdomse Polllie-colps. De 
Hllvl'fSUmSf' oolltie\-~f1'nlilln~ Pllchl en Recht hechue een krans aan het ~edenkreken. 


