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Zes zussen woonden vlak bij el-
kaar in een grote stad in het 
westen van het land. Zij hadden 

dagelijks met elkaar contact. Dat was 
ook wel noodzakelijk, want de logistiek 
van hun ‘bedrijfje’ moest op orde zijn. 
Deze werd nauwgezet verzorgd door 
hun broer, de oudste van het gezin en 
ook in de buurt wonend. 

Deze broer deelde de orders uit, schreef 
de binnenkomende goederen in en 
controleerde deze op kleur, maat, en 
prijs. Vervolgens liet hij de goederen op 
verschillende adressen bezorgen.

Praktijk
De dagelijkse praktijk van deze ‘logistie-
ke firma’ zag er als volgt uit. Met de or-
ders van hun broer in de hand zorgden 
de gezusters er ’s morgens voor dat zij 
reeds bij de opening van de diverse win-
kels in de binnenstad aanwezig waren. 

De orders bestonden uit het ‘ophalen’ 
van zes mantels, zes jurken, zes rokken, 

zes pantalons, zes riemen, zes paar slip-
pers, zes panty’s, zes stuks lingerie, zes 
ochtendjassen, zes shawls, zes pannen, 
zes steelpannen, zes cassettes bestek, 
Zaanse hangklokken, zes theedoeken, 
zes handdoeken, zes badlakens, zes paar 
schoenen, veel speelgoed, onedele sie-
raden, zes handtassen,zes portemon-
nees, een zo groot mogelijke hoeveel-
heid huishoudelijke artikelen, een zeer 
grote hoeveelheid make-upartikelen, 

zes kostuums, zes colberts, zes paar he-
renschoenen, twaalf paar sportschoe-
nen en zes regenjassen. Kortom: zes bij-
na complete inboedels.

Voor het transport van de goederen 
was óók door het ‘bedrijf’ gezorgd. De 
zussen waren alle zes zéér aan de maat 
en droegen allen zéér wijde jassen. 
Bovendien waren zij allemaal toegerust 
met grote, geprepareerde sporttassen. 
Deze tassen waren voorzien van ope-
ningen aan boven-, onder-, achter- en 
voorzijde. Dit alles ten behoeve van een 
snelle afhandeling van met name het 
inladen van de diverse goederen.

Pauze
Zoals het een goed vrachtwagenchauf-
feur betaamt en met goedkeuring van 
de directie van het ‘bedrijf’ werd hal-
verwege de werkdag door de gezusters 
een koffiepauze ingelast. Tijdens deze 
pauze, die veelal achterin in een druk-
bezocht restaurant en of in de aanpa-
lende toiletruimte plaatsvond, werden 

de reeds opgehaalde goederen onder-
ling – op maat en kleur – geruild en 
vervolgens weer in de diverse sporttas-
sen geborgen. 

Na de pauze werd de route door de bin-
nenstad door de gezusters vervolgd en 
werden de nieuwe orders van de broer 
wederom door hen uitgevoerd. Tegen 
het einde van de diensttijd reisden de 
gezusters – ieder voor zich - met de 

tram naar één van hun woonadressen, 
alwaar de buit onderling werd verdeeld.

De voorman van het ’bedrijf’ – de 
broer dus – deelde eveneens mee in de 
buit en kon ter plaatse kleding, schoei-
sel en andere zaken die van zijn gading 
waren, in maat en kleur uitzoeken. 

Aanhouding
Tijdens een werkdag werd een van de 
zussen staande gehouden, nadat zij een 
fles rode port in haar sporttas had ‘in-
geladen’ en hiermee zonder betaling 
een warenhuis wilde verlaten. Er werd 
besloten een recherchebureau in te 
schakelen voor nader onderzoek.

Nadat er voldoende feiten tegen de 
vrouw waren verzameld, werd de politie 
ingeschakeld. Dit leidde tot haar aan-
houding. Bij de daaropvolgende huis-
zoeking werden de zes bijna complete 
inboedels gevonden.

Na een nader verhoor werd ook beslo-
ten tot huiszoeking bij de overige gezus-
ters, waarbij even grote aantallen goe-
deren werden aangetroffen en in beslag 
genomen. Alle dames en de broer wer-
den vervolgens aangehouden.

Straf
In de daaropvolgende rechtszaak werd 
de complete familie veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van een jaar. ‹‹

*  Anja Couzijn is particulier onderzoeker 
(registeronderzoeker Couzijn Consul-
tancy) en bestuurslid van Stichting 
Nerob (www.nerob.nl)

 

Een optimaal georganiseerd logistiek proces is voor elk bedrijf van belang. Zelfs voor een 
bijzonder familiebedrijf, waarin een broer en zijn zes zussen werkzaam waren. Onderstaande 
case maakt dat duidelijk. ANJA COUZIJN *

Een kwestie van logistiek 

Voor het transport van de goederen had 
het ‘bedrijf’ óók gezorgd
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