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31-10-08 – 11:40 Politieman Ton van Eijsden, oud-beheerder van het politie-wagenpark, heeft heel wat meegemaakt met de C10. 

ROTTERDAM - Hij gaf de politie twintig jaar lang aanzien en respect en Rotterdammers 

keken met ontzag naar hem op. De laatste roemruchte Chevrolet C10 kwijnt nu weg in een 

loods in Capelle aan den IJssel. 

Twee decennia lang steunde de Rotterdamse politie op een onafscheidelijke maat. Geheel in het wit, 

met politie-emblemen op de flank deed hij letterlijk 24 uur per dag zijn werk. De Rotterdammer in 

de straat keek met ontzag naar de bruut. Alleen al het geluid uit zijn buik deed hoofden draaien en 

groepen rotjochies uiteen stuiven. 

De zwaargewicht ging in 1986 officieel met pensioen. Maar af en toe laat hij in Rotterdam bij 

manifestaties zijn forse postuur nog zien en wil het straattuig van toen nu dolgraag met hem op de 

foto. „Hij krijgt fantastische reacties, waar hij ook komt,’’ zegt politieman Ton van Eijsden over de 

witte bruut van wie weinigen de naam eigenlijk kennen: het is de C10, de beruchte achtcilinder 

Amerikaanse Chevrolet Suburban, dé surveillancewagen van ‘de kit’ uit die tijd. 

Van de 200 exemplaren die dienst deden tussen 1963 en 1986 zijn er maar weinig overgebleven, 

maar toch heeft de historische collectie van de Rotterdamse politie er eentje rijdend weten te 

houden. Bram Verhoeff is de conservator van de historische collectie en eigenlijk zit hij met de 

wagen in zijn maag. Want hoe blij hij ook is met zijn C10, hij kan hem niet kwijt in zijn museumpje 

aan de Boezemsingel. Het icoon staat nu in een afgesloten loods in een industrieterrein langs de 

Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Eigenlijk zoekt hij voor de wagen een prominente plek in de 

stad. 

In het achterafpandje van het politiebureau aan de Rotterdamse Boezemsingel halen Van Eijsden en 

Verhoeff herinneringen op uit de tijd van de C10. ,,Mijn record is vijftien arrestanten tegelijk 

achterin op die houten bankjes,’’ zegt Verhoeff. ,,Dronkenlappen smeten we gewoon languit 

achterin. Weet je nog dat we losgebroken paarden aan de bumper vastbonden en ze door de stad 

reden?’’ En dan volgen de verhalen van de collega’s die niet gewend aan de rembekrachtiging, toen 

een noviteit, met hun kop tegen de voorruit knalden. Of erger: niet met de enorme kracht van de 

motor overweg konden, waardoor de auto met de agenten aan de haal ging. Het voordeel van die 

power bleef: ,,De boeven stopten maar met vluchten nog voordat ze begonnen waren als er zoiets 

achter ze aan kwam.’’ 

Die kracht van de lpg-slurpende wagen werd verminderd door de carburateurs voor de helft af te 

knijpen. „Maar toen nog liepen ze 1 op 3,’’ zegt Van Eijsden, in die tijd beheerder van het 

wagenpark. En daardoor eigenlijk medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van de C10 uit het 

straatbeeld. 

De dure Amerikaan werd vervangen door de praktischer en zuiniger VW Transporter. „Dat heeft 

ongelooflijk veel ophef veroorzaakt in het korps,’’ weet hij nog. Want die C10 was hét visitekaartje 

van de Rotterdamse gemeentepolitie. Ze stonden op stickers, posters en wervingsmateriaal. „Met 

het verdwijnen van die auto was het afgelopen met de eigen identiteit van de Rotterdamse politie. 

Zo voelden agenten dat. Hun imago was weg. ’’  

 


