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perspectief

Zoals bekend, zijn op 16 november van het
vorige jaar drie adjudanten van het Korps
Rijkspolitie tot officier benoemd.
Toen de "kapiteins in spe", eerder door de
Minister van Justitie op de 25e verjaardag
van het Korps Rijkspolitie in verband met
hun eervolle benoeming waren ontvangen,
lokte dit in een dagblad een kommentaar
uit, dat hiermee de "ijzeren wet doorbroken
was" van de praktische onmogelijkheid voor
wachtmeesters om in de carrièrelijn hoger
op te klimmen dan de rang van adjudant ..
Toegegeven, dat deze gevolgtrekking wat te
voorbarig was, zij spruit in ieder geval voort
uit een in brede kring levende gedachte
om bij de Nederlandse politie te komen
tot de vorming van een middenkader, van
mensen uit de praktijk met een rang die
meer in overeenstemming is met de te
vervullen functie in de huidige en toekomstige
samenleving.
Hoewel de onderhavige bevorderingen nog
tot de hoogst zeldzame blijven behoren, is
dit toch een vingerwijzing naar een op dit
terrei n voortzettende democratiseri ng bij
de politie.
Moge dit een stimulans zijn voor diegenen,
die zich met de' problematiek van de vorming
van het middenkader bij de politie bezig
houden.

Red.

BIJ de omslagfoto:

Ook dit sfeerrijke stukje Drenthe behoort tot het
werkterrein van het Korps Rijkspolitie.

(foto: Bas den Oudsten)
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op dag
van jubileum

Korps Rijkspolitie
werden drie

adjudanten kapitein

De generaal W. de Gast neemt achtereenvolgens de eed af van kapitein J. Ranselaar,
C. P. A. Kanters en F. A. Mulders op 23 december 1970 in "Het Kasteel" le Vught.

(foto: Techn. Recherche 's-Hertogenbosch)

Op 11 november werden de adjudanten C. P. A. Kan-
ters, F. A. Mulders en J. Ranselaar om half drie ont-
boden bij de Minister van Justitie, mr. C. H. F. Polak.

Het was deze adjudanten niet onbekend, dat dit be-
zoek verband hield met de mogelijkheid van hun
benoeming tot officier der rijkspolitie, maar niet be-
kend was, in welk stadium de voordracht zich be-
vond. In tegenwoordigheid van de Algemeen Inspec-
teur, generaal W. de Gast en de Chef-Staf, kolonel
T. J. Canter Visscher, betraden zij de kamer van de
minister die in gezelschap was van de Staatssecre-
taris, mr. K. Wiersma, de Secretaris-Generaal, mr.
A. Mulder en de Directeur-Generaal, Hoofd van de
Directie Politie, mr. W. J. van Eijkern. De minister
wendde zich met een toespraak tot de adjudanten
waarin begrip klonk voor de spanning tengevolge
van de langdurige procedure en hij somde enkele
kwaliteiten op van ieder van hen. Hij tekende aan
respect te hebben voor de gevolgde cursussen en
behaalde diploma's, gericht op de praktijk waarmee
academici - wier studie nu eenmaal anders gericht
is - naar zijn mening grote moeite zouden hebben.

2

Het verheugde hem op de dag waarop het 25-jarig
bestaan van het Korps Rijkspolitie werd herdacht,
hun benoeming bekend te maken tot officier der
rij kspol itie 1e klasse.
Bij de felicitatie overhandigde de minister elk een
afschrift van het Koninklijk Besluit.
De adjudant J. Ranselaar dankte mede namens de
beide andere benoemde officieren de minister en al-
len die t.a.v. de voordracht advies hebben uitge-
bracht. Hij zei dat het feit dat de minister persoonlijk
de benoeming bekend heeft willen maken voor be-
trokkenen extra luister bijzet aan deze bijzondere
gebeurtenis.

Kapitein C. P. A. Kanters werd op 29 juni 1915 te
's-Hertogenbosch geboren. Hij begon zijn politie-
loopbaan op 1 augustus 1940 bij het Korps Rijks-
veldwacht en ging na de opheffing van dit Korps
over naar de Marechaussee en kwam na de bevrij-
ding bij het Korps Rijkspolitie. Zijn technische op-
leiding (radiotechniek, waardoor hij als weinigen in
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het bezit kwam van een amateur radio-zendmachti-
ging) en zijn fotografie-hobby, hebben in belangrijke
mate zijn loopbaan beïnvloed. De cursussen dacty-
loscopie en opsporingskunst tezamen met veel eigen
studie, brachten hem op de plaats van Gewestdes-
kundige, later Hoofd van de Technische Recherche
te 's-Gravenhage. Op 1 september 1970 werd hij op
eervolle wijze uit deze functie ontheven i.v.m. zijn
tewerkstelling bij de Directie Politie van het Ministe-
rie van Justitie, waar hij in het bijzonder is belast
met identificatiemogelijkheden o.a. de bestrijding
van illegaal vuurwapen bezit.
In 1959 kreeg hij de opdracht gedurende een half
jaar bij het Korps Gewapende Politie in Suriname de
basis te leggen voor de Technische Recherche al-
daar. Tijdens een hernieuwde uitzending van een
jaar kon hij de opdracht voltooien.
Bij de watersnoodramp in 1953 had hij een werk-
zaam aandeel in de identificatie van de slachtoffers
in Zeeland. Op het terrein van de Technische Re-
cherche heeft hij vele malen cursussen en instruc-
ties gegeven, terwijl hij nog als docent verbonden
is aan de Recherche School te Wolfheze.
In het Korpsblad Rijkspolitie zijn verschillende ge-
waardeerde artikelen van hem gepubliceerd.

Kapitein F. A. Mulders werd op 27 januari 1917 te
Oss geboren. Hij trad op 14 oktober 1940 in dienst
bij de Marechaussee en kwam na de bevrijding bij
het Korps Rijkspolitie. Reeds spoedig werd van zijn
kennis en kunde op het gebied van de fotografie ge-
bruik gemaakt o.a. bij de Verkeers- en Rivierdienst
te Maastricht. De cursussen dactyloscopie en foto-
grafie gepaard met een ijverige studie effenden zijn
weg naar de functie van Gewestdeskundige, later
Hoofd van de Technische Recherche te 's-Hertogen-
bosch. Na de bevrijding van het zuiden van het land
werd hij toegevoegd aan de intelligence-officer in
Londen en Edinburgh i.v.m. verhoren van Nederlan-
ders die in Duitse dienst waren geweest en als
krijgsgevangenen' naar Engeland waren afgevoerd.
Vanaf oktober 1946 werd hij een half jaar in N.l.C.A.
verband uitgezonden naar Indonesië t.b.v. de Alge-
mene Politie. Tijdens de watersnoodramp in 1953
was hij belast met de identificatie van de slachtof-
fers in Noord-Brabant.
Op zijn artistieke kwaliteiten werd vaak een beroep
gedaan zoals bij de voorbereiding en uitwerking van
de IPA-tentoonstelling in 1956 te Essen, de tentoon-
stelling Raad en Daad en in het bijzonder zijn initia-
tief voor het uitgeven van de Rijkspolitiekalender,
waaraan hij. ruim 16 jaar technische medewerking
heeft verleend. Op zijn terrein trad hij menigmaal op
bij instructies en lezingen; hij is als docent verbon-
den aan de Recherche School te Wolfheze.
Op 30 april 1957 werd hem de ere-medaille verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver toe-
gekend. Nadat hij op 1 mei 1970 was aangewezen
als dd. stafofficier recherchezaken te 's-Hertogen-
bosch, werd hij bij zijn benoeming tot kapitein, defi-
nitief voor deze functie aangewezen.

Kapitein J. Ranselaar werd op 26 januari 1914 te
Leiden geboren. Zijn politieloopbaan ving aan op
19 februari 1937, als beredene bij het Wapen der
Koninklijke Marechaussee. Bij de reorganisatie van
de Nederlandse Politie ging hij op 1 maart 1943 over
naar de Staatspolitie (Marechaussee) en kwam na
de bevrijding bij het Korps Rijkspolitie.
Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door een reeks
wisselende functies. Zo werd hij tijdens de bezetting
belast met de oprichting van het nieuw geformeerde
districtsbureau te Amsterdam en na de bevrijding
had hij een werkzaam aandeel bij de opbouw van
het Gewestbureau te Amsterdam, gelijktijdig met de
formatie van het Divisie-bureau te Amsterdam van
de nieuw opgerichte Koninklijke Marechaussee. (In
de turbulente na-oorlogse jaren ging namelijk de op-
bouw van het Korps Rijkspolitie en de Koninklijke
Marechaussee vaak hand in hand). Vervolgens werd
hij bureau-chef te Alkmaar en werd hij in 1954 ge-
plaatst bij de Gewestcommandant te 's-Gravenhage.
Na zijn aanwijzing in 1960 als districtsadjudant werd
hij al spoedig belast met de voorbereiding en da-
gelijkse leiding van de vormingscursus voor groeps-
commandanten op "De Grasheuvel" te Amersfoort.
Hierna werd hij ter beschikking gesteld van de Al-
gemene Inspectie (o.a. Bureau Verkeerszaken) en
toegevoegd aan het Hoofd van het Bureau Werving.
In deze periode werd een aanvang gemaakt met de
aanstelling van MULO-leerlingen bij de politie.
In 1967 werd hij weer als districtsadjudant geplaatst
te 's-Gravenhage, waar hij vanaf 1 januari 1970 was
aangewezen als dd. stafofficier speciale diensten.
Op de datum van zijn benoeming tot kapitein werd
hij verplaatst naar de Algemene Inspectie, Stafafde-
ling Beleid en Beheer.
Op 30 april 1964 werd hem de ere-medaille verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau in goud toege-
kend.
Als een der oprichters van het Korpsblad Rijks-
politie en sindsdien deel uitmakend van de redactie,
ziet hij het Korpsblad niet alleen als een goed com-
municatiemiddel tussen Korpsleiding en Korpsleden,
maar acht hij deze periodiek ook van grote waarde
uit een oogpunt van representatie en documentatie.

Geboeid volgden de aanwezigen de plechtigheid.
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/----------

Amsterdam, 30 november 1970.

DE BURGEMEESTER

VAN AMSTERDAM
Aan de Algemeen Inspecteur
van het Korps Rijkspolitie,
's-GRAVENHAGE.

Tegen 31 december a.s. zal de vaste bijstand van het
Korps Rijkspolitie aan de gemeentepolitie van Amsterdam
worden beëindigd. Ik stel er prijs op na~ens de burgerij
en het politiekorps van deze stad Uw korps dank te betuigen
voor hetgeen het door die bijstand te onzen behoeve heeft
verricht.

Zoals U weet, had en heeft de Amsterdamse politie een
nijpend personeelstekort. In de afgelopen drie jaren heeft
Uw korps een deel van dat tekort op bekwame wijze opgevangen.
Dit valt des te meer te waarderen, omdat ook Uw korps in
ernstige mate met personeelsgebrek heeft te kampen.

De ambtenaren van het Amsterdamse korps bewaren een
goede herinnering aan de samenwerking met hun collega's van
de rijkspolitie. Ik ben er zeker van, dat dit wederkerig is
en dat de leden van Uw korps van hun detachering in deze
stad, ondanks de daaraan voor hen en voor hun gezinnen ver-
bonden bezwaren, een positieve indruk hebben meegenomen.

Ik zou het op prijs stellen, als U deze brief op de
naar Uw oordeel meest daarvoor in aanmerking komende wijze
ter kennis van de leden van Uw korps zoudt willen brengen.

De Burgemeester van Amsterdam,
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Tekst en foto's:

Opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

minister Polak
tijdens bezoek aan "Exloo":

Korps Rijkspolitie
is een goed korps,
dit is geen tijd
voor losse eenheden

In gezelschap van staatssecretaris mr. K. Wiersma
en de burgemeester van Odoorn, mr. E. W. de Fiel-
liettaz Goedhart, heeft de minister van justitie, mr. C.
H. F. Polak, onlangs een werkbezoek gebracht aan
het nieuwe opleidingscentrum van de Mobiele Een-
heden van het Korps Rijkspolitie "De Hunzebergen"
in Exloo (Drente). Het was een zuiver werkbezoek
dat in ontspannen sfeer verliep.
Het vakantieoord "De Hunzebergen" ligt temidden
van het uitgestrekte schone Drentse land, met aan
de ene zijde een blik op de wijde veengebieden en
aan de andere kant de contouren van de Drentse
bossen. Het gebouw zelf voldoet aan alle eisen op
het gebied van logies en verzorging, maar daarom
is het dan ook een vakantieoord. Het is echter dui-
delijk dat de rijkspolitie-ambtenaren er niet heen-
gaan om er van een prettige vakantie te genieten.
Zij komen er uit bittere noodzaak zoals ook de mi-
nister naderhand in een toespraak zou benadrukken,

6

om zich te wapenen tegen de fysieke maar vooral
ook psychische beroepsspanningen in deze tijd van
hand over hand toenemende gezagsondermijning en
geweld.
Hoe groot deze spanningen kunnen zijn onderging
het gezelschap in de zaal waar door middel van
video-recorders opnamen werden vertoond van "reI-
len". Geen geënsceneerde rellen, maar .Jite" door
burger-cameraploegen gefilmde beeldverslagen van
ongeregeldheden in o.a. Amsterdam en Londen. ZÓ
groot was de hysterie van de massa, dat die op een
gegeven ogenblik minister Polak de opmerking ont-
lokte "als je het ziet, wordt je er al gek van".
Het voornaamste doel van deze video-recorders is
overigens niet in de eerste plaats de cursisten te
laten zien wat er zoal op je af kan komen, maar veel
meer om gemaakte fouten in de aanpak te registre-
ren. Met gebruikmaking van plotborden wordt door
de instructeurs uitgelegd wat de juiste wijze van op-
treden zou zijn geweest en er wordt uitgebreid over
gediscussiëerd.
Naast zelfverdediging wordt op "De Hunzebergen"
ruime aandacht geschonken aan zelfbeheersing en
de psychologische aspecten van het politie-optreden.
Daarom is er aan het instituut ook een psycholoog
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verbonden, die zeer nauw bij de opleiding is betrok-
ken. .
De cursisten zijn er beurtelings politieman, relschop-
per, of - zoals bij het bezoek van de minister -
weerspannige arrestanten. Het gaat daarbij zeer
realistisch toe. Aldus ondervindt men zelf aan den
lijve wat het zeggen wil met zachte, maar als het
nodig is ook harde hand, te worden gedwongen de
regels na te leven. Het was verwonderlijk om te zien
hoe mensen wier taak het is en die daartoe ook zijn
opgeleid de orde te handhaven, veranderen in wild
om zich heentrappende en gillende individuen, als
ze zelf door het "wettig gezag" tot de orde worden
geroepen. Het is een door mannen die wij spraken
als waardevol ondervonden ervaring, die kan bijdra-
gen tot een beter aanvoelen van de situatie.

Verbindingen, kleding en uitrusting

Eén van de voornaamste punten voor het welslagen
van acties in groot verband zijn de verbindingen.
Helaas zijn de verbindingsmiddelen waarover het
Korps Rijkspolitie (bedoeld wordt de middelen voor
optreden in groepsverband) kan beschikken hetzij
onvoldoende, hetzij onpraktisch. Duidelijk hebben
de minister en zijn gezelschap kunnen vaststellen,
dat op dit punt nog heel wat te verbeteren valt.
Ook op het gebied van kleding zijn er nog tal van
wensen, al is de invoering van de nieuwe helmen
een stap op de goede weg. Hetzelfde kan gezegd
worden met betrekking tot de overige uitrusting.
Overste J. Schouten, hoofd van het bureau Bijstands-
verlening van de Algemene Inspectie, had dan 001<
een uitgebreid "verlanglijstje" voor de minister.

Spectaculair

Spectaculair en zeer realistisch was de (niet voor-
bereide) oefening in het arresteren van enige lieden,
die zich in een woning hadden verschanst. Het ge-
zelschap volgde deze oefening met grote belang-
stelling, vanaf het moment dat de arrestatieploeg
voor de woning verscheen, tot en met de fouillering
en de verhoren op het "bureau".
Ook deze oefeningen worden na afloop besproken
en bediscussiëerd, waarbij. de vinger op gemaakte
fouten wordt gelegd.
De tegenover ons uitgesproken meningen van di-

verse cursisten over het nut en de aanpak "nieuwe
stijl" van deze opleidingen klonken zonder uitzon-
dering positief. "Je krijgt hier echt het gevoel tot
een team te behoren, waarin onderling vertrouwen
en wederzijdse waardering bestaan," luidde het oor-
deel.

Vertrouwen

Over vertrouwen sprak ook minister Polak tijdens
een gezamenlijke lunch met de aanwezige cursisten.
"Ik kan mij heel goed indenken," zo zei de bewinds-
man onder meer; "dat u dit soort werk niet prettig
vindt, dat u daarvoor niet bij de politie bent geko-
men. U bent in eerste instantie opgeleid tot indivi-
dueel optreden en hier gaat het om optreden in
groepsverband. Mag het hier nog een soort spel
lijken, in werkelijkheid is het bittere ernst en helaas
ook bittere noodzaak."
De minister zei te hopen dat de cursisten in het be-
sef van deze noodzaak desondanks de nodige op-
gewektheid tot het volgen van de lessen zouden
kunnen opbrengen, in het belang van het land.
"Het begrip .Jaw ano order" mag," aldus de be-
windsman, "in deze tijd zijn glans hebben verloren,
maar zonder orde is geen samenleving mogelijk. En
het eerste wat in een geordende samenleving nodig
is, is politie. Het Nederlandse volk staat achter zijn
politie."
Dat de politie in Nederland niet geliefd zou zijn,
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noemde de minister een sprookje, versterkt door in-
cidentele "kletspraatjes" in sommige persorganen.
"U moet het gevoel hebben," zo zei hij voortgaande,
"dat ook wij (de overheid) achter u staan. Als u dat
gevoel niet hebt, ligt de fout bij ons. Dan zijn wij
tekort geschoten op het punt van de communicatie.
Men kan zich afvragen, of dit alles nog wel van u
kan worden gevraagd. In elk geval moeten wij u hel-
pen, achter u staan en u de middelen verschaffen
om uw taak te kunnen vervullen."

Organisatie

Sprekende over de op handen zijnde reorganisatie-
plannen voor de Nederlandse politie zei minister Po-
lak, dat elke verandering nog geen verbetering be-
tekent.
"Alleen verbetering kan acceptabel zijn. En men zal
met gedegen argumenten op tafel moeten komen,
om een zo goed korps als het Korps Rijkspolitie op
te heffen. In elk geval is het geen tijd voor een aan-
tal losse eenheden. Uw naam is goed," aldus de mi-
nister, "daarom behoeft u zich over uw persoonlijke
toekomst geen zorgen te maken. Uw grote deskun-
digheid maken u overal welkom."

waardering in natura van "burger"mr. Polak van Oegstgeest

Dit is de fruitmand, die de minister van justitie,
mr. C. H. F. Polak, in de avond van de ·11e november
'70 (de 25ste verjaardag van het Korps) afleverde
op het groepsbureau in Oegstgeest, niet als minister
van justitie of hoofd van het Korps Rijkspolitie,
maar als burger van de gemeente Oegstgeest,
waar de minister woont.
Samen met zijn echtgenote vervoegde hij zich
omstreeks negen uur op het bureau, waar op dat
moment alleen de wachtmeester A. M. Durieux
aanwezig was.
In een gesprek van ruim twintig minuten tussen het
ministeriële echtpaar en de wachtmeester kwamen
in een ontspannen sfeer de actuele (politie) vraag-
stukken ter sprake. Bij het afscheid zei de minister
tot de wachtmeester: "Doe maar goed uw best,
want vandaag heb ik nog drie adjudanten van
het Korps tot officier bevorderd" ...

9
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mr. J. P. Hustinx
bij opening
groepsbureau:

onlangs wees de minister van justitie erop, dat onze
rechtsorde niet een gesloten systeem is maar een
op e n rechtsorde; er komt steeds iets bij en er
gaat telkens iets af.
Gelegenheden als deze," zei mr. Hustinx voort-
gaande, "lenen er zich voor een inspirerend accent
te leggen op de boeiende uitdaging van deze tijd.
Het is boeiend nu verantwoordelijkheid te mogen
dragen, enerzijds afgestemd op consequente door-
voering van de opdracht van het gezag en ander-
zijds - even onmisbaar - eigen creatieve inbreng
om waar te maken dat het goed is dat er politie is."

Politie leeft onder zware druk

Duidelijkheid bij "het gezag" is gewenst

"Er ligt een zware druk op de politie, een drievoudige
druk zelfs: de ernstige onderbezetting, de veelvul-
dige detacheringen en bijstandsverleningen en de
onrustige tijd, die wij beleven. Deze drievoudige druk
houdt het gevaar in, dat politiemannen "het niet
meer zien", waardoor onzekerheid geschapen wordt,
welke onzekerheid de doeltreffendheid van politie-
beleid en politie-optreden kan verlammen en het
zicht op de rechtmatigheid daarvan bemoeilijken."
Tot deze uitspraak kwam de procureur-generaal,
fungerend directeur van politie, bij het gerechtshof
te Arnhem, mr. J. P. Hustinx, ter gelegenheid van de
ingebruikneming van het nieuwe' groepsbureau te
Eist (Over-Betuwe).
Twee opmerkingen koppelde de procureur-generaal
aan deze uitspraak vast: "In de eerste plaats," zo
zei hij, "moet de politie er zich voor hoeden in pa-
niek te raken, hetgeen z.i. in niet mindere mate geldt
voor de overheid. We leven nu eenmaal (gelukkig,
aldus spreker) in een dynamische tijd met snelle
veranderingen en dito verschuivingen. Natuurlijk
staat dan óók de politie voor andere problemen dan
vroeger en zal zij er ook andere oplossingen voor
moeten geven. De vragen en antwoorden van nu

. verschillen van de vroegere. Wij werken in een maat-
schappij, waarin normen en inzichten in beweging
zijn. We zullen daarmee moeten leren leven en niet
alleen. leven maar ook vruchtbaar, professioneel be-
heerst en doelmatig werken.
Artikel 28 van de Politiewet houdt de politie daad-
werkelijke handhaving van de rechtsorde voor. Nog
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Duidelijkheid

Komende tot zijn tweede opmerking, zei de heer
Hustinx, dat de politiedienst niet alleen boeiend,
maar bepaald ook moeilijk is. Het is niet allemaal zo
vanzelfsprekend en zo eenvoudig en het is niet alle-
maal op een bepaalde bladzijde van een lesboekje
terug te vinden.
"Zoekend in de mist rijzen de vragen: Waar gaat het
om? Wat is algemeen belang? Wat is doelmatig en
wat is rechtmatig?
Bij dit alles heeft de politie in de allereerste plaats
recht op zoveel mogelijk duidelijkheid bij het boven
haar gestelde gezag, met name bestuur en justitie.
Die duidelijkheid vergt van dat gezag een onderling
goed contact en een vruchtbare coördinatie, een sa-
men-planning en beleidbepaling. Omwille van de
eigen taak en in hun verhouding tot de onder hen
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ressorterende politie hebben beide (bestuur en jus-
titie) elkaar nodig en het is fnuikend en schadelijk
als zij op beleidspunten aan elkaars gezag afbreuk
doen of elkaar verwijten maken."

Samenspraak

Met klem pleitte mr. Hustinx voor regelmatige sa-
menspraak binnen de driehoek van bestuur, open-
baar ministerie en politiechef. En dan niet alleen sa-
menspraak achteraf, na moeilijkheden, maar óók
vooraf, ter signalering en zo mogelijk ter voorko-
ming van moeilijkheden, om deze zo goed mogelijk
het hoofd te kunnen bieden.
"Deze samenkomst," aldus de procureur-generaal,
"is een voorbeeld van gecoördineerde feestvreugde:
bestuur, openbaar ministerie en politie, samen met
de 'burgerij, blij om een goede stap vooruit met dit
nieuwe bureau. De politie in Nederland behoeft nog
vele goede stappen vooruit, zeker ook op de weg
naar het nieuwe huis van de Nederlandse politie, de
weg naar een nieuwe structuur, op grotere schaal.
leder van ons hoopt, dat deze weg niet te lang duurt.
Intussen doen wij er goed aan ons erop voor te be-
reiden. Zo moeten we leren zien, dat het in die
schaalvergroting niet alleen en zelfs niet op de eer-
ste plaats kan gaan om strikt lokale prestiges, be-
langen en wensen, maar dat de eisen van deze tijd
op het terrein van de bestrijding van de criminaliteit,
het verkeer en de openbare orde een integratie van
politiebeleid, planning en uitvoering vergen in een
groter geheel, hoe groot dan ook."
Tenslotte stelde mr. Hustinx, dat vakkennis, toewij-
ding en saamhorigheid beproefde elementen vor-
men voor i ede re tijd, die waard zijn om meege-
nomen te worden in onze tijd met zijn nieuwe eisen
en zijn nieuwe aanpak. Hij verklaarde zich gaarne
bereid de vraagstukken van deze tijd met de indivi-
duele politieman, hetzij per groep of per district, te
willen doorpraten.

Amsterdam Westeinde 10 02U- 2~{Ul
Arnhem Mariënburgstr.l0 085- 427561
Eindhoven Kerkstraat 17 040- 63146

Nationale Enschede Langestraat 11 05420- 24398
Volksbank: 's-Gravenhage Riviervismarkt 4 070- 643925

Nijmegen v. Welderenstr. 127 08800- 26200
Rotterdam Mauritsweg 45 010-135743.
Utrecht Maliebaan 67 030- 14636"'

AMBTENAREN ••• EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant geld.Bedragen vanf 500,-tott 9000,-NVB
Aflossing in max. 3 jaar. Geheel schriftelijke
behandeling mogelijk.
B.V.: f 2500,20In handen. AflossIng In 30x f 100,- per maand.

Spoor

Jarenlange samenwerking met de heer Ran-
selaar binnen het verband van de redaktie
van het Korpsblad - om precies te zijn
vanaf 3 december 1958, de datum waarop
de voorbereidingscommissie voor het eerst
bijeenkwam - heeft een spoor achterge-
laten bij allen die hem op de toch altijd
levendige, strijdbare en humoristische ver-
gaderingen hebben ervaren. Krachtig in
zijn opstelling, mild in zijn oordeel en vin-
dingrijk in het vinden van oplossingen en
in het zoeken van nieuwe wegen.
Voor de redaktie is het danook een voor-
recht de heer Ranselaar als teamgenoot zo
lang in zijn midden gehad te hebben - als
ad ju dan t - aan welke periode hopenlijk
nog vele jaren - als kap i t e i n - zullen
worden toegevoegd.
Overigens blijven wij - ongeacht een rang
- de voorkeur geven aan de mens Ranse-
laar, die wij met deze zo verdiende promotie
heel hartelijk gelukwensen.

Redaktie.

hulde bij afscheid
postcommandant

Doorgaans is de mensheid vlotter met het uiten van
kritiek dan met een blijk van waardering. Soms is
dat gelukkig anders, zoals kortgeleden bij het af-
scheid van de opperwachtmeester J. Pakvis, post-
commandant te Amerongen, die met functioneel
leeftijdsontslag ging. Met hulde en waardering, zoals
bijgaande foto laat zien, die werd gemaakt door de
wachtmeester B. A. Heij van de verkeersgroep Bilt-
hoven.
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"Het volgende onderdeel van ons programma, dames
en heren, is een bewerking van een bekend nummer
van de Beatles. Het werd voor de Rijkspolitiekapel
bewerkt door de wachtmeester 1e klasse H. W. Ver-
steeg uit Zelhem, die zelf ook deel uitmaakt van de
Kapel. De titel van het arrangement luidt "Beat on
parade"."

Na deze inleiding door Ingrid Stevens, de omroep-
ster, die tijdens het jubileumtournee van de Kapel
de verschillende onderdelen aan elkaar praat, volgt
een applaus uit de zaal bestemd voor de wachtmees-
ter 1e klasse H. W. Versteeg. Glimlachend gaat hij
staan uit dank voor het applaus. Daarna qaat hij
weer snel zitten, de guitaar in zijn handen alsof hij
wil zeggen: "Luister maar eerst en oordeel dan".
Als tenslotte de laatste akkoorden van "Beat on
parade" in de zaal nog naklinken, is een enthousiast
applaus de vertolker van de mening van het publiek.
Het publiek, dat van een harmonie-orkest vooral
marsen en ouvertures gewend is, wordt door deze
moderne ritmische muziek, gebracht door de Rijks-
politiekapel, volkomen maar wel aangenaam verrast,
getuige de spontane reacties uit de zaal.
Bij de politie vindt men ook mensen met de meest
uiteenlopende en vreemde hobbies. Muziekschrijven
is echter een bezigheid die door veel minder mensen
wordt bedreven, niet in de laatste plaats omdat hier
veel vakkennis voor nodig is. En als dan die muziek
door de Rijkspolitiekapel waardig wordt bevonden
om uitgevoerd te worden, moet ze toch wel van
goede kwaliteit zijn. Om die reden is de prestatie
van de wachtmeester 1e klasse H. W. Versteeg zeker
de moeite van het vermelden waard, temeer omdat
zijn arrangement "Beat on parade" tijdens het jubi-
leumtournee, ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van het Korps Rijkspolitie, op ieder concert
wordt gespeeld.
Het schrijven van muziek is Versteeg niet vreemd.

"Beat on parade"
succesnummer van
wachtmeester 1e klasse
H. W. Verste eg
tijdens
jubileumtournee
van Rijkspolitiekapel
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Reeds direct na de oorlog, tijdens de bevrijdings-
dagen was hij leider van een eigen orkestje, waar-
voor hij alle muziek schreef en waarmee hij overal
in den lande optrad. Een gedegen piano-opleiding
vormen de fundamenten waarop hij zijn muzikale
loopbaan heeft opgebouwd. Piano en accordeon
waren de instrumenten die hij toen bespeelde. Hoorn
en guitaar zijn de instrumenten die hij nu bij de Ka-
pel hanteert; een veelzijdig muzikant dus.
Als wij hem thuis in Zelhem opzoeken, blijkt hij een
gezellige, vlotte prater, die vol vuur vertelt over alles
wat muziek is en er nauw mee samenhangt. Zoals
ieder die aan de weg timmert, ontkomt ook Versteeg
niet aan de kritiek die anderen hem soms genade-
loos voor de voeten gooien. Maar hij vindt kritiek
niet erg, is er niet bang voor en hoopt er steeds ...
weer uit te leren. Over de reacties op zijn "Beat on
parade" zegt hij: "Natuurlijk heb ik zowel positieve
als negatieve reacties gehad. Positieve van mensen
die het gewoon fijn vinden, dat wij deze moderne
muziek in een aangepast jasje spelen. Negatieve van
mensen die vinden dat deze moderne muziek niet
door harmonie-orkest gespeeld behoort te worden.
Wat dat laatste betreft, daar breng ik altijd tegen in,
dat een ouverture eigenlijk ook niet thuis hoort bij
een harmonie-orkest, maar bij een symfonie-orkest.
Toch vindt men heel gewoon, dat tijdens een con-
cert door een harmonie-orkest enkele ouvertures
worden gespeeld. Als dat kan, en volgens mij wel,
dan moet het ook mogelijk zijn dat wij nog meer
moderne muziek gaan spelen."

moderne muziek
"de" toekomst muziek

Praten met Versteeg over muziek betekent vooral
luisteren, want hij heeft veel te vertellen, zit boorde-
vol ideeën en schroomt niet om daarover te praten.
Als wij hem vragen hoe het idee bij hem ontstaat
voor een bewerking of misschien een eigen compo-
sitie van een muziekstuk, kijkt hij even vreemd.
"Ja, hoe gaat dat. Dat weet ik zelf niet zo heel pre-
cies. Meestal begin je in gedachten al te werken aan
een bepaald nummer. En na een poosje weet ik dan
wel zo ongeveer hoe het moet worden. Maar dan
komt nog het beroerdste werk, het schrijven, want
daar gaat de meeste tijd in zitten. En dan nog is het
niet altijd helemaal goed. Zo heb ik ook eens een
keer iets geschreven, waarbij voor de baspartij noten
stonden genoteerd, die op dat instrument helemaal
niet voorkomen."
Terwijl mevrouw Versteeg koffie inschenkt, komt een
collega waarschuwen dat er een aanrijding is. Als

De wachlmeesler 1e klasse H. W. Versleeg
aan ,,'Iorgel"in Zelhem.

hij ziet dat er bezoek is, gaat hij een andere collega
waarschuwen, die dan maar mee moet. Aanrijdingen
blijken ook in Zelhem dagelijks terugkerende kwel-
lingen te zijn voor het (natuurlijk) ook daar onder-
bezette korps. Daarom is de muziek voor Versteeg
ook een prettige afwisseling van de dagelijkse be-
slommeringen. Maar toch niet alleen afwisseling,
maar duidelijk méér.
Adr. Bosch Sr., de onlangs overleden part-time me-
dewerker van de Kapel, blijkt ook voor Versteeg van
groot belang te zijn geweest. Veel goede raadgevin-
gen heeft hij van hem gekregen.
Versteeg : "Het "Beat on parade" had ik eigenlijk ge-
schreven voor het R.P.-combo, dat bestaat uit leden
van de Kapel en dat bij bijzondere gelegenheden
optreedt. Voor dat combo schrijf ik wel meer muziek.
En meestal als ik iets' had geschreven, liet ik het
Adr. Bosch zien, om zijn mening te horen en even-
tueel enkele wijzigingen aan te brengen. Op zijn ad-
vies heb ik toen ait "Beat on parade" geschreven
voor de gehele Kapel. Adr. Bosch was direct enthou-
siast toen hij de bewerking zag, toen ben ik naar de
programmacommissie van de kapel gestapt."

moderne
muziek

Het is vooral de moderne muziek, die de aandacht
heeft van wachtmeester 1e klasse H. W. Versteeg.
Voor het combo schrijft hij vrijwel alle populaire
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muziek, terwijl het "Beat on parade" ook bijzonder
modern is, zeker voor harmonie-orkest.
Bij de kapel wordt verschillend gedacht over de
ideeën van Versteeg. Hij weet dat zelf ook, maar
hoopt toch dat er een discussie op gang zal komen,
die iets positiefs oplevert.
Hij zegt: "De muziek die vroeger door alle harmonie-
orkesten werd gespeeld, heeft tegenwoordig nog
maar heel weinig de aandacht van het grote publiek.
Er is natuurlijk een vaste groep liefhebbers, maar
die is niet zo heel erg groot. Daarom zal de Rijks-
politiekapel, die toch in de eerste plaats tot taak
heeft het verbeteren van de verstandhouding politie-
publiek, moeten zorgen voor contact met een groot
publiek, anders heeft al dat werk geen enkele zin en
worden veel kosten onnodig gemaakt. Volgens mij
zal de Rijkspolitiekapel zich daarom moeten aan-

Losbladige uitgaven:
geschikt als leermiddel voor de politie-opleiding
(Pd en Pd-B) en als naslagwerk

Praktisch Politie - optreden
met als bijlagen Opsporingsleer en Rapporten, processen-
verbaal en dienstbrieven door H. M. Wesseling, docent aan
de politie-opleidingsschool te Amsterdam.
Code P 1 - Bestelnummer 330.1601. PRIJS f 17.50.

Inhoud "Praktisch Politie-optreden": 1 De techniek en de
taktiek bij het toepassen van dwangmiddelen; 2 de uitoefe-
ning van de politiedienst; 3 het omgaan met en het optre-
den tegen het publiek; 4 het optreden bij voorvallen.

Inhoud "Opsporingsleer": 1 Algemene opsporingsleer; 2 bij-
zondere opsporingsleer; 3 bijzondere onderzoeken.

Inhoud "Rapporten, processen-verbaal en dienstbrieven":
1 Algemene opmerkingen; 2 rapporten (in 1971 worden toe-
gevoegd: 3 processen-verbaal in het algemeen; 4 processen-
verbaal van overtreding; 5 processen-verbaal van misdrijf
van meer ingewikkelde aard; 7 dienstbrieven en rapporten!
adviezen).

Aanvullingen losbladige uitgaven worden berekend tegen
de geldende prijs. Bij bestellingen wordt aangenomen, dat
u tot wederopzegging een abonnement op deze aanvullin-
gen wenst.

Ook verkrijgbaar vla de boekhandel.

VERMANDE ZONEN n.v.
UITGEVERS - IJMUIDEN
IR. JUSTUS DIRKSSTRAAT 12 - Tel. 02550-19013 Toestel 35
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passen aan de eisen des tijds, wil zij in de toekomst
nog bestaansrecht hebben. Dat wil zeggen, dat voor
de toekomst die soort muziek zal moeten worden
gebracht, waarmee op verantwoorde wijze toch het
publiek wordt bereikt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
betekenen, dat de Kapel in de toekomst tweeledig
wordt. Zij zal zowel in staat moeten zijn om harmo-
niemuziek als amusementsmuziek te brengen. Im-
mers zuivere harmoniemuziek heeft weinig belang-
stelling, terwijl er toch gelegenheden zullen blijven,
waarbij zij onmisbaar is. Maar daar staat tegenover
dat wil een Kapel in de toekomst niet alleen econo-
misch, maar ook uit oogpunt van public-relations
verantwoord zijn, zij zal moeten zorgen dat zij met
haar muziek de aandacht blijft trekken van een groot
publiek, Dit alles zal wellicht in de presentatie van
de Kapel naar buiten en ook intern veranderingen
noodzakelijk maken, Bijvoorbeeld zal er gewerkt
moeten worden om niet alleen de kwaliteit van de
muziek maar vooral ook die van de muzikant te ver-
beteren, want om in de toekomst een gerechtvaar-
digde plaats te kunnen innemen, zal er keihard moe-
ten worden gewerkt."
Als het aan Versteeg ligt, zal er ook wat de organi-
satorische kant betreft voor de toekomst wel een
oplossing worden gevonden. "In het verleden heb ik
al eens gepropageerd om de leden van de Kapel
boven de sterkte op hun onderdelen te plaatsen,
Daardoor zou een goede basis worden geschapen
om in de verre of naaste toekomst de overgang tot
de beroepsstatus te vergemakkelijken, Daar staat
natuurlijk tegenover, dat de kwaliteiten van de muzi-
kanten rechtevenredig zullen moeten zijn aan de fa-
ciliteiten die zij dan zouden genieten, Ik geloof ech-
ter wel, dat er plaats is voor een beroepskapel, zeker
nu in deze tijd voorlichting en public-relations facet-
ten zijn die een steeds grotere rol gaan spelen. Im-
mers ook de politie zal op een bepaalde manier
reclame moeten maken, De plaats die een Politie-
kapel in de organisatie zal moeten innemen, zou er
volgens mij een kunnen zijn naast de A.v.D., de Be-
redenen en de Dienst Luchtvaart, waarvan de moge-
lijkheid toch wel aanwezig is, dat die als rijks- of
nationale politie zullen blijven bestaan."
Versteeg is er zich van bewust, dat alles wat hij zegt,
nog toekomstmuziek is. Maar zegt hij: "Als wij niet
beginnen met nu al daarover te praten en na te den-
ken en ons voor te bereiden, zullen wij straks onge-
twijfeld te laat zijn."
Intussen gaat de wachtmeester 1e klasse H. W. Ver-
steeg uit Zeihem gewoon door met het bewerken
van populaire nummers voor de Rijkspolitiekapel en
het R.P.-combo. Een halfklare bewerking van "In the
Summertime" staat op de lessenaar van zijn orgel.

G_H. Peterink
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minister Polak
bij aanbieding
jubileumgeschenken :

ik heb veel respect
voor en het volste
vertrouwen in het Korps

"Het Korps Rijkspolitie gaat mij bijzonder ter harte
en met trots stel ik vast dat er collega's zijn, die
jaloers zijn op dit korps, dat met recht een elitekorps
genoemd kan worden. Ik ben mij bewust van de
moeilijke omstandigheden, waaronder dit korps
moet werken. Ik heb daarvoor veel respect en heb
het volste vertrouwen in dit korps, waarvan ik als
het ergens spande steeds heb gedacht: die mensen
van de rijkspolitie klaren het wel."
Dit onder meer zei "voor de vuist weg, maar recht uil
het hart en welgemeend", de minister van justitie mr.
C. H. F. Polak, nadat hij ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van het Korps Rijkspolitie de jubileum-
uitgave, de jubileumtegel en de langspeelplaat Jubi-
leumconcert Rijkspolitiekapel in ontvangst had ge-
nomen. Een en ander was een van de hoogtepunten
rond het jubileum van het korps, in verband waar-
mee de kapel een spoor van muziek door Nederland
trok met als slot een concert in de Ridderzaal en
waarbij in alle windstreken de jubileumuitgave en
de jubileumtegelwerden uitgereikt, waarover een
fotomontage elders in dit nummer.
Bij de ontvangst door de minister werd het Korps,
behalve door de Algemeen Inspecteur, generaal
W. de Gast, ook vertegenwoordigd door de plaats-
vervangend Algemeen Inspecteur, kolonel T. J.
Canter Visscher. De overste F. M. C. Offermans en
wachtmeester 1e klasse B. Groeneveld vertegen-
woordigden de kapel, majoor W. F. K. J. F. Frac-

kers en wachtmeester G. H. Peterink de redactie
van het Korpsblad Rijkspolitie, die de jubileum-
uitgave van het Korps Rijkspolitie heeft samenge-
steld.
Tijdens dit gebeuren, gekenmerkt door een onge-
dwongen karakter, wees generaal De Gast op het
feit dat zijn reeds 25 jaar bestaande landelijk of na-
tionaal politiekorps, dat in regio's is verdeeld, dui-
delijk heeft bewezen dat een politiekorps van grote
omvang en verspreid over een uitgebreid territoir
niet tot de onmogelijkheden behoort. Na nogmaals
de aandacht te hebben gevraagd voor de veelom-
vattende en zware taak van de groepscommandant,
bood de generaal de jubileumgeschenken aan, die
hij behalve aan de minister ook overhandigde aan
de staatssecretaris mr. R. Wiersma, de secretaris-
generaal mr. A. Mulder en de directeur-generaal mr.
W. J. van Eijkern.
Minister Polak, die - zoals elders in dit nummer ver-
meid - dezelfde dag als burger van Oegstgeest een
fruitmand bij het groepsbureau bezorgde, zei onder
meer nog: "Ik woon zelf in een rijkspolitiestand-
plaats en voel mij daar veiliger dan menige collega
die in een stad woont." En voorts: "De reorganisatie
van de politie heeft mijn volle aandacht, maar in-
tussen ben ik ook van mening, dat men beter kan
werken met goede mensen in een slechte organi-
satie dan met slechte in een goede organisatie."
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Beelden van. .vrerrng
25jaar
Korps
Rijkspolitie
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korps
jubileum-
sporttoernooi
te Oirschot
werd klinkend
succes

het zuiden bleef
baas in eigen huis

door owmr. J. J. H. van Aerssen te
Nijmegen - foto's: techno rech. Den Bosch

r

,'.

Het .Korpsjubileumtoernool 1970", gehouden op de
terreinen van de legerplaats Oirschot, is een klinkend
succes geworden. Dankzij een voortreffelijke orga-
nisatie, schitterende accommodatie, volledige en
sportieve inzet van de deelnemers; een deskundige
jury en administratie en - voor een dergelijk buiten-
gebeuren nu eenmaal onmisbaar - stralend najaars-
weer. Het was voor de eerste maal in de geschiede-
nis van de korpskampioenschappen, dat - met uit-
zondering van het tafeltennistoernooi, dat reeds in
februari plaatsvond - alle takken van sport op één
dag centraal werden "afgewerkt". Het behoeft geen
nadere uitleg welke. enorme voorbereidende werk-
zaamheden hieraan gepaard gaan.
De Algemeen Inspecteur van het Korps, genèraal
W. de Gast, stak bij de prijsuitreiking zijn bewonde-
ring en grote waardering voor de CRS (Centrale van
Rijkspolitie Sportverenigingen), die de organisatie in
handen had en met name voor de hoofdsportinstruc-
teur in het district Eindhoven en voorzitter van de
CRS, adjudant C. G. van Os, die als de grote orga-
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nisator en animator achter dit alles moet worden ge-
zien, dan ook niet onder stoelen of banken.
Zeer erkentelijk toonde de Algemeen Inspecteur zich
tegenover de militaire autoriteiten, de op het sport-
terrein aanwezige garnizoenscommandant van de KL
in Eindhoven, de luitenant-kolonel J. Vermeulen en
de luitenant-kolonel Verburgt, Staf-compagnie van
de "generaal-majoor De Ruyter van Steveninck·
kazerne", voor het beschikbaar stellen van de zeer
fraaie sport-accommodatie.
Hij sprak de hoop uit, dat de rijkspolitie hier volgend
jaar mag terugkomen. Dit wijst in de richting van een
voortzetting van de thans gekozen organisatie-vorm.

Zelf enige jaren geleden betrokken bij de organisatie
van een jubileumsportdag van het district West van
de NPSB, wist generaal De Gast uit eigen ervaring
welk een enorme hoeveelheid werk aan het voorbe-
reiden van een dergelijk evenement vastzit. Hij noem-
de de organisatie voortreffelijk en in een stijl het "zil-
veren" Korps Rijkspolitie waardig.
Jammer genoeg kon de Rijkspolitiekapel wegens op-
treden elders (beëdiging) niet aanwezig zijn.
Adjudant Van Os, sprekende namens de CRS, zei
dat de rijkspolitie-sportverenigingen dankbaar terug-
zagen op de afgelopen 25 jaar, waarin steeds - ook
in de allermoeilijkste jaren in verband met de perso-
neelsbezetting - de volledige medewerking van de

Eén van de vele starts door adjudant H. P. Beintema

korpsleiding werd verkregen. Namens alle sportver-
enigingen bood hij, als blijvende herinnering aan
deze sportdag, de generaal een prachtig lederen
foto-album aan.
Op dit toernooi bleven de Zuiderlingen baas in eigen
huis. De adjudant P. Grothausen, leider van het zui-
delijke team nam de "kampioen-generaal beker" voor
het team dat over alle zes onderdelen de meeste
punten heeft verzameld, in ontvangst ult handen van
de generaal. De beker is beschikbaar gesteld door
de vrouwelijke officieren. Ook de fraaie door de
NPSB beschikbaar gestelde beker voor de overwin-
ning op de 4 x 100 meter estafette in de rekord-tijd
van 45 seconden was voor het zuiden. Lesterhuis en
de zijnen evenaarden hiermede het verleden jaar in
Enschede gevestigde NPSB-record.
De jeugdige W. de Leeuw (oost), die - waarschijn-
lijk vanwege gebrek aan wedstrijdervaring - bij het
hoogspringen zijn record-sprong van 1.90 niet kon
evenaren (1.85 rn), zal in de toekomst zeker nog van
zich laten horen. Een tweede jeu"gdig talent diende
zich aan bij het zwemmen, namelijk T. H. Meeuwesen
(west 11). Nu reeds stak hij crack Van Zijll naar de
kroon. Een verheugend verschijnsel, want om met de
generaal in het programma-voorwoord te spreken
"die jongeren toch zullen het zijn, die ervoor moeten
zorgen dat ook in de toekomst de jaarlijkse toer-
nooien plaats kunnen blijven vinden".
Ofschoon het verleidelijk is alle gemaakte tijden en
uitslagen te vermelden, beperken we ons tot de vol-
gende feiten:
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De einduitslag van het algemeen kampioenschap
luidt:
1. Zuid, 22 punten; 2. West 11,19 punten; 3. Oost, 18
punten; 4. West I, 16 punten en 5. Noord, 15 punten.
Vo II e yb a I: 1. Oost, 5 punten: 2. Zuid, 4 punten;
3. West I, 3 punten; 4. West 11,2 punten en 5. Noord,
1 punt.
Zwemmen: 1. West 11, 68 punten; 2. West I, 67
punten; 3. Zuid, 46 punten; 4. Noord, 24 punten en
5. Oost, 23 punten.
Voetballen: 1. West I, 7 punten; 2. Zuid, 6 pun-
ten; 3. Oost, 5 punten; 4. West 11, 2 punten en 5.
Noord, 0 punten.
A tie tie k: 1. Zuid, 92 punten; 2. Noord, 63 punten;
3. Oost, 60 punten; 4. West I, 47 punten en 5. West 11,
30 punten.
Sc h iet en: 1. West 11,239 punten; 2. Oost, 234 pun-
ten; 3. Zuid, 228 punten; 4. Noord, 224 punten en 5.
West I, 221 punten.
Tafeltennis: 1. Noord, 5 punten; 2. West 11, 4
punten: 3. Zuid, 3 punten; 4. Oost, 2 punten en 5.

'qst I, 1 punt.

Na afloop van het toernooi schaarden deelnemers
en genodigden zich om een Brabantse koffietafel,
verzorgd door de Koninklijke- Landmacht en ontving
iedere aanwezige een herinneringstegel.

Generaal W. de Gast reikt de kampioen-generaalbeker
uit aan adjudant P. Grothausen.

w- - - -- -~---~-
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opperwachtmeester Th. A. Leenders
in internationaal
hoofdbestuur lP A

Tijdens het dezer dagen te Catania (Sicilië)
gehouden wereldcongres van de IPA werd de
opperwachtmeester Th. A. Leenders, werkzaam
bij de Algemene Verkeersdienst te Driebergen,
gekozen tot Assistent Secretary General
van het Internationale hoofdbestuur.
Opperwachtmeester Leenders die ook algemeen
voorzitter IPA-Nederland is, zal in het internationale
hoofdbestuur samenwerken met:
President: A. Holmquist (Noorwegen)
Secr. General: H. V. D. Hallet (Engeland)
Ass. Secr. General : Th. A. Leenders (Nederland)
Penningmeester: M. Logean (Zwitserland)
Ass. Penningmeester: G. Joij (Zwitserland)
1e vice-president: B. Martinez (Frankrijk)
2e vice-president: H. Wilson (Canada)
3e vice-president: Dr. K. Homma (Oostenrijk)
De IPA telt momenteel ongeveer 80.000 leden in
49 landen.

waardering voor "werkers
achter de schermen
in Dokkumer drukkerij en uitgeverij

"j,
per 1-7-'70; ":"

mej P.,.G. W. v: d. Berg _ ,

-er

..••.1.•· 1,.
.n ambt

1-7·'70.
RHEDEN: hag F. C. Ploegaert per Hl·'70.,
RIDbERKERK: bag k A. Lemsón per
1-1-'71.
RlJS~lJK (Z.H.): hag W. de Gas;. per
1-11-70; D. L. KQUd pa [,1- J I,
11g G.: Douma, W. Veenendaal 'per 1-1Q·:70.
TIEL: hag :tt'Knol per 1·10-'70.

per

V. d,

70;
ger
70.,

Overleeent.
f)OETINCHEM: 'adjudant W.,:

, -ktober 1970 .-" "",,';:' •

Aldus een deel van de personalia
in het Algemeen Politieblad.
Nou ja, 'men moet toch toegeven:
zo'n dubbelrol houdt niemand vol!

Even voor, Kerstmis en na afloop van alle besognes
rond de herdenking van het 25-jarig bestaan van het
Korps Rijkspolitie was er toch nog een "uitloper"
van die herdenking, namelijk in Dokkum.
Daar, in het bedrijf van de uitgeverij en drukkerij
Schaafsma & Brouwer, waar - behalve sinds jaar
en dag elke maand een nieuw nummer van het
Korpsblad Rijkspolitie - begin november ook de
160 pagina's tellende jubileumuitgave in een grote
oplage de deur uitging, werden de werkers achter
de schermen geloofd en geprezen. Om de jubileum-
uitgave op tijd gereed te krijgen werkten zij nachten
door en zij wonnen de race tegen de tijd.
De voorzitter van de redactiecommissie, majoor W.
F. K. J. F. Frackers overhandigde elk personeelslid
een herinnering met rijkspolitie-embleem. Dat ge-
beurde in een ongedwongen bijeenkomst waarin op
deze wijze een aantal burgers dat vrijwel dagelijks
voor de rijkspolitie werkt, nu ook de rijkspolitie beter
leerde kennen.

23
Rp.org_KB1971_01_jan_Nr.05 22



landelijk
praatpalennet
(klaar in 1973)
startte in
rayon 't Harde

Minister drs. J. A. Bakker (Verkeer en Waterstaat)
heeft juist voor kerstmis officieel het eerste deel van
het landelijk praatpalennet in gebruik gesteld. Dit
gebeurde in het rayon 't Harde- waar de eerste gele
palen met het telefoonembleem op de zijkant langs
rijksweg 28 staan opgesteld. In totaal zijn langs deze

autosnelweg tussen Hoevelaken en Zwolle 74 praat-
palen geplaatst. Via kabels zijn deze palen verbon-
den met de centrale in het Wegenwachtstation bij
't Harde.
Het gehele landelijke praatpalennet langs de wegen
die daarvoor in aanmerking komen zal naar ver-
wachting in 1973 zijn voltooid.
Men verwacht dat dankzij dit systeem (tijdens de
voorbereiding werkten Rijkswaterstaat, PTT en
ANWB nauw samen), bij eventuele verkeersongeval-

24

len en pechmeldingen snel en doeltreffend hulp kan
worden geboden. Daarnaast kunnen de kabels die
de praatpalen verbinden met de centrale in de toe-
komst nuttig zijn voor het verzamelen en doorgeven
van wegen- en verkeersinformatie.
De aanleg van het landelijk net van praatpalen
maakte het nodig Nederland te verdelen in vijftien
rayons. Ieder rayon krijgt zijn eigen centrale, inge-
richt in een station van de Wegenwacht. Sommige
Wegenwachtstations moesten voor dit doel worden
verplaatst. Na het rayon 't Harde, zullen in de ko-
mende jaren achtereenvolgens de volgende rayons
worden uitgerust met praatpalen: Lexmond, Rotter-
dam, Planken Wambuis, Burgerveen, Naarden, Bre-
da, St. Joost-Maasbracht, Heeze Zeelandbrug, Gro-
ningen, Joure, Hoogeveen, Markelo en Wieringer-
werf.
Met de voorbereidingen in de rayons Lexmond en
Rotterdam is men reeds bezig. In 1971 moeten ook
hier de praatpalen langs de wegen staan, die daar-
voor in aanmerking komen.

Gele kleur

De praatpalen zijn herkenbaar aan een gele kleur
en een telefoonembleem op retroflecterende achter-
grond op de zijkanten. Bij de vormgeving heeft men
getracht het verkeerslawaai te elimineren, door de
kop van de paal te voorzien van twee "flappen",
waarin luidsprekers zijn gemonteerd. In het midden
van de paal tussen de "flappen" is de microfoon
aangebracht en een knop. Door het even indrukken
van de knop krijgt men onmiddellijk contact met de
meldingstafel in de centrale. De verbinding tussen
praatpaal en centrale is een zogenaamde duplex-
verbinding. Centralist en automobilist langs de weg
kunnen bij dit systeem gelijktijdig met elkaar praten.
Krijgt de centralist een tweede melding binnen, dan
kan hij de eerste spreker in de wachtstand zetten,
om de andere melding af te handelen. Door middel
van een toon is de centralist in staat de aandacht
van de eerste spreker weer te trekken.
In bijzondere gevallen kan de centralist de praatpaal
rechtstreeks doorverbinden met het openbare tele-
foonnet. Dit kan van belang zijn als gegevens over
een gewonde bijvoorbeeld, direct naar een arts of
een ziekenhuis doorgegeven moet worden.
Voor het gehele praatpalensysteem geldt het tele-
foongeheim.
De praatpalen worden geplaatst op een onderlinge
afstand van twee kilometer, telkens twee tegenover
elkaar aan weerszijden van de autosnelweg. Dit is
gebeurd om eventuele ongelukken bij oversteken
van de weg tegen te gaan.
De dag en nacht bediende centrale van het rayon is
- zoals gezegd - geplaatst in een Wegenwacht-
station. De centrale bestaat uit een meldingstafel,
waarop de oproepen binnenkomen en een afhande-
lingstafel. Via deze laatste tafel kunnen de instantie's
worden gewaarschuwd, wier hulp nodig is. Ook be-
vindt zich op deze tafel een plattegrond, waarop de
plaats van alle praatpalen staat aangegeven.
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De Puzzel van de maand Winnaars puzzel kerstballen
Nee, deze maand helaas niet, vanwege
nijpend plaatsgebrek. In februari zal er weer
volop gepuzzeld kunnen worden.
En hierbij een reeks winnaars van de
kerstpuzzels.

Winnaars:

1e prijs: Mevr. H. J. Stoel-Koster, Broekveld-
straat 2 te Sleen.

2e prijs: Mevr. A. W. van Rijswijk-Schouten,
M. v. Gelrestraat 79 te Tholen.

3e prijs: T. Jansen, Hordelmansweg 9 te Heeten.
4e prijs: G. Verburg, Past. Ruttenstraat 28 te

Mechelen.

J. Schut, Kennemerstraatweg 594 te Heiloo.
Cecil Wassens, P. Emtinckweg 25 te Diemen.
Freddie Hoekstra, Wagenbrugge 18 te Sneek.
Robert Swaal, Middelrode 63 te Rotterdam.
Anja Goor, Pro Bernhardsingel 7 te Muiden.
Marten Reitsma, Iepenlaan 188 te Groningen.
Christina Timmer, Broekveldstraat 13 te Sleen.
H. J. Wielinga, Kon. Wilhelminalaan 3 te Ouder-

kerk a. d. Amstel.
Jan Visser, Joh, Douwesweg 14 te
Netty Bakker, Weverstraat 9 te Bergum.

Al deze winnaars kregen dezelfde prijs,
t.w. een boekenbon.

Afscheid van
adjudant C. Boey

Op een druk bezochte receptie in het gemeentehuis
te Brakel, nam dezer dagen adjudant C. Boey af-
scheid van de dienst. De receptie werd aangeboden
door het gemeentebestuur en door vele collega's en
bestuurlijke autoriteiten bezocht.
Op de foto spreekt burgemeester J. van Eck de
scheidende adjudant toe.

(foto: owmr. A. G. Noij, verkeersgroep Nijmegen)
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rijkspolitie
reguleerde
en
exposeerde
op Zuidlaardermarkt

foto's: technische recherche district Groningen

Alkmaar - kaas; Leiden - ontzet, enz.: wie een
kind in Nederland de naam Zuidlaren noemt, zal het
antwoord horen: paardenmarkt. Waarmee maar ge-
zegd wil zijn, dat de Zuidlaarderpaardenmarkt natio-
naal, maar daarnaast ook internationaal, even be-
kend is als de TT, de Keukenhof of de ronde van
Frankrijk.
Niet zo bekend, maar daarom niet minder belangrijk
is de aan deze markt verbonden landbouwbeurs.
Niettemin geniet ook deze tentoonstelling, waaraan
tal van demonstraties op landbouwgebied zijn ver-
bonden, nationale en internationale faam. Het is één
van de grootste in Europa.
Professor ir. A. Moens, hoogleraar aan de Land-
bouwhogeschool in Wageningen, die de officiële
opening van de beurs verrichte, noemde het dan
ook een evenement van niet te onderschatten waar-
de in de agrarische en industriële ontwikkeling van
deze tijd.
Wat de rijkspolitie met dit alles te maken heeft?
Wel, niet alleen was op de beurs een stand van het
Korps Rijkspolitie te bezichtigen, die algemene be-
wondering en waardering afdwong en zich in een
massale belangstelling van het publiek mocht ver-
heugen, daarnaast' moet u zich eens afvragen welke
problemen dergelijk soort evenementen, die - hetzij
terloops opgemerkt - nog gepaard gaan aan een
groot kermisspektakel, opleveren voor een groeps-
commandant van de rijkspolitie, wiens organieke
(maar natuurlijke incomplete) groepssterkte is afge-
stemd op precies 8978 zielen en die dan plotseling
een invasie krijgt van meer dan honderdduizend
boeren, burgers en buitenlui, vee, paarden, tracto-
ren, opleggers, fietsers, brommers en alles wat deze
moderne tijd aan vervoermiddelen kan opbrengen,
Een gehouden verkeerstelling wees naderhand uit,
dat 30,000 motorvoertuigen in de drie dagen van de
tentoonstelling de grenzen van Zuidlaren hadden
overschreden,
Om echter terug te keren tot de problemen. Adju-
dant B, C. Blom, die in Zuidlaren de rijkspolitie-
scepter zwaait stelde zich ook dit jaar weer de hier-
boven vermelde vraag en hij legde het antwoord er
op vast in een plan de campagne, dat 16 pagina's
telde.

Grote
belangstelling en
deskundige uitleg
bij de vitrine met
(verboden) wapens.

Mogelijkheden

Dit plan onderstreept de woorden van de Algemeen
Inspecteur van het Korps, uitgesproken tijdens een
persconferentie ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van het Korps Rijkspolitie, dat juist dit korps
ten volle geschikt en berekend is voor taken waarbij
het aankomt de grote verkeers- en andere proble-
men verbonden aan evenementen van een dergelijke
omvang, adequaat aan te pakken.
Een korte greep uit het werkschema, onder het
hoofdstuk .rnaterteelvoorzienlnqen" kan daarvan een
bewijs zijn,
We lezen daar: "Teneinde het geheel zo nauwkeurig
en efficiënt mogelijk te doen verlopen zijn de vol-
gende technische hulpmiddelen in gebruik:
a. een radio-net van 10 vaste stations, volgens re-

lais-systeem;
b. 24 portofoons, waarvan 4 ter beschikking van de

vakcommandanten, 1 op het VVV-kantoor, 1 op
het groepsbureau, 4 voor de beredenen, 5 voor
de in te zetten Ulms, 3 voor de verkeersregeling
Annen, terwijl er 4 ter beschikking zullen worden
gesteld van de groepscommandant Vries;

c. 1 GSA ter beschikking van elk der vakcomman-
danten;

d. in totaal te verdelen 12 Ulms; (sic!)
e. 1 KSA en 1 GSA voor behandeling van verkeers-

ongevallen, alsmede 1 verkeersauto (TPW) voor
technische onderzoeken;

f. een aantal grote en kleine waarschuwingsfakkels
voor eventuele verkeersomstandigheden op de
wegen;

g. 1 vliegtuig van de Dienst Luchtvaart van het
Korps Rijkspolitie."

Personeel

De pagina "indeling personeel" vermeldt meer dan
100 namen. Het korps kan dergelijke concentraties,
mits uiteraard van niet al te lange duur, van op on-
derscheidene facetten vakbekwaam personeel, op-
brengen. Een tweede "bewijsvoering" van de door
generaal De Gast naar voren gebrachte stelling.
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Maar het beste en meest directe bewijs leverden de
mannen van de "normale" executieve dienst, van de
verkeersdienst, de verbindingen, de technische
dienst, de beredenen en de vliegeniers, die in een-
drachtige samenwerking er voor zorgden dat ook de
"Zuidlaardermarkt 1970" ten volle tot haar recht kon
komen.

foto boven: De stand van het Korps Rijkspolitie trok enorme
beilingstelling en oogste veel waardering.

foto links: Kijk, en zo ziet nu uw vingerafdruk eruit.

foto onder: Overste L. P. Bergsma, districtscommandant Assen,
overhandigde in bijzijn van adjudant B. C. Blom, groepscommandant
te Zuid laren, een fraai uitgevoerd rijkspolitie-embleem aan
burgemeester J. H. Roukema.
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De Technische Recherches te Roermond,
Den Bosch en Den Haag hebben op originele
wijze laten blijken dat het personeel zijn
"relaties" alle goeds voor dit jaar gunt.
Waarvan gaarne akte!
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DISTRICT LEEUWARDEN
Owmr. D. Roorda, Sexbierum

25 jaar op 17-12-1970

Owmr. H. P. Stuive, Zwaagwesteinde
25 jaar op 1- 2-1971

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Adj. J. W. K. Coenraadts, Arnhem

25 jaar op 26- 1-1971

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 10-10-'70: Wmr. 1e kl. C. Schut van
Heiloo naar Limmen.
Per 1-11-"70: Wmr. 1e kl. H. W. Botler van
Wervershoof naar Bergen Binnen; owmr.
P. v. d. Jagt van Grootebroek naar An-
dijk.
Per 27-11-"70: Wmr. B. H. Benes van Me-
demblik naar Amsterdam (RPtW).
DISTRICT AMSTERDAM
Per 10-10-"70: Wmr. 1e kl. P. H. de Vries
van Halfweg naar Muiden; wmr. 1e kl.
J. L. de Graaf van Landsmeer naar Am-
sterdam; wmr. 1e kl. H. J. Honig van
Ouder Amstel naar Amsterdam; wmr. 1e
kl. O. A. v. Rijn van Volendam naar Am-
sterdam.
Per 15-10-"70: Wmr. D. Scholtens van
Ouderkerk a. d. Amstel naar Zeevang.
Per 1-11-"70: Wmr. 1e kl. B. v. Dalen van
Z.O. Beemster naar Rotlerdam (Luva);
owmr. P. v. Kassei van Graft-de Rijp naar
Nederhorst den Berg; wmr. R. Klooster
van Ouderkerk a. d. Amstel naar Duiven-
drecht.
Per 6-11-"70: Wmr. G. F. M. de Vries van
Amsterdam (verk.) naar Driebergen.
Per 1-12-"70: Wmr. 1e kl. P. W. Lit van
Monnikendam en Katwoude naar Amster-
dam; wmr. 1e kl. D. v. Beek van 's-Gra-
veland naar Arnhem; owmr. B. Grevink
van Bennebroek naar Sassenheim.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-11-"70: Wmr. 1e kl. J. Ouist van
Elburg naar Heiloo.
Per 16-11-"70: Wmr. 1e kl. J. W. Verheul
van Vorden naar Streefkerk.
Per 20-11-"70: Wmr. 1e kl. A. H. Numan
van Dronten naar Wezep.
Per 1-12-"70: Wmr. 1e kl. H. Kampen van
Apeldoorn naar Come te Exloo; wmr. 1e
kl. A. W. Veenvliet van Ermelo naar Orie-
bergen (AVD); wmr. 1e kl. P. F. M. Ber-
nauer van Aalten naar Arnhem (opl.sch.).
DISTRICT ASSEN
Per 1-11-"70: Wmr. 1e kl. R. Everts van
Dalen naar Oostendorp.
Per 9-11-"70: Wmr. J. Feijen van Assen
(verkeer) naar Groningen (verkeer).
DISTRICT BREDA
Per 15-10-"70: Wmr. 1e kl. C. Beijen van
Wouwsche Plantage naar Hoogerheide.
Per 7-11-"70: Wmr. 1e kl. W. A. Streefland
van Kaatsheuvel naar Loon op Zand.
Per 9-11-"70: Wmr. A. W. van Strien van
Breda (verkeer) naar Maastricht (verkeer).
DISTRICT DORDRECHT
Per 16-11-"70: Owmr. H. W. Teerink van
Streefkerk naar Haaften; wmr. 1e kl. G.
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Pannekoek van Rockanje naar Zwarte-
waal; wmr. 1e kl. H. Verschoor van Maas-
dam naar Brandwijk.
Per 1-12-'70: Owmr. I. J. Wielaard van
Heerjansdam naar 's-Gravendeel; wmr. 1e
kl. C. Stroo van Ouddorp naar Rockanje;
wmr. J. P. v. d. Wiel van Spijkenisse
naar Rockanje.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 15-10-'70: Owmr. J. M. v. Ginneken
van Budel naar Gemert.
Per 1-11-'70: Owmr. E. de Heus van Bla-
del naar Wormer; wmr. 1e kl. F. L. Lae-
nen van Maarheeze naar Obbicht en Pa-
penhoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-10-'70: Adj. J. Schouten, owmr. G.
Starre, wmrs. 1e kl. J. D. v. d. Berg,
W. Kooman en J. Hingior, allen van
Cappelle a. d. IJssel naar 's-Gravenhage;
wmr. 1e kl. G. E. v. Aken van Capelle a.
d. IJssel naar Rotterdam; wmr. 1e kl. P.
M. M. v. Deventer van Capelle a. d. IJs-
sel naar 's-Gravenzande; wmr. W. A. M.
Collignon van Capelle a. d. IJssel naar
Krimpen a. d. IJssel; wmr. P. C. Frede-
riks van Capelle a. d. IJssel naar Twello;
wmr. L. Kool van Capelle a. d. IJssel
naar Maasland; wmr. P. A. Sterk van Ca-
pelle a. d. IJssel naar Krimpen a. d. IJs-
sel.
Per 1-11-'70: Wmr. P. Hopman van Lisse
naar Nieuwerkerk a. d. IJssel; wmr. J.
Blok van De Lier naar Schipluiden.
Per 7-11-'70: Wmr. 1e kl. W. H. Rosie van
's-Gravenhage naar 's-Gravenzande.
Per 16-11-'70: Wmr. 1e kl. Chr. Jousma
van Roelof Arendsveen naar Bleiswijk.
Per 1-12-'70: Owmr. C. van Heeren van
Moerkapelle naar 's-Gravenzande; wmr.
P. A. J. Schouten van Wateringen naar
Oegstgeest.
DISTRICT GRONINGEN
Per 7-11-'70: Wmr. J. W. Keizer van Wol-
dendorp naar Groetegast; wmr. G. van
Hielkema van Uithuizen naar Appinge-
dam; wmr. H. Top van Appingedam naar
Uithuizen.
Per 15-11-'70: Wmr. M. B. Vast van Ap-
pingedam naar Schiphol (dienst Luva).
Per 23-11-'70: Owmr. A. van Esveld van
Bedum naar Vries.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 10-10-'70: Wmr. 1e kl. G. L. Boeijen
van Nistelrode naar Schijndel.
Per 15-10-'70: Owmr. E. v. d. Streek van
Andel naar Apeldoorn.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering. vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden,

Per H1-'70: Wmr. H. J. C. M. Theeuwes
van Vlijmen naar Schiphol.
Per 7-11-'70: Wmr. 1e kl. A. Koemans van
Vlijmen naar Drunen; wmr. 1e kl. C. M.
P. Stam van 's-Hertogenbosch naar Oir-
schot.
Per 16-11-'70: Wmr. 1e kl. J. G. Kievit
van St. Michielsgestel naar Zuid-Beijer-
land; wmr. 1e kl. P. W. H. v. Deursen
van Rosmalen naar Overloon.
Per 1-12-'70: Owmr. J. v. Bruggen van
Rijswijk naar Woudriehem; wmr. 1e kl. H.
G. A. M. Greven van Schijndel naar Horn.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-11-'70: Owmr. R. Heidema van Fra-
neker naar Coevorden.
Per 1-12-'70: Owmr. J. v. d. Zee van Hol-
werd naar Ferwerd; owmr. R. Dijkstra van
Scharnegoutum naar Kollum; wmr. 1e kl.
M. T. Berendsen van Midsland (Tersch.
naar Arnhem (opl.school).

DISTRICT MAASTRICHT
Per 2-11-'70: Adj. L. Krul van Maastricht
naar 's-Gravenhage (Staf A.I.).
Per 6-11-'70: Wmr. G. J. Dietzenbacker
van Valkenburg naar Schin op Geul; wmr.
1e kl. K. W. Kreijenbroek van Stein naar
Urk. .'
Per H2-'70: Wmr. 1e kl. Á. N. Brugge-
man van Epen naar Berg en Terblijt.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-11-'70: Wmr. 1e kl. I. H. P. de Jonge
van Sas van Gent naar Terneuzen.
Per 1-12-'70: Owmr. H. Middeljans van
Koewacht naar Hulst; wmr. 1e kl. A. P.
M. de Clercq van Middelburg naar Ter-
neuzen; owmr. G. J. M. Ultee van Sluis
naar Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 6-11-'70: Wmr. P. van Wijk van Nij-
megen nnaar Driebergen (A.V.D.).
Per 1-12-'70: Wmr. 1e kl. J. G. Ribbes van
Arnhem naar Nijmegen.
Per 5-12-'70: Owmr. G. J. Bosman van
Herwijnen naar Oldebroek; owmr. G. J.
Veld man van Zoelen naar Goor.

DISTRICT ROERMOND
Per 1-11-'70: Adm. ambt. C 2 J. Hilders
van Roermond (staf district) naar Horn
(opl.school).

DISTRICT UTRECHT
Per 16-11-'70: Wmr. 1e kl. H. W. Baron
van Driebergen naar Bilthoven.
Per 1-12-'70: Wmr. 1e kl. T. Postma van
Loosdrecht naar Vinkeveen en Waver-
veen.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-11-'70: Wmr. 1e kl. H. Huisman van
Zwartsluis naar Uithuizermeeden; adsp.
Fr. Fridrichs van Arnhem naar Rouveen ;
owmr. H. G. Kleine Punte van Tubber-
gen naar Ootmarsum.
Per 7-11-'70: Wmr. W. A. M. Wijering van
Rijssen naar Haaksbergen.
Per 16-11-'70: Owmr. A. F. Jager van
Vroomshoop naar Haaksbergen.
Per 1-12-'70: Wmr. 1e kl. A. Timmer van
Holten naar St. Maarten; wmr. 1e kl. W.
Bijl van Wij he naar Exloo (COME).
Per 5-12-'70: Owmr. H. H. v. d. Vegt van
Goor naar Beuningen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-11-'70: Wmr. 1e kl. W. G. C. Hu-
nik van Driebergen naar Bilthoven.
Per 27-11-'70: Wmr. 1e kl. H. P. Meijer
van Driebergen naar Grathem.
Per 1-12-'70: Wmr. 1e kl. J. Wierenga van
Driebergen naar Exloo (COME) ; techno
contr. A. J. de Krijger van Driebergen
naar Assen; wmr. 1e kl. A. Jansen van
Driebergen naar Grathem.
Per 5-12-'70: Techn. contr. A. J. Keizer
van Driebergen naar Roermond.
Per 1-1-'71: Techn. contr. H. van Komen
van Driebergen naar Terneuzen.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 15-10-'70: Adsp. M. C. Blijleven van
Arnhem naar Boskoop ; adsp. D. J. Brok-
ken van Arnhem naar Barendrecht; adsp.
A. R. Kraayenveld van Arnhem naar Via-
nen.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'70: Wmr. L. H. J. Blank van
Dordrecht naar Amsterdam.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-11-'70: Adjudant E. de Heus tot
groepscommandant te Wormer.
Per 1-12-'70: Adjudant H. Koenen tot
commandant parketgroep te Haarlem.
DISTRICT DORDRECHT
Per 16-11-'70: Adjudant B. L. Hokke tot
groepscommandant te Goedereede-Oud-
dorp.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'70: Adjudant B. Grevink tot
groepscommandant te Sassen heim.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'70: Adjudant G. J. Sieben tot
commandant verkeersgroep te 's-Herto-
genboseh.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-12-'70: Adjudant R. Dijkstra tot
groepscommandant te Kollumerland te
Kollum.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 2-11-'70: Adjudant H. J. Kobus tot
commandant parketgroep te Maastricht.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-11-'70: Adjudant A. F. Jager tot
groepscommandant te Haaksbergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: J. Quist te Heiloo.
Per 1-12-'70: A. Timmer te St. Maarten.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: W. G. Castricum te Midden-
meer; C. M. Rippens te Heerhugowaard.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per HO-'70: A. C. Smit te Medemblik.

DISTRICT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-11-'70: E. de Heus te Wormer.
Per 1-12-'70: H. Koenen te Haarlem.
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'70: Th. V. d. Goot te Amster-
dam; J. Scheper te Purmerend.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: A. W. Biervl,iet te Aalsmeer;
J. A. de Groot te Uithoorn; C. M. J. Krij-
ger te Castricum; P. C. Rowoud te
Weesp; J. Schouwink te Zaandijk.

DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: R. Everts te Oostendorp.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: G. J. van Halteren te Eiber-
gen; P. Scheuneman te Hulshorst.
Per 1-12-'70: D. W. Timmerman te
't Harde.

DISTRICT ASSEN
tot dir. officier 2 el.:
Per 1-10-'70: L. P. Bergsma te Assen

DISTRICT BREDA
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: J. H. G. Natrop en Th. H.
Jansen te Goirle; A. J. M. M. v. Geel te
Klundert; G. A. V. Miltenburg te DinteI-
oord; K. Welmers en F. A. M. Rops te
Oisterwijk; N. J. Kuipers te Rijsbergen;
R. M. Laan en J. G. de Man te Dongen;
M. Verkerke te Steenbergen; H. de Leeuw
le Etten-Leur; L. V. d. Steeg te Rijen.
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DISTRICT DORDRECHT
tot adjudant:
Per 16-11-'70: B. L. Hokke te Ouddorp.
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'70: J. G. Kievit te Zuid-Beijer-
land; G. Pannekoek te Zwartewaal; H.
Verschoor te Brandwijk; J. W. Verheul te
Streefkerk.
tot wachtmeester:
Per 1-11-'70: D. J. Brokken te Baren-
drecht; A. R. Kraayenveld te Vianen.

DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'70: W. J. M. Top te Eindhoven.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: A. J. Hoogstra te Nuenen;
W. C. A. Vermeulen te Erp; G. Lamme
te Deurne; M. J. Meuleman te Asten;
E. H. G. Wiggers te Mierio; J. Linsçho-
ten Reusel; J. A. G. Verbeet te Gemert;
H. L. J. Kuijs te Best; J. M. Lambregts
te Bakel; H. B. v. Luijn te Someren; W.
Mulder te Liessel.
Per 1-12-'70: J. B. Vos te Bergeijk.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
lot adjudant:
Per 1-12-'70: B. Grevink te Sassenheim.
tol opperwachtmeester:
Per 16-11-'70: Chr. Jousma le Bleiswijk.

DISTRICT GRONINGEN
tot dir. officier 2e kl.:
Per 1-6-'70: J. H. G. C. Elzinga le Gro-
ningen.
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'70: E. Bekkema te Groningen.
Per 1-11-'70: H. Huisman te Uithuizet-
meeden.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot officier le kl.:
Per 16-11-'70: F. A. Mulders te 's-Herto-
genboseh.
lol adjudant:
Per 1-11-'70: G. J. Sieben te 's-Hertoqen-
bosch.
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'70: J. G. Kievit te Zuid-Beijer-
land; P. W. H. v. Deursen te· Overloon.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: J. Viergever te Drunen; F. J.
v. Exel te Schijndel ; B. S. v. Leeuwen te
Werkendam.
Per 1-12-'70: Th. H. v. d. Veen te Berg-
hem.

DISTRICT LEEUWARDEN
tot adjudant:
Per 1-12-'70: R. Dijkstra te Kollum.

DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: F. L. Laenen te Obbicht en
Papenhoven.
Per 1-12-'70: A. N. Bruggeman te Berg en
Terblijt.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: H. P. Feijen te Waubach;
J. G. v. Haalten te Eysden; F. den Dun-
nen le Schinveld; W. Welmers te Meers-
sen; J. H. F. M. Driessen te Valkenburg.
Per 1-12-'70: B. L. F. E. J. K. K. G. P. de
Bruin te Vaals; W. H. Janssen te Maas-
tricht.

DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: C. B. van Rijswijk le Arn-
hem.
Per 1-12-'70: J. G. Ribbes te Nijmegen.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'70: B. A. Wenting le Duiven;
A. J. M. Rouwhorst te Uilt; C. Th. J.
Theunissen te Overasselt; W. Schouwstra
te Huissen ; M. A. L. Jacobs te Zei hem ;
G. Ekkelboom te Leeuwen.

DISTRICT ROERMOND
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'70: H. B. Klomp te Nederweerl;
J. M. Landewers te Mook; W. Spa te
Reuver; Th. Klein-Tiessink te Bergen-L.;
M. Bijl en G. M. Knijff-Gladpootjes te
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Roermond; H. W. M. Willems te Mont-
fort; J. Gerritsen te Gennep.

DISTRICT UTRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'70: T. de Gelder en W. G. C.
Hunik te Bilthoven.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'70: R. Grooten te Bilthoven.
Per 1-11-'70: C. V. Evertse te Hamersveld;
L. J. Mathlener te Leusden; D. Schuur-
man te De Meern; J. H. v. d. Voort te
Driebergen; A. A. v. Wijk te Jutphaas;
C. de Bruin te IJsselstein.

DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 16-11-'70: A. F. Jager te Haaksbergen.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'70: W. Westerbeek te Zwartsluis;
H. R. R. Kuiper te Zwolle; J. H. Pullen
te Raaite; J. van Rosmalen te Ommen.
tot wachtmeester:
Per 1-11-'70: Fr. Fridrichs te Rouveen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'70: W. G. C. Hunik te Biltho-
ven.
tot schrijver A:
Per 1-10-'70: Mej. M. J. A. Eekhof en
mej. E. M. Tulner te Driebergen.
tot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-10-'70: S. G. A. van Gasteren te
Driebergen.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-11-'70: J. E. Broenland, ambt. E en
G. Caffo, ambt. F te Amsterdam; H. Dijk-
stra, adm. ambt. C 3e kl. te Beemster.

DISTRICT ASSEN
Per 1-12-'70: J. Vording, telex-telefonist te
Assen.

DISTRICT BREDA
Per 16-11-'70: M. F. E. H. Rullens, schrij-
ver A te Breda.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 16-11-'70: R. C. M. v. d. Wiel, schrij-
ver A te Lisse.
Per 1-12-'70: A. Hof, wachtmeester te
Lisse.

DISTRICT GRONINGEN
Per 16-11-'70: E. R. Korringa, schrijver A
te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-11-'70: H. W. Klarenbeek, schrijver
A te Leeuwarden.
Per 16-11-'70: W. S. Witvoet, schrijver te
Koudum.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-12-'70: L. W. Schuurmans te Eind-
hoven; G. Strijker te Assen.
Per 1-1-'71: C. H. van Baarsen te Amster-
dam; G. Wagenaar te Leeuwarden; H. W.
H. Aspers te Eindhoven.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-11-'70: J. J. Raspe, wmr. 1e kl. te
Alkmaar.
Per 1-12-'70: J. J. Duurserna, owmr. te
St. Maarten.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-11-'70: H. Brinks, parketwachter en
R. M. Teensma, wmr. 1e kl. te Amster-
dam; H. Dijkstra, wmr. te Midden Beem-
ster.
Per 1-12-'70: R. Poorta, adjudant te Haar-
lem; T. W. Hahn, parketwachter te Am-
sterdam.
DISTRICT ASSEN
Per 1-12-'70: A. Rotgers, wmr. te kl. te
Rolde.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 16-11-'70: J. J. de Boer, adm. ambt.
C 2e kl. te Hazerswoude.
Per 1-12-'70: H. J. A. Evenboer, wmr. 1e
kl. te Zoetermeer.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'70: A. B. H. Roording, wmr. 1e
kl. te Boxmeer; J. B. Waanders, adjudant
en B. Boersrna, owmr. te 's-Hertogen-
boseh.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-12-'70: B. Bijlsma, adjudant te Kol-
lum; J. Hindriks, adjudant te Leeuwarden.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-11-'70: Th. H. Bouts, wmr. 1e kl. te
Roermond.
DISTRICT UTRECHT
'Per 1-11-'70: J. de Noo, adjudant te Mij-
drecht.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-11-'70: J. N. A. Gerard, owmr. te
Ootmarsurn; J. H. Romp, owmr. te Mar-
kelo.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-12-'70: Mej. N. Govaard, typiste te
Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-1-'71: M. B. M. Killaars, adm. ambt.
C 2e kl. te Horn.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'70: L. P. H. de Jong, dir. off.
2e kl. te Nijmegen.

wij herdenken

Wmr. 1e kl.
W. Kattenberg

Echten
distr. Leeuwarden'* 2- 1-1920t 6-11-1970

Oud-Adjudant
H. Euwema

docent Nederl.
Opleid.school'* 23- 6-1906
t 6-12-1970

Wmr. le kl.
Chr. de Rijke

Sluis
distr. Middelburg'* 18-12-1918

t 4-12-1970

Res.-Wachtm.
G. van Galen

Wijk bij Duurstede
District Utrecht'* 20-11-1921

t 27-12-1970
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KORPSBLAD

"En zo is het gekomen .. "

De jeugd, in alle leeftijden en in al haar aktiviteiten,
mag zich alom in een grote belangstelling verheugen
en niet in het minst in die van de rijkspolitie. Het
feit, dat de jeugd deze politiële belangstelling geniet
wordt nu als vanzelfsprekend gezien, Hoe lag dit
echter in het nog niet zo ver verwijderde verleden?
De gespecialiseerde behandeling van jeugdzaken
kwam in het begin van de vijftiger jaren binnen de
direkte gezichtskring van ons korps. Hoe revolutionair
het huidige gebeuren rondom de jongeren zich nu ook
moge voltrekken, de totstandkoming van de funktie
van gewestdeskundige voor jeugdzaken (vroeger) of
stafofficier jeugdzaken (nu) heeft bepaald niet die
ontwikkeling ondergaan. Integendeel, er gingen - ná
de datum van oprichting van het korps rijkspolitie -
6 jaren voorbij aleer de eerste specialiste 'voor kinder-
zaken haar entree maakte, Een aarzelend entree, want
een vrouwelijk officier was in de gelederen van ons
korps geheel onbekend en dus ... onbemind.
Naast de aarzeling was het neven-effekt er één van een
schok. Immers, wat moest men met zo iemand
aanvangen? Haar bestaansrecht voltrok zich langs de
weg der geleidelijkheid, terwijl ook haar aantal zich
in een rustig tempo uitbreidde: in 1951 één, 1971
(organiek) 17. Dit laatste duidt er op, dat de noodzaak
van één stafofficier jeugdzaken per district werd gezien,
terwijl uit de ontwikkeling anno 1971 blijkt, dat het
noodzakelijk was assistenten jeugdzaken aan te trekken.
Met ingang van 1 april 1971 zullen daartoe tien
vrouwelijke wachtmeesters (organiek 17) hun intrede
in het korps doen. Het is aan de pioniersarbeid van
mejuffrouw L. J. M. Kleyn, dirigerend officier der
rijkspolitie 3e klasse b.d., destijds officier toegevoegd
voor jeugdzaken in de districten Leiden en 's-Graven-
hage, te danken, dat dit inzicht tot stand kwam.
De wetenschap, dát zij pioniersarbeid deed, kunt u
putten uit haar bijdrage aan dit nummer.

I"

Red.

Bij de omslagfoto:

... zo ongeveer zijn al vele jeugdzaken begonnen ...

1·
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Mej. Dina Samson, die in 1911 de eerste vrouwelijke
assistente bij de Rotterdamse zedenpolitie werd,
speciaal belast met prostitutiezaken. Daarop volgde
toezicht op kinderen van prostituées en ongehuwde
moeders, opgenomen in pleeggezinnen.
Zij was de eerste vrouw bij de Nederlandse Politie.

In 1961 schreef ik, op verzoek
van de redactie van het Korpsblad
een terugblik ter gelegenheid van
'het tweede lustrum van het
bestaan van jeugdzaken.
Thans in mijn functie van
functioneel ontslagen officier voor
jeugdzaken is mij tot mijn vreugde
wederom verzocht aan de ont-
wikkeling van de werkzaamheden
van de vrouwelijke officier belast
met jeugdzaken een artikel te
wijden.
Dit verzoek is voor mij een goede
aanleiding mij weer eens
rekenschap te geven van
bovenvermelde ontwikkelingsfasen
terwijl ik bovendien in de
gelegenheid wordt gesteld om
een blik in de toekomst te werpen
en desiderata naar voren te
brengen.

2

herinneringen
aan de peuter-,
kleuter-, pubertijd-,
en adolescentiefase
ofwel aan de
weg naar
olwassenheid

van "jeugdzaken",
een tak van
dienst bij het
korps rijkspolitie.
door mej. l. J. M. K1eijn

Reeds in 1949 schreef de toenmalige Directeur-
Generaal van Politie Jhr. Mr. Dr. L. H. K. C. van
Asch van Wijck aan de Algemeen Inspecteur van
het Korps Rijkspolitie: " .... dat het mij wenselijk
leek om bij het Corps Rijkspolitie een aantal specia-
listen op het gebied der kinderpolitie (en op dat der
zedenpolitie) te werk te stellen."
Enige tijd later herhaalde de Procureur Generaal te
's-Hertogenbosch, Mr. J. E. Th. C. baron Speijart van
Woerden deze wens met de woorden:" ... dat het
Corps zelfs bij een beperking tot de repressieve taak
om deskundige voorlichting schreeuwt." Hij drong

dan ook aan op specialisatie op het gebied van
jeugdzaken naar voorbeeld van de gemeentepolitie.
Het resultaat van deze aandrang buiten het Korps
was dat mijn oud-collega, mejuffrouw J. Geldens,
destijds inspectrice van de Kinderpolitie te Nijme-
gen, na de oorlog verbonden aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken voor de selectie van sollicitan-
ten, de opdracht kreeg uit te zien naar een vrouwe-
lijke functionaris voor jeugdzaken voor de rijkspolitie.
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. chronische spijbelaars worden "onderhouden"
en terugbezorgd.

Op haar verzoek zocht ik in september 1950 contact
met de toenmalige Directeur Generaal Mr. J. C. van
der Minne met wie ik een gesprek had over de va-
kature bij de rijkspolitie. Hij kon geen duidelijk beeld
geven van functie en taak van de toekomstige offi-
cier voor jeugdzaken. In deze eerste bespreking
stelde ik voor om na een oriënterende periode van
zes maanden waarin ik mij op de hoogte zou stellen
van de werkwijze, van de behoefte tot assistentie,
van suggesties van autoriteiten in en buiten het
korps voor wat betreft opzet van het kader vrouwe-
lijke officieren, een rapport uit te brengen.
Hoewel ik een prettige werkkring had op het gebied
van onderzoek naar personeelsverhoudingen in het
bedrijfsleven aan het Instituut voor preventieve ge-
neeskunde te Leiden ging mijn belangstelling nog
steeds uit naar de kinderbescherming. Want na ne-
gen jaren bij de Kinderrechter te Amsterdam en
evenzovele jaren bij de Kinderpolitie te Rotterdam
als inspectrice werkzaam te zijn geweest, is het
moeilijk zich los te maken van vraagstukken waarbij
de jeugd in het geding is. Er viel en valt immers nog
zoveel op dit gebied te doen.
De kinderpolitie te Rotterdam was een goede leer-
school geweest, want als oudste afdeling in de lande
- zij werd opgericht in 1921 - had zij een grote
ontwikkeling doorgemaakt en werd zij bij haar veer-
tig-jarig bestaan als "onmisbaar voor het Politie-
korps" gekwalificeerd. Niettemin werden de eerste
yrouwelijke assistenten door de toenmalige Hoofd-
commissaris (namen noemen wij niet) aangeduid
als "de wijven van het Achterklooster". Het Achter-
klooster was een lugubere straat in de binnenstad
waar, in het vroegere .Dolhuys" de afdelingen Kin-
der- en Zedenpolitie en Drankwet waren onderge-
bracht.

De kleuterfase

De kleuterfase was in 1951 met mijn detachering
aangevangen. Ik werd toegevoegd als dirigerend
officier der rijkspolitie 3e klasse aan de Gewest-
commandant te 's-Gravenhag.e. Mijn lnstructie hield
in "de bevoegdheid om zich ter plaatse van de gang

van zaken op de hoogte te stellen en kinderen be-
neden de 18 jaar te horen of al dan niet in haar ge-
zelschap te doen horen met dien verstande dat in
zodanige gevallen de leiding van het onderzoek ech-
ter steeds blijft bij de groepscommandant of een an-
dere commandant der rijkspolitie".
Aanvankelijk was er echter geen sprake van execu-
tief optreden en beperkte ik mij tot het voeren van

... ook officieren jeugdzaken hebben een
uitgestrekt werkterrein ...
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. . . jeugdige zwijntjesjagers komen tenslotte bij de
officieren jeugdzaken terecht ...

gesprekken.
De Gewestcommandant die niet wist wat hij met mij
aan moest vangen aangezien hij niet geraadpleegd
was over het aantrekken van een deskundige heeft
niettemin alle medewerking verleend. Hij verzocht
o.a. aan de groepscommandanten afschriften van
alle processen-verbaal en rapporten waarbij minder-
jarigen beneden 18 jaar waren betrokken aan mij
door te sturen.
Het bleek mij dat ook proces-verbaal werd opge-
maakt tegen zeer jonge kinderen waarover bij de
kinderpolitie te Rotterdam zeker een rapport zou
zijn opgemaakt voor de Officier van justitie of de
Raad voor de Kinderbescherming. Bij de rijkspolitie
bleek maar hoogst zelden op eigen initiatief een rap-
port te worden opgemaakt.
Behalve dat in de aanvang binnen het korps bespre-
kingen werden gehouden en informaties werden in-
gewonnen, werd bovendien contact opgenomen met
de officieren van justitie belast met kinderzaken, de
kinderrechters, de Raden voor de Kinderbescher-
ming enz. allen in het eigen gewest. Opmerkelijk
was voor mij dat bleek, dat er van politiezijde uit-
sluitend overleg was met de officier van justitie,
maar dat met de andere justitiële instanties van enig
contact nauwelijks sprake was. .
Het viel mij op dat zowel de politie als de andere in-
stanties in de kleine gemeenten zo weinig op de
hoogte waren van de gevarieerde mogelijkheden tot
aanpak van een minderjarige die blijk gaf in moei-
lijkheden te verkeren. Het was eigenlijk een uitkomst
als die minderjarige een strafbaar feit pleegde want
eerst dan wist de politie in te grijpen en ging de
kinderbeschermingsmolen draaien.
Er werd destijds uitsluitend in repressieve zin ge-
werkt. Goed geschoold in het opmaken van een
proces-verbaal, bleek in de opleiding nauwelijks
aandacht te zijn geschonken aan het opmaken van
een rapport waardoor een maatregel van civiel-
rechtelijke aard door de Raad voor de Kinderbe-
scherming zou kunnen worden uitgelokt.
Eveneens was tot dusver weinig aandacht gegeven
aan de wijze van verhoor van minderjarige verdach-
ten of getuigenslachtoffers betrokken bij zedenmis-
drijven. In de praktijk lagen hier de grootste onze-
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kerheden. In deze zaken werd de behoefte om ad-
vies en assistentie het sterkst gevoeld. Het werd dan
ook duidelijk dat een kader deskundige vrouwelijke
officieren in navolging van de gemeentepolitie bij-
stand en advies zou moeten verlenen aan het perso-
neel op de landgroepen.
Tegen het einde van de oriënterende periode vond
nog een bespreking plaats met de vertegenwoordi-
gers van de Kring van Burgemeesters van Zuid-Hol-
land onder leiding van de Commissaris der Koningin.
Vele burgemeesters spraken de vrees uit dat de ver-
sterking en specialisatie van de rijkspolitie zou lei-
den tot een uitholling van hun functie. De verzeke-
ring dat vanzelfsprekend in overleg met de burge-
meester zou worden gewerkt, was nauwelijks een
geruststelling .
In november 1951 werd het voorlopig rapport over
opzet kader, taak en werkzaamheden van het onder-
deel jeugdzaken uitgebracht aan de Minister van
Justitie.
De samenvatting en conclusies luidden:
1. Ons onderzoek heeft de juistheid van de ge-
dachte van het Departement van Justitie bevestigd
om een aantal deskundigen voor jeugdzaken bij het
Korps Rijkspolitie aan te trekken.
2. Vooralsnog zal in nauw overleg met de topfunc-

... ook dit zijn jeugdzaken ...
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tionarissen stap voor stap te werk moeten worden
gegaan.
3. De behandeling van jeugdzaken willen wij doen
aansluiten op het gedecentraliseerde organisatie-
systeem van de rijkspolitie, zodat de leiding van de
betrekkelijke onderzoeken in principe bij de onder-
scheiden groepscommandanten blijft berusten.
4. Successievelijk dienen de Landelijke-, Gewest-
en Districtsdeskundigen voor jeugdzaken te worden
aangesteld.
5. Deze deskundigen hebben behalve de opleiding,
ook een voorlichtende en adviserende taak, terwijl
zij tevens de contacten met de kinderbeschermings-
en andere maatschappelijke instanties dienen te on-
derhouden. .
6. Een uitgewerkt dienstvoorschrift is eerst mogelijk
wanneer een vertegenwoordiger van het Korps
Rijkspolitie is betrokken bij de voorbereidende be-
sprekingen betreffende de behandeling van jeugd-
zaken in de zevende afdeling van het departement
van justitie.
7. Bij de selectie van de medewerksters en mede-
werkers voor jeugdzaken zal niet alleen gelet moe-
ten worden op deskundigheid op dit gebied, maar
aandacht zal ook moeten worden geschonken aan
de persoonlijkheid en aan de geschiktheid tot het
werken in teamverband.
In een besprekir.g met de Secretaris-Generaal, de
Directeur-Generaal en andere vertegenwoordigers
van het Ministerie werden de voorstellen van het
voorlopig rapport goedgekeurd. Tenslotte werd ik
gevraagd een begin te maken met de uitvoering er
van. Mijn benoeming ging met terugwerkende kracht
in op 1 mei 1951.
Vermeldenswaard is nog dat de gewestcommandant
mijn verzoek om mijn aanspreektitel van Majoor te
veranderen in "juffrouw Kleyn" inwilligde en in zijn
missive van 30 december 1951 het personeel de op-
dracht gaf om mij volgens mijn burgerlijke status
aan te spreken.
De verwijdering van de politie-kentekenen op de
dienstauto had meer voeten in de aarde en vond pas
veel later plaats., .

.•

De puberteitsfase

Er moest allereerst belangstelling en good-will voor
dit nieuwe facet van de politietaak worden gewekt.
De behoefte om advies lag vooral op het gebied van:
de aanpak van zedenmisdrijven;
de kennis omtrent instanties werkzaam op kinder-

beschermingsgebied ;
de verbetering van rapportering, vooral wat betrefl

de verwerking van milieugegevens die reeds bij
de politie bekend waren;

het verhoor van minderjarigen.
Tegelijkertijd moest werk gemaakt worden van het
aantrekken van een tweede officier voor jeugdzaken
voor het gewest 's-Hertogenbosch. Mejuffrouw H. M.
J. Majoie verliet in het najaar van 1952 de kinder-
politie te Maastricht om op 1 november te worden
aangesteld bij de rijkspolitie." Wij werden op 24 ok-
tober 1953 met de collega's, de heren Van der Meer,

Dek, Elzinga, Vogel en De Kat Angelino beëdigd.
Deze plechtigheid die onder regie stond van de
Commandant van de opleidingsschool de overste
A. B. J. Proot, opgeluisterd door de Rijkspolitiekapel,
zal steeds in mijn herinnering voortleven.
Het gevoel thans bij het Korps te behoren werd nog
versterkt toen mejuffrouw Majoie en ik op 14 novem-
ber 1953 gevolg gaven aan de uitnodiging, zoals was
voorgeschreven "in het lang", het feestelijk Korps-
diner van alle officieren in Hotel des Indes te Den
Haag bij te wonen.
Door de benoeming van een tweede vrouwelijke of-
ficier was het mogelijk geworden een duidelijke ge-
dragslijn uit te stippelen en kon door praktijkerva-
ringen aan onze taak inhoud worden gegeven.
Onze aandacht ging aanvankelijk vooral uit naar de
aanpak van zedenmisdrijven. De problemen aan het

. kermissen vergen preventief werk maar hebben
dikwijls zeden- en andere zaken tot gevolg ...

verhoor verbonden werden niet alleen in grote lijnen
op de groepscommandantenvergaderingen bespro-
ken maar in de dienstbesprekingen van iedere groep
werd over een zedenzaak, die zich daartoe leende
gediscussieerd, waarbij soms harde noten werden
gekraakt. Uit deze meestal zeer geanimeerde be-
sprekingen vloeide ook voort de opstelling van
"Richtlijnen voor het verhoren van minderjarigen".
De wijze van verhoor zal natuurlijk steeds moeten
meegroeien met nieuw verworven inzichten op psy-
chologisch en kinderpsychiatrisch gebied.
Het is mijn overtuiging dat nog veel studie noodza-
kelijk is om zowel de juridische als de geestelijk-
hygiënische aspecten vooral in zedendelicten, naar
behoren recht te doen wedervaren. Een vrouw die
over het algemeen een natuurlijke belangstelling en
aangeboren intuïtie heeft voor het benaderen van
kinderen kan steunend op kennis der wetten en een
basiskennis van ontwikkelingspsychologie, sociolo-
gie, gezinssociologie voor dit deel van de politietaak
bij uitstek goed werk doen.
Bij moeders en kinderen heeft de niet-geüniformeer-
de vrouw een entree dat vertrouwen wekt. Het zou
te ver voeren om deze stelling aan de hand van
praktijkervaringen duidelijk te maken.
Hiermede wil ik allerminst zeggen dat een politie-
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man niet geschikt zou zijn voor dit werk. In beide
categorieën zal de geschiktheid van de persoonlijk-
heid, gepaard aan de juiste opleiding waarborg zijn
voor een goed verhoor van minderjarigen.
Inmiddels waren voor de overige drie gewesten ook
vrouwelijke officieren aangetrokken. Allen hadden
zij een ruime ervaring op het gebied van de kinder-
bescherming.

De adolescentie-fase

Langzamerhand was er tekening gekomen in de
taak van de vrouwelijke officieren.
Deze kon toen als volgt worden samengevat:
A. Binnen de organisatie van de rijkspolitie.
1. Voorlichten.
Het daarvoor in aanmerking komend personeel
moet op de hoogte worden gebracht en gehouden
van alles wat 'zij dienen te weten voor een juiste uit-
oefening van hun preventieve en repressieve politie-
taak ten aanzien van kinderzaken.
2. Adviseren.
Het adviseren en geven van richtlijnen over de wijze
waarop minderjarigen in politieonderzoeken moeten
worden gehoord.
3. Assisteren.
Bijstand verlenen ter plaatse bij de behandeling van
jeugdzaken zoals het verhoren, confronteren e.d.
van minderjarigen in bepaalde gevallen. Hier wordt
voornamelijk gedacht aan jonge kinderen en meisjes.
B. Buiten de organisatie van de politie.
1. Voorlichten.
Het onder de aandacht brengen van provinciale en
plaatselijke instanties van activiteiten die kunnen
bijdragen tot het wegnemen of verminderen van
jeugdmisdadigheid en wangedrag dat door de politie
wordt geconstateerd.
2. Contact.
Het leggen en onderhouden van contacten met daar-
voor in aanmerking komende personen, diensten en
instellingen, noodzakelijk voor een goede uitoefening
van de. taak van officier jeugdzaken.
Persoonlijk heb ik steeds veel aandacht aan de
voorlichting besteed. Voor wat betreft die voorlich-
ting binnen het korps werd de taak later aanzienlijk
verlicht omdat, de veel te vroeg overleden overste
Proot, destijds Commandant van de Opleidings-
school, een vrouwelijke officier als leerkracht in het
lesprogramma inschakelde. Hiervoor kunnen wij
hem niet dankbaar genoeg zijn. Het merkwaardige
geval doet zich nu voor dat het lagere personeel en
kader beter is geïnformeerd op het gebied van de
aanpak van jeugdzaken dan de leidinggevende man-
nelijke officieren.
Daarom lijkt het mij ook juist dat aan de Nederlandse
Politie Academie een vrouwelijk politieofficier of een
inspectrice van de kinderpolitie van een grote ge-
meente, met als vooropleiding Sociale Academie en
met ruime politie-ervaring, als vaste docente zou
worden ingeschakeld. Thans worden aan dit onder-
werp, gedurende de gehele opleiding, slechts enkele
lesuren besteed.
Uit een goede opleiding en goede voorlichting volgt

6

vanzelf de belangstelling voor het werk. De politie-
taak is zo levend en de vraagstukken die zich voor-
doen zijn zo .groot dat een onderlinge gedachten-
wisseling meer dan bij welke arbeid ook, noodza-
kelijk is.
Establishment, dat wil zeggen stilstand in het werk
is uit den boze. Evenals de vraagstukken van het
wegverkeer zich opstapelen, zo worden de proble-
men in het "verkeer" tussen de mensen steeds on-
doorzichtiger waardoor de misdaad ernstiger vor-
men begint aan te nemen.
Wat ligt meer voor de hand dan zich in de eerste
plaats bezig te houden met de jeugd die worstelt
met de wens om een nieuwe en betere samenleving
op te bouwen. Hoe hun tomeloze energie en uitingen
die losbandig en van destructieve aard kunnen zijn,
te kanaliseren zodat er iets positiefs kan ontstaan?
Iedereen is het wel eens met de uitspraak dat voor-
komen niet alleen beter maar ook goedkoper is voor
de maatschappij.
De politie kan zeker haar steentje bijdragen door
bijtijds misstanden in gezinnen óf wangedrag van
het individu te signaleren en bij de juiste instantie
aan te brengen. Begeleiding van dergelijke moeilijk-
heden is nu eenmaal geen politietaak.
Indien, in dit licht gezien, de vrouwelijke officieren
voor jeugdzaken, werkzaam op een groot geogra-
fisch gebied, hun taak naar behoren willen vervullen

... verhoren in jeugdzaken hebben dikwijls een
bijna vriendschappelijk karakter ...

dan zullen zij een gedeelte van het uitvoerende werk
moeten kunnen overdragen aan een vrouwelijke as-
sistente.
In 1963 heeft een werkgroep van enige officieren
jeugdzaken met steun van de afdeling efficiëncy van
het ministerie van justitie een nota samengesteld
handelend over functie, taken en organisatie van het
Korps Rijkspolitie met betrekking tot jeugdzaken.
In deze nota werd ook een visie gegeven over de
toekomstige ontwikkeling en organisatiestructuur.
Een van de voorstellen was aan de stafofficier jeugd-
zaken een vrouwelijke rechercheur toe te voegen,
werkzaam in het executieve vlak.
Deze assistente zou dan na een verzoek tot assis-
tentie van de groepscommandant en na overleg met
de stafofficier jeugdzaken, kunnen worden belast
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met het onderzoek in diefstallen door minderjarigen
gepleegd, in zedenzaken waarbij minderjarigen be-
trokken zijn, inzake wangedrag en weglopen van
jeugdigen. Voorts kan zij worden ingeschakeld bij
het preventieve werk door stimulering van het ver-
enigingsleven en het interesseren van de jeugd daar-
voor en bij de voorlichting aan het publiek.
Als derde deeltaak zou de assistente in overleg con-
trolewerkzaamheden kunnen verrichten op kampeer-
terreinen en in dgnsgelegenheden.
De taak van het 'huidig kader vrouwelijke stafofficie-
ren jeugdzaken zou dan toegespitst kunnen worden
op werkzaamheden verband houdend met algemene
jeugdvraagstukken, gericht op het beleid van de
uitvoering van de politietaak. Voorlichting, informatie
en adviezen. In incidentele gevallen daadwerkelijke
steun verlenen in het executieve vlak en werkzaam-
heden gericht op de externe relaties van het korps.
De inhoud van de functie zou op deze wijze belang-
rijk homogener worden.
In de verdere ontwikkeling past tenslotte een lan-
delijk hoofdofficier voor jeugdzaken bij de staf van
de Algemeen Inspecteur. Zij zal in overleg met hem
het beleid moeten vaststellen, coördinerend moeten
optreden, richtlijnen moeten geven voor o.a. admi-
stratie en documentatie van jeugdzaken, en steun
en advies moeten geven daar waar deze gevraagd
wordt. Ook kan zij nieuwe impulsen geven, initiatie-
ven ontwikkelen en wanneer- een goede documen-
tatie is opgezet wellicht enig researchwerk doen,

... ook op de groepscommandantenvergaderingen
komen jeugdzaken aan de orde ...

opdat zo doelmatig mogelijk kan worden gewerkt.
Thans zijn 15 vróuwelijke officieren jeugdzaken ver-
bonden aan de staven van districten (organiek 17).
Het werk lijkt enigszins geconsolideerd vooral in het
executieve vlak. Er blijft echter nauwelijks tijd voor
het lezen van vakliteratuur, voor het luisteren naar
deskundigen op het gebied van jeugd-, groeps- en
massapsychologie en sociologie.
Juist in deze tijd, nu de grotestads-jeugd in protest
en verzet is gekomen, is bezinning op de aanpak
van jeugdzaken onontbeerlijk. De jongeren in de
kleinere gemeenten zullen ongetwijfeld niet willen
achterblijven. Het voorkomen van excessen is doel-
matiger dan repressief ingrijpen.
Moge het kader vrouwelijke officieren goed geoutil-
leerd worden, zodat zij met kracht en wijsheid en
deskundigheid in teamverband hun politietaak ten
behoeve van de nederlandse jeugd kan verrichten.
Naast het kwade ligt immers het goede.
De weg naar volwassenheid is een lange weg.

ORANJEKALENDER 1971

Weer is de "Pro Juventute"-kalender uitgekomen
met kostelijke kleurenfoto's van ons koninklijk gezin
met de kleinkinderen. Het is waarschijnlijk bekend
dat de opbrengst ten bate komt van kinderen in
moeilijkheden. Daar wij als politie nogal eens een
beroep doen op de vereniging Pro Juventute om
hulp en aandacht te vragen voor jongeren van wie
wij vrezen dat zij de verkeerde weg op zullen gaan,
is dit een goede gelegenheid deze vereniging ook
eens te steunen. Dit is mogelijk door deze aantrek-
kelijke kalender te kopen voor f 4.25 (bezorgings-
kosten f 0.70 extra). Bestelling via postgiro 51 74 00,
Kalenderactie Pro Juventute, Postbus 7101, Amster-
dam.

7
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afscheid
van
kapitein
Hoogervorst

Met een receptie waar zeer velen zowel van binnen
als van buiten het korps acte de présence gaven,
heeft res.-kapitein H. Ch. Hoogervorst afscheid ge-
nomen als dirigent van de Rijkspolitiekapel :
"Na ruim twaalf jaren van trouwe dienst, waarin hij
slechts één keer, en dan nog noodgedwongen, ver-
stek moest laten gaan," aldus overste F. M. C. Of-
fermans, voorzitter van de kapel.
De receptie had een tweeledig doel, daar tevens de
nieuwe dirigent werd geïnstalleerd en geïntrodu-
ceerd. Dat is de heer J. Schaap uit Wormerveer, een
jong maar zeer ervaren musicus met grote kwali-
teiten.
Alle sprekers, of het nu de voorzitter overste Offer-
mans of de vertegenwoordiger van de generaal, die
helaas door omstandigheden niet aanwezig kon zijn,
de kolonel J. R. Hoogkamer was, allen roemden de
kwaliteiten van de scheidende dirigent en voorspel-
den de nieuwe dirigent geen gemakkelijke taak om
leiding te geven aan deze muzikale politiemensen,
die vrijwel allen gewend zijn om nogal zelfstandig
te werken.
De opvolger van de heer Hoogervorst toonde echter
nog tijdens de receptie bepaald niet bang te zijn
voor deze toch lang niet eenvoudige taak. Hij zei:
"Iedereen zegt nu wel dat ik het moeilijk zal krijgen,
maar denk eraan dat u het ook moeilijk kunt krijgen
met mij." Waar hij echter direct aan toevoegde:
"Maar als wij bij ons werk op wederzijds vertrouwen
kunnen rekenen, zal het echt wel lukken."
Voor de heer J. Schaap dit echter kon zeggen, was
er eerst wel het een en ander gebeurd, die middag.
Op de eerste plaats was er zoals gezegd overste
F. M. C. Offermans die in zijn toespraak nog even
dieper inging op de beginjaren van de kapel om
daarna de verdiensten van de scheidende res.-kapi-
tein nog eens extra te benadrukken. Aan het eind
van zijn toespraak vertelde hij wel vast wat de leden
van de kapel de scheidende dirigent als blijvende
herinnering hadden toebedacht, maar hij kon het
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Zo nam kolonel Hoogkamer afscheid van
dirigent Hoogervorst

nog niet overhandigen. De stereobandrecorder nl.
die het afscheidscadeau vormde, werd al direct ge-
bruikt om alle toespraken op te nemen, zodat de
heer en mevrouw Hoogervorst thuis in alle rust nog
eens kunnen beluisteren welke lof hen is toege-
zwaaid.
Na de voorzitter kwam de vertegenwoordiger van de
generaal, de kolonel J. R. Hoogkamer aan het woord.
Als laatste in de rij sprekers kwam tenslotte aan de
beurt het kapellid, de wachtmeester 1e kl. G. Jans-
sen uit Haarlem. En wellicht is de scheidende diri-
gent wel het meest getroffen door het cadeau dat
deze spreker hem aanbood. Het was namelijk een
eigenhandig vervaardigd boekwerkje, bevattende
door de wachtmeester 1e kl. G. Janssen zelf ge-
maakte aankondigingen en illustraties van alle radio-
en t.v.-optredens alsmede van alle belangrijke bui-
tenlandse optredens van de Rijkspolitiekapel tijdens
de periode Hoogervorst. En bovendien bevatte het

De nieuwe dirigent van
de kapel, de heer

J. Schaap uit Wormerveer
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boekwerkje twee banden (voor de bandrecorder)
waarop alle nummers staan, die daarbij zijn gespeeld.

Ook voorzitter-overste F. M. C. Offermans
kondigde heengaan aan

Voor een complete verrassing tijdens de afscheids-
receptie ter ere van res.-kapitein H. Ch. Hoogervorst
nu b.d., zorgde de voorzitter van de kapel, door op
het eind van zijn toespraak te verklaren dat hij zijn
functie als voorzitter vanaf dat moment neerlegde.
En passant stelde hij de aanwezige leden voor om
bij algemeen besluit tot zijn opvolger te benoemen
de nog maar onlangs benoemde contactman tussen
de Algemeen Inspecteur en de kapel, kapitein J.
Ranselaar.
De secretaris van de rijkspolitiekapel, de wmr. 1e kl.
B. Groeneveld stelde het dan ook juist, door voor te
stellen de kwestie van de opvolging uit te stellen tot
de algemene ledenvergadering in februari.
Na dit officiële gedeelte was er voor iedereen de ge-
legenheid om de heer en mevrouw Hoogervorst per-
soonlijk de hand te drukken en bovendien om nader
kennis te maken met de nieuwe dirigent. Ook wij
hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en
even nader kennis met hem gemaakt.
Ik geloof, dat ik hem het beste kan introduceren
door te zeggen, dat het een man is, klein van afme-
tingen maar van wie insiders grote verwachtingen
hebben en ook mogen hebben. Met zijn 42 jaar heeft
hij een indrukwekkende staat van dienst. Bij ons zou
zoiets een dik persoonsdossier heten. Om u een in-
druk te geven: Vijf jaar HBS. Militaire dienstplicht
vervuld bij het trompetterkorps van de Huzaren van
Boreel te Amersfoort. Einddiploma Conservatorium
te Utrecht voor klarinet (met onderwijsbevoegdheid)
en koordirectie. Einddiploma Harmonie- en fanfare-
korpsen van het Koninklijk Conservatorium te 's-Gra-
venhage. Drie jaar studie orkestdirectie bij Paul
Hupperts in Utrecht. Twee zomers studie bij igor
Markevitz in Madrid. Op het ogenblik is hij dirigent
van meerdere orkesten en gezelschappen, waaron-
der de KLM- en Verkadeharmonie, docent aan een
dirigentencursus in Alkmaar en tenslotte vervult hij
nog enkele adviserende en bestuurlijke functies die
allen met muziek hebben te maken of er nauw bij
zijn betrokken.
Als wij hem vragen naar de beweegredenen om te
solliciteren bij de Rijkspolitiekapel vertelt hij: "Ik zag
een poos geleden de advertentie waarin sollicitan-
ten voor deze functie werden gevraagd. In eerste
instantie heb ik toen de advertentie gelaten voor
wat ze was, maar later werd ik er door mijn vrouw
op attent gemaakt, dat ik misschien toch wel kans
zou maken, gezien de eisen die werden gesteld. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik de kapel niet kende. Wel
wist ik van haar bestaan af, maar ik kende helemaal
de kwaliteiten niet."
Toch heeft de heer J. Schaap nu al wel een mening
over de kapel. "Door de enkele keren dat ik het or-

kest nu heb gedirigeerd en bovendien door de pla-
ten die ik thuis gestuurd heb gekregen, heb ik mij
inmiddels wel een mening over de kapel kunnen
vormen. Ik vind het een uitstekend orkest, dat veel
mogelijkheden heeft. Ik hoop dan ook met het orkest
een uitgebreid en goed repertoire te kunnen opbou-
wen, waarmee wij wellicht een voorbeeld zouden
kunnen zijn voor de amateurmuziekgezelschappen
in Nederland. De praktijk zal natuurlijk uit moeten
wijzen in hoeverre het mogelijk is om dat met dit
orkest te bereiken en wat dat betreft zal er natuur-
lijk wel geëxperimenteerd moeten worden. Wat de
soort muziek betreft geloof ik dat wij de richting van
de amusementssector uit moeten, gezien de functie
van deze Rijkspolitiekapel. En ik geloof dat er daar-
toe zeker mogelijkheden zijn. Ik denk bijvoorbeeld
aan Nederlandse componisten uit de symfonie-
wereld, die bijzonder goede stukken hebben ge-

Prinses Beatrix dankte de kapitein Hoogervorst
in de Ridderzaal, voor de wijze waarop het
jubileumconcert werd gegeven.

schreven voor blaasorkesten. Maar ook in Amerika
zitten nog veel bijzonder goede werken, die bij ons
nauwelijks bekend zijn en daar zou ik ook graag
verandering in brengen."

G. H. Peterink
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het
mysterie
vandearm
met de witte doek
door wmr. 1e klasse J. ten Broeke, Beek-Nijmegen

Er zijn waarschijnlijk geen tiquren die een groter
hekel hebben aan de telefoon dan Morpheus, de
god van de slaap zelf en een wachtmeester met TW,
die - door Morpheus rijk gezegend - in de kleine
uren door luid gerinkel wordt gewekt. Dat gebeurt
nochtans veelvuldig; er wordt in het holst van de
nacht opgebeld door mensen, die hulp nodig heb-
ben, maar ook door lieden, die een vreemd verhaal
opdissen dat echter ook weer niet zo vreemd is of
de rijkspolitie-ambtenaar daalt uit het diepst van zijn
rosse slaap af tot de nuchtere realiteit van het
koude zeil en alles wat daar omheen ligt.
Zo ook die nacht. Niet lang voordat de eerste vroege
haan zou kraaien stak mijn telefoon hem de loef af.
"Meneer," zei een onbekende stem aan de andere
kant van de lijn, "meneer, ik reed zojuist met mijn
auto over de A-dijk en kwam voorbij een huis waarin

uniek
politie-kwartet

Er bestaat een politie kwartet, waarvan men kan zeg-
gen dat de adjudant E. de Heus, groepscommandant
te Wormer de promotor is. Het betreft hier geen
nieuw politiemuziekensemble of een gezelschaps-
spel, maar wel een uniek feit, dat opviel bij de in-
stallatie van de adjudant De Heus. Daarbij waren
namelijk behalve zijn echtgenote (dochter van een
brigadier van het voormalige Korps Rijksveldwacht)
- van links naar rechts - H. de Heus, inspecteur
van politie, stafdocent aan het Zuid-Nederlands In-
stituut voor Gemeentepolitie Opleiding te Heerlen,
D. de Heus, adspirant van politie en leerling aan bo-
vengenoemde school en de 23-jarige hoofdagent
van politie te Kerkrade, K. de Heus.
Meer kinderen heeft het echtpaar De Heus niet ...

10

het licht volop brandde. Er stak daar een arm uit het
raampje van de voordeur en die zwaaide met een
witte doek. Ik vertrouw het niet en dacht; ik bel de
politie."
Enfin, wat doet een politieman in zo'n geval? Hij
steekt zich in uniform, stelt zijn wakker geworden
betere helft gerust en pakt de KSA. Erg goed vlotte
het die nacht niet door mistbanken en intussen rezen
visioenen van in eigen huis belaagde en bedreigde
lieden die vertwijfelde pogingen doen aandacht te
trekken.
Maar bij het bewuste huis was alles in diepe duis-
ternis gehuld en er heerste doodse stilte. Aanbellen,
op de ruiten kloppen, roepen; het gaf niets, alles
bleef stil en er heerste een sfeer van pais en vree.
Op de terugreis is in zo'n geval de politie-ambtenaar
weer een gewoon mens en bezield van minder milde
gevoelens, maar hij wil de volgende ochtend haring
of kuit.
Bij het bewuste perceel deed mevrouw zelf de deur
open. Op de vraag wat er gaande is geweest barstte
zij in lachen uit en daar sta je dan. Maar, het ver-
haal kwam daarna vlot: "We zijn gisteravond naar
een feestje geweest en kwamen tegen drie uur
thuis. Er moest nog een taxi langs komen met fami-
lieleden. Toen ik een auto hoorde aankomen stak
ik mijn arm uit het voordeurraampje en zwaaide met
mijn zakdoek om ze te groeten. Later hoorden we
vel iemand om het huis lopen, roepen en bellen.
Maar ik dacht ik zal gek zijn en gaan kijken. Nog
later kwam er een auto langs, die luid toeterde en
dat zal dan de familie in de taxi wel zijn geweest."
Nou ja; welk mysterie blijkt zo simpel als dat van de
zwaaiende arm met de witte doek ... ?
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zrg-eurier-
perikelen
in het
Brabantse

door K. de Maat, Stafofficier Recherchezaken
in de districten Breda en Eindhoven

Kort na de roerige dagen rond het bezoek van Pre-
sident Soeharto werd de politie in Noord-Brabant
opgeschrikt door de aanwezigheid van de in Neder-
land zo langzamerhand berucht geworden groep
zigeuners. Deze groep bestaande uit 83 Russen,
Bulgaren, Hongaren, Joegoslaven, Albanezen en
Italianen (althans wat hun geboorteplaatsen betreft)
was dit voorjaar al eens in Nederland geweest en
had toen een spoor van misdrijven nagelaten.
Ook nu bleek weer, dat zij door intimidatie, groeps-
optreden en andere trucages in het bezit van geld
en goederen kwamen. Het zou te ver voeren om een
opsomming te geven van alle mogelijkheden, die de
leden van deze groep al hebben verkregen om hun
slag te slaan.
Het aanhoren van de gedupeerden doet je echter
als politieman zeer, omdat je duidelijk ziet, dat ons
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Overzicht op afstand

Wetboek van Strafvordering niet voorziet in moge-
lijkheden om deze lieden toch gestraft te krijgen.
Ons hele strafstelsel is immers gericht op de indi-
vidu en niet op de groep en daar. maken deze lieden
gebruik van.
Toen ze dan ook neerstreken aan de noordzijde van
het kanaal in Best en prompt begonnen met het de
bevolking lastig te maken, werd besloten de uitzet-
ting van deze groep te bewerkstelligen. Helaas
bleek dit een uiterst moeilijke opgave. Op een min
of meer slimme manier kwamen we in het bezit van
hun identiteitspapieren en kon vastgesteld worden,
wie zij waren. Bij dit onderzoek bleek, dat niemand
van de groep over papieren beschikte, die geldig
waren, om het Beneluxgebied binnen te reizen. En-
kele leden bezaten een carta d' identita speciaal
voor zigeuners en de overigen waren in het bezit
van een Reiseausweis Roma, zijnde een door een
internationale zigeunerorganisatie te Hamburg uit-
gegeven "paspoort".
Het traag vorderende overleg met de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking deed ons
het ergste vrezen, terwijl intussen de politiemensen
belast met de bewaking van de groep allerlei pro-
vocaties moesten weerstaan. Een pluim op de hoed
van deze mensen is zeker niet misplaatst, daar zij
met slechts een paar man toch kans hebben gezien
om de groep op zijn plaats te houden!
Een uitzetting over de oostgrens was volgens de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewa-
king de enige weg en deze werd dan ook ingesla-
gen. Het M.E.-peloton van Eindhoven escorteerde
de groep en zorgde zoveel mogelijk voor een slui-
tende kolonne.
Waarschijnlijk tengevolge van de westenwind waren
onze oosterburen gealarmeerd en de slagboom was
en bleef dicht. In het vervolgens groeiende bevoegd-
heids-, beslissings- en gezagsvacuum werd de groep
de vrijheid teruggegeven, waarna zij in de duisternis
verdwenen. Helaas bleven ze in Noord-Brabant en
werden ontdekt op het toegangsterrein van het re-
creatiepark de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. En
dat was op zaterdagmorgen!
Intussen waren getuigen gevonden, die verklaarden,
dat de groep zigeuners door de Rijkswacht uit België
Nederland was binnengeleid via een niet bewaakte
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grensovergang in de buurt van Eersel. Dit gegeven
werd aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking toegespeeld, maar er kwam een
duidelijke opdracht om de mogelijkheden in de
Vreemdelingenwetgeving ten aanzien van openbare
orde en rust verstorende vreemdelingen niet toe te
passen.
Onder deze omstandigheden was alleen een ver-
hoogde surveillance nog een mogelijkheid om de
burgerij te beschermen. Via een sneeuwbal-systeem
werden de winkeliers in Hilvarenbeek en de bewo-
ners gewaarschuwd voor de te verwachten trucs. De
pers werd zo uitvoerig mogelijk ingelicht via de
meldkamer en door de functionaris belast met het
stafpiket. Hiermee kon emotionele en tendentieuze
berichtgeving worden voorkomen, hetgeen deze
zaak achteraf bezien alleen maar ten goede is ge-
komen. Intussen had Zijne Koninklijke Hoogheid
Petalo, Royal Gipsy of the World, zich over de groep
ontfermd. Hij wierp zich op voor deze slachtoffers
van achter het Ijzeren Gordijn en hield hele, zelfs
nachtelijke telefonades met allerlei ambtelijke in-
stanties. Gelukkig ontstond er een feed-back van zijn
verhalen naar de functionaris belast met stafpiket,
zodat een reële voorlichting ontstond. Hierdoor werd
het Rode Kruis o.rn. een nodeloze inzet van tenten
en dekens bespaard.
In verband met het feit, dat het verblijf van de zigeu-
ners in Nederland in het politieke vlak was getrok-
ken, besloot de districtscommandant te Breda de
leiding over deze zaak zelf ter hand te nemen en de
leden van zijn staf ieder op hun gebied te raadple-
gen en uitvoeringswerkzaamheden op te dragen.
De groepscommandant kreeg daardoor de handen
wat meer vrij om de politiedienst ter plaatse toch zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Gelukkig kwam in de middag van Prinsjesdag een
telexbericht van de Hoofdafdeling Vreemdelingen-
zaken en Grensbewaking met de mededeling, dat de
groep zigeuners officieel via de grensovergang Goirle-
Poppel naar België uitgezet moest worden. Direct
werd aan de staf begonnen met het maken van een
plan om de uitzetting te realiseren. Besloten werd
om dit met een overmacht aan personeel en materi-
eel te doen. Er werd een schriftelijke instructie ge-
maakt, er werd een geheime alarmering van het per-

Een zogenaamd nie!-werkende-mo!or ...

soneel uitgevoerd, er werd een indeling van het per-
soneel gemaakt en een duidelijke taakverdeling.
Woensdagmorgen 04.00 uur waren 93 personeels-
leden verzameld in de briefing-room van de vlieg-
basis Gilze-Rijen. Onder het genot van een kop koffie
en een sandwich vond de instructie van personeels-
leden plaats. De Officier van Justitie, die zich per-
soonlijk op de hoogte kwam stellen van de gang van
zaken, was enigszins verbluft zo'n organisatie aan
te treffen.
Zoals de Belgische radio dit zo treffend kan zeggen
was het "weinig tot geen weer" oftewel storm en
regen. Ondanks dat, werd toch besloten om op pad'
te gaan en omstreeks de dageraad de standplaats
van de zigeuners af te grendelen.
Nadat de 93 personeelsleden in 15 G.SA's, 1 M.E.-
bus, 4 surveillanceauto's van de verkeersgroep, 3
T.P.W.'s, 3 solomotoren, 3 auto's van de staf, 1 auto
van de districtsrecherche en 1 takelwagen hadden
plaatsgenomen werd het vertreksein door de dis-
trictscommandant gegeven.
Via Alphen en Goirle werd naar Hilvarenbeek ge-
reden en het moet menige vroeg op pad zijnde pen-
delaar met een schok hebben doen ontwaken toen
hij de lange, stille colonne ontwaarde.
Precies op tijd werd de standplaats bereikt en op
zeer vlotte wijze werden de tevoren geplande posi-
ties ingenomen. Nadat vastgesteld was dat Koning
Petalo met zijn familie niet meer aanwezig was - de

He! formeren van de colonne

13Rp.org_KB1971_02_feb_Nr.06 42



Geen problemen met het eventueel verslepen

vorige avond was er een gerucht van zijn vertrek
opgevangen - en er dus van die zijde geen belem-
mering meer was te verwachten, werden de zigeu-
ners gewekt en werd opdracht gegeven zich reisklaar
te maken. Daar er een kind van 4 maanden in Til-
burg in het ziekenhuis lag was besloten het gezin
waartoe dat kind behoorde achter te laten. Prompt
bleek dat de man van dat gezin niet aanwezig was
en besloten moest worden om nog een gezin achter
te laten. Daar de man die zich voor deze bescherm-
heersfunctie opwierp ken lijk nogal wat invloed had,
werd deze gelegenheid uitgebuit om hem onder druk
te zetten. De groep kon zich rustig houden en zich
reisvaardig maken en zo niet dan ging hij ook mee.
Deze druk bleek voldoende. De groep maakte zich
reisvaardig. Natuurlijk werd het gehele scala van
provocaties ten toon gespreid, maar met een ijzige
kalmte werd alles aanschouwd en - niet minder -
aangehoord. Vooral de naam "Hitier" werd vele ma-
len gehoord. Op alle vragen en trucs kwam een ant-
woord: een lekke band was snel weer vol met lucht;
lege benzinetanks bleken bij controle toch wel vol;
trekhaakkogels werden weer in de goede hoek ge-
zet, zodat ze passend waren; motoren, die niet star-
ten wilden, werden aan de praat geholpen; voor een
8-maanden zwangere vrouw, die onwel werd, was
snel een dokter-ter plaatse en werd een ambulance
gealarmeerd voor vervoer naar het ziekenhuis; een
bestuurder, die zijn caravan niet aan wilde koppelen,
zag hem even later achter een G.S.A. hangen en zag
toen hij zich met zijn gezin in zijn Mercedes 250 SE
model 1969 opsloot, een kraanwagen voor zijn bum-
per komen. Op zoveel vindingrijkheid van de politie
had men niet gerekend en uiteindelijk stond de hele
zaak in de rij, met uitzondering van drie gezinnen.
Intussen had de pers, die via de meldkamer was ge-
waarschuwd, het niet al te breed en de fotografen,
inclusief de fotograaf van de Technische Recherche,
moesten het ontgelden en op grote afstand blijven.
Een journalist, die het terrein op reed, had twee
lekke banden toen hij vergat, dat de toegang tot het
terrein was afgesloten met oerdegelijke spijkerplan-
ken.
De rit naar de grens kon om 10.00 uur beginnen. Het
grootste deel van het personeel - intussen door-
drenkt van de bij voortduring vallende regen - ging

Overleg met Belgische districtsrechercheurs

naar de kantine van het recreatiepark om een warme
en welverdiende bak koffie te halen.
Tijdens de rit naar de grens probeerde men nog wel
door gefingeerdé motorpech, benzinegebrek en plas-
sende vrouwen en kinderen de gang uit de colonne
te halen, maar al gauw had men in de gaten dat het
allemaal niet hielp. Aan de grens werd de colonne
opgevangen door onze collega's van het district
Turnhout. Men kende de groep nog en maakte snel
duidelijk, dat de tolerantie zeer klein was.
In de loop van de middag bleek, dat de vrouw die
naar het ziekenhuis was gebracht weer terug was
op het kamp en besloten werd dit gezin alsnog uit
te zetten en meteen de twee '(overige) gezinnen over
te brengen naar een speciale plaats bij het regionale
woonwagenkamp te Tilburg.
Wie schetst echter de verbazing van de personeels-
leden, toen 's middags bij de komst op het kamp
bovendien de man van het gezin met het zieke kind
aanwezig bleek te zijn. Omdat één gezin op een
woonwagenkamp problemen zou geven werd beslo-
ten toch het tweede gezin er bij te laten, maar weer
stonden de personeelsleden verbaasd te kijken, toen
men laconiek meedeelde bij de groep te willen blij-
ven en het kind achter te willen laten. Aangezien
men vrijwillig wenste te vertrekken, kon daar geen
bezwaar tegen zijn. Om 17.30 uur waren de laatste
zigeuners over de grens en kon de districtscomman-
dant aan de op het districtsbureau te Breda verza-
melde pers mededelen, dat de uitzetting was vol-
tooid en zonder noemenswaardige incidenten was
verlopen. Een goed voorbereide en in alle rust uit-
gevoerde actie, die als bijzonder geslaagd kan wor-
den aangemerkt.
Het lijkt zo op het eerste gezicht een trieste zaak,
maar als men bedenkt, dat deze zigeuners zich niet
aan de in Nederland geldende normen wensen aan
te passen en daarnaast beschikken over prachtige
caravans - wat rommelig ingericht naar ons gevoel
- met kleuren- en gewone televisietoestellen daarin
en auto's van recente bouwjaren en van niet te goed-
kope merken en modellen, dan kan men niet al te
sociaal bewogen meer geraken en kan men alleen
maar concluderen, dat hun vertrek ons slechts een
heleboel geld van de sociale bijstandskas bespaart,
alsmede de komst van nog meer van deze lieden.
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tekst en foto's: Bas den Oudsten

Poolbeer-express
naar geïsoleerde
indianen aan
Jamesbaai stopt
voor elke trapper

de laatste wigwams
op Moose-ei land

16

verhouding
politie-publiek is
redelijk goed aan
de Jamesbaai

"Go North young man" is een bekende kreet in
Canada, waarmee velen geroepen worden om de
noordelijke gebieden, die onder meer rijk zijn aan
delfstoffen, te gaan exploreren en exploiteren. Het
noorden van Canada heeft álles, behalve mensen.
Maar ondanks de grote mogelijkheden wordt de roep
"Go North" slechts door weinigen verstaan. Men
wil er eenvoudig niet heen en men weet er nauwe-
lijks iets van, behalve dat er een net van radar-
stations en lanceerbases voor nucleaire wapens
moet zijn op grond van Canadees-Amerikaanse af-
spraken, die voortdurend een punt van discussie
zijn, aangezien velen in Canada niet in agressie ge-
loven en menen dat Canada hier offers brengt en
risico's neemt om de V.S. een plezier te doen.
Voor het overige ziet men alles wat boven North Bay
ligt (een goede 200 Mijl ten noorden van Toronto)
als bar, onontwikkeld en achtergebleven gebied,
hoogstens geschikt voor een vakantie of voor pio-
niers, die er kennelijk niet veel zijn. En zelfs van
gebieden juist beneden North Bay, oostelijk van de
Highway 11 weet men weinig. Daar ligt bijvoorbeeld
het Algonquin provincial park, een ongerept natuur-
gebied bij de Hallburton Highlands, met woeste ri-
vieren, stille meren, uitgestrekte wouden waarin de
eenzame reiziger plotseling oog in. oog kan staan
met de eland of de zwarte beer, dan wel de gruwe-
lijke stank ruikt van de skunk, het stinkdier, of on-
gewild honderden krijsende wilde ganzen op de
wieken drijft.
Mrs. Jean Sproule, eigenares van de Wild Goos Inn,
aan het stille Ossentong meer kan er lyrisch over
praten, over de herten, de .Everqreens", de witte
berken, de pijnbomen en de wilde kersen, over de
kleuren in de herfst en het voorjaar. Zij verhuurt
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De constabie G. P. Lyon bij het vertrek van de ••express".

motel kamers en verkoopt allerlei door Indianen uit
dierenhuiden en kralen gemaakte voorwerpen, .Jran-
dicrafts" zogezeid.

Eén van de schamele nederzettingen langs de Moose-rivier.

Slechts op één punt is een gesprek met Jean Sproule
teleurstellend. "Er zijn," zegt ze, "geen Indiaanse
gidsen te huur, die een paar dagen met vreemdelin-
gen per kano gaan vissen en jagen in de wijde wil-
dernis, zoals sommigen in het zuiden wel zeggen.
En als u een Indiaanse nederzetting wilt zien, moet
u hier ook niet zijn," zegt ze. "Dan adviseer ik u
naar Moosenee te gaan, helemaal in het noorden
aan de James Bay, u weet wel, het zuidelijke stuk
van de Hudson Baai: eerst naar Cochrane, waar de
weg naar het noorden ongeveer ophoudt en dan de
laatste bijna 200 Mijl met de trein, de Poolbeer-
expres."
Dus, nogeens bijna 900 kilometer naar het noorden
om de Indianen? Maar na een nacht slapen aan het
Ossentongmeer klinkt de roep: "Go North young
man" en de gehuurde Pontiac Laurentian is wel goed
voor de volgende bijna zeshonderd kilometer naar
Cochrane, waar ik donderdagsavonds op het station
verscheen om een kaartje te kopen voor Moosenee
aan de monding van de Mooseriver oftewel de
"elandenrivier" .
"Moosenee?" sprak de beambte. "Niet eerder dan
zondagmorgen."
De KLM-DC 8 vliegt in bijna zeven uur naar de
nieuwe wereld, van Schiphol naar Montreal, en weet
op die tocht Vader Tijd nog een paar uur te ont-
futselen. Maar de trein met de trotse naam Polar
Bear Express, van Cochrane naar Moosenee aan de
James Bay, overbrugt in een uur of wat de afstand
tussen vandaag en eergisteren, en dat een paar
maal in de week. Het zijn een handvol Indianen,
soms een paar Eskimo's en in de korte, maar hevige
zomer van het Noordland vooral Canadese toeristen,
die in Cochrane instappen voor de merkwaardige
reis naar de Indianennederzetting, die, tot in 1932
deze spoorlijn klaar kwam, in vrijwel volslagen isole-

18

•

Rp.org_KB1971_02_feb_Nr.06 46



ment verkeerde. En, dat het die zondag een gedenk-
waardige reis zou worden, stond al gauw vast.
Reeds voor het vertrek werd eén "community song
sheet" uitgereikt, "with the compliments of The Te-
legram". In een van de wagons was een welvoor-
ziene bar, alsof boven Cochrane de drankwetgeving
niet geldt. En in de goederenwagen werd een met
gitaren, banjo, wasbord-emmer-drum en theekistbas
uitgeruste cowboyband al actief, toen de Poolbeer-
express moeizaam op gang kwam en z'n neus
draaide naar het bijna tweehonderd mijl lange en
oneindig brede gebied van bossen en moerassen.
Dat gebied is het onbetwiste domein van wat hout-
hakkers, trappers en gelukzoekers, van de eland, de
beer en miljoenen muskieten, adembenemend mooi
en tegelijk eindeloos saai en van een bijna tot alco-
holische uitspattingen drijvende droefheid. Zo onge-
veer voelde het gros van de reizigers het, die een
vrijwel ononderbroken optocht van en naar de bar
in stand hielden, die steeds vrolijker werd, terwijl de
express voortsukkelde naar Island Falls, een van die
schamele nederzettingen waarvan nauwelijks voor
te stellen is waarom er mensen wonen. Over die
vraag bekreunt zich geen van de reizigers vanwege
de community-singing met liederen als "In the
evening by the moonlight", ,,1 dream of Jeanie with
the light brown hair", .The banks of Loch Lomon"
en natuurlijk .Dalsy" en .Billy Boy".
Langs de spoorbaan zijn hier en daar overblijfselen
van wat eens houten boerderijen of huizen van trap-
pers waren, evenzovele wrakstukken van vergane
idealen waarschijnlijk. De express ontwikkelt een
snelheid, juist voldoende om de ruim 185 mijlen
naar Moosenee in ongeveer vijf uur te kunnen over-
bruggen. In de goederenwagen komt een nogal
woest bal op gang. Sommige reizigers zien de zeven
huizen en een kippehok van Fraserdale wegglijden

---------..M-O-OSONEE

ii--. J

De aankomst van de "express" in Moosenee is een paar maal
per week een kijkspel voor de Indianen.

en staren naar de eindeloze moerassen en stukken,
soms door teveel water, verziekt bos. Iemand legt
uit dat de trein niet harder kan rijden omdat de

Indiaanse schippers zetten stamgenoot en vreemdeling over de wilde Moose-rivier in kano's met buitenboordmotor.

~x.
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spoorbaan destijds op een koopje is gelegd en de
spoordijk niet op een stevige ondergrond rust. En,
wie op een van de treinbalkons staat ziet ook de
wagons dansen in onevenwichtige cadans.
De trein stopt in Otter Rapids, bij de immense dam
die alleen water doorlaat voor de winning van elek-
triciteit van een krachtstation, dat zelfs voor de in-
dustrie in het verre zuiden van groot belang is. De
express stopt trouwens vaker: voor elke trapper, die
de eenzaamheid beu is, voldoende huiden heeft ver-
zameld om niet door de gemeenschap thuis te wor-
den uitgelachen, langs de spoorbaan gaat staan en
z'n hand opsteekt.
En, tegen de tijd dat de schamele nederzetting Ona-
kawana is gepasseerd en Mooseriver-crossing wordt
bereikt, waar de rivier 600 meter breed is en de trein
een zeer hoge brug over moet, lijkt het - te oor-
delen naar het gehuil - of er in de trein méér In-
dianen zijn dan de ganse 185.000 die er nog in Ca-
nada leven. En dus is het geen wonder dat tenslotte
bij aankomst in Moosenee een groot aantal Indianen,
voornamelijk vrouwen en kinderen het evenement
van de aankomst der Poolbeer-express niet blijkt te
willen missen, hetgeen een kleurrijk schouwspel is.
Moosenee is geen nederzetting van wig-wams, waar
gevederde en met tomahawks uitgeruste Indianen
rondlopen, maar een verzameling fantasieloze hui-
zen langs een stoffige of - al naar gelang het jaar-
getijde - zeer modderige weg vol kuilen. Daarachter
staan de schamele houten huizen waarin de Indi-
anen van vandaag leven, krotten, soms met oude
fornuizen in de tuin, die demonstreren dat de Indi-
anen bezig zijn "zich aan te passen".
Een goede halve mijl van het station stuit de vreem-
deling op een verzameling kano's aan de oever van
de Moaserivier, die hier, met inbreng van een reeks
andere als de Cheepashriver, de Missinaibi, de Opa-
satika, de Mattagami of de Kwataboehegan, tot een
complete arm van de sub-arctische James Bay is
geworden.
De kano's zijn voor het merendeel nog van hout,
maar de Indianen peddelen vriend en vreemdeling
niet meer tegen de wilde stroom naar Moose Factory
op het langgerèkte eiland middenin de rivier. De
kano's zijn uitgerust met moderne buitenboordmoto-
ren, die de ranke vaartuigen zo snel voortstuwen
dat buiswater overslaat en de passagiers de dunne
bodem van de kano voelen golven onder hun voeten.
Daar, op Moose-eiland, stapt de vreemdeling regel-
recht de geschiedenis binnen, zo'n drie eeuwen
terug, want Moose Factory was de eerste nederzet-
ting in Ontario.
In de dagen waarin de blanken de grond namen van
de Indianen, die hun rechten fel verdedigden, om
precies te zijn in 1671, voeren schepen van de be-
faamde Hudson Bay Company de monding van de
rivier op en begon de historie van Moose Factory.
De vertegenwoordigers van de machtige handels-
onderneming, die in het noorden van Canada een
paar eeuwen lang de lakens uitdeelde, over een
eigen gewapende macht beschikte, die huiden en
andere handelswaar ruilde met Eskimo's en Indi-
anen voor (te weinig) noodzakelijke levensbehoeften

en "vuurwater", vonden de monding van de Moose-
river een uitstekende plaats, nadat in 1671 Pierre
Radisson de sneeuwstormen en temperaturen ver
onder nul had getrotseerd en meldde dat er geen
banken waren en dat er bovendien veel prachtige
rechte pijnbomen groeiden, geschikt om er masten
van te maken.
Er werd een fort gebouwd, in 1673 verrees het eer-
ste huis en in 1680 was Moose Factory uitgegroeid
tot de belangrijkste post van de Company. Nog staan
er de kanonnen waarmee de post werd verdedigd
en de directeur van de Company vroeger werd be-
groet als hij op de jaarlijkse inspectietocht aan-
kwam, volgens de oyerlevering gekleed in zwart pak,
hoge boord, pandjesjas, een hoed van zwart bever-
bont en zwart fluwelen kousen, en door personeel
in en uit de boot getild werd.
Nóg brengen Indiaanse trappers hun huiden naar de
factory maar het is anders dan vroeger, want de
Company of "the Bay" zoals men die kortweg
noemt, heeft van zijn ruim dertig buitenposten
tegelijk een soort supermarkets gemaakt, waarin
ook eigen merken Ray-whiskey worden verkocht
naast allerlei andere zaken.
Inmiddels is het een feit dat zowel de Eskimo als de
Indiaan voor zijn huiden, speelgoed, leerwerk of vis
nog altijd onderbetaald wordt en - afgezien van de
activiteiten van de Company - dikwijls in de schaar
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De doden rusten onder kruisen zonder namen
bij de St. Thomaskerk.

zit van een soort verplichte winkelnering. Eskimo's
hebben danook zelf in coöperatief verband al ette-
lijke eigen warenhuizen gesticht.
Op Moose-eiland landen de kano's bij het moderne
ziekenhuis waar Indianen en per helicopter aange-
voerde Eskimo's (meestal met t.b.c.) worden behan-
deld. Bij de aanlegsteiger staan Indiaanse mannen
of vrouwen, mensen die nooit haast hebben, de
vreemdelingen te beschouwen. Langs de weg heb-
ben kinderen met ondoorgrondelijke, maar mooie
bruine ogen en blauwzwart haar, stalletjes van leer-
werk en stukken steen met kwarts of bergkristal, om
aan vreemdelingen te slijten. Rond het ziekenhuis
staan moderne houten en stenen huizen met cen-
trale verwarming, maar daar wonen de Indianen niet
in. Die leven ergens tussen het dorp en een open-
luchtmuseum met de oude smederij, oude schepen,
graven van Hudson Bay-pioniers in haveloze houten
huizen.
Het mag zo zijn dat deze nederzetting in een toeris-
tische folder "een springplank aan de grens van de
beschaving" wordt genoemd, maar erg hoog is er
tot dusver niet gesprongen. Waar schepen en kano's
af en aan varen, van of naar het Arctisch gebied
van of naar de eindeloze "bush", met hout of huiden
of andere zaken, leven de Indianen zelf ergens tus-
sen hun eigen tradities en onze wereld.
De levenden lezen en zingen in de houten Sint Tho-
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De Cree-Indianen hebben ook de kerkboeken in hun eigen taal.

maskerk uit kerkboeken met de onnaspeurlijke let-
tertekens van het schrift der Cree-Indianen, de stam
die hier woont. De doden worden bij de kerk be-
graven onder een wit houten kruis, naamloos. De
levenden kunnen het bestaan dikwijls niet aan. Vol-
gens sommige ambtenaren willen ze dat ook niet,
omdat ze het gemakkelijker vinden te dromen over
het verleden, dan de realiteit van vandaag te aan-
vaarden. Zo goed als er nog Eskimo's in Moosenee
worden ingesloten wegens moord op een zuigeling,
een oude gewoonte om ervoor te zorgen dat de
spoeling in de familiegemeenschap niet te dun te
laten worden, zo goed komen Indianen in conflict
met de wet door oude gewoonten.
Over de laatste verdachte Eskimo's in de cel te
Moosenee wordt trouwens verteld, dat toeristen
foto's van hem mochten maken. Daar kregen die
Eskimo's geld voor. Ze maakten er een soort busi-
ness van en volgens het verhaal lachten zij zich
dood, temeer omdat het ombrengen van een zuige-
ling hun geweten niet belast. Zelfs hun boze godin
Sedna wordt er niet anders van.
"Het is ook niet mogelijk om op alle slakken zout
te leggen," zegt de corporal E. L. Emmerson (47),
die met twee constables in Moosenee en één op
Moose Factory voor de handhaving van recht en
orde dient te zorgen in deze nederzetting met om-
streeks 3000 inwoners 'en de kleine handelsposten
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en lndianennederzettinqen langs de Westkust van
de James Bay tot Fort Albany en Attawapiskat, dat
op 160 mijl afstand ligt. Het hele bewakingsgebied
omvat 33.000 vierkante mijlen en het is Emmerson
en z'n mannen heel best dat de befaamde Royal
Canadian Mounted Police het gebied aan de ándere
kant van de baai voor z'n rekening neemt.
"Het grootste deel van het bewakingsgebied is do-
mein van de trappers. En in de Indianennederzettin-
gen proberen de opperhoofden kleine moeilijkheden
zelf te regelen. Als er onoplosbare zaken zijn wor-
den wij gewaarschuwd," aldus Emmerson. Dan gaan
deze mannen, die tot de Ontario Provincial Police
behoren erop af, met de boot, met het rupsvoertuig
of met het vliegtuig, dan wel in de winter op ski's of
op sneeuwschoenen.
"De Cree-Indianen zijn vreedzame, nogal rustige
mensen," zegt de korporaal. "Drinken is hun voor-
naamste zonde. Ze kopen vooral de goedkope wijn
van zestig cent per liter en ze kunnen er niet tegen.
We worden geregeld geroepen door vrouwen wier
man, stomdronken, gezin en schamele inboedel te
lijf wil. Daar gaan we dan op af, maar we zetten ze
niet achter tralies, want wij hebben maar twee cel-
len. Wij proberen ze zover te krijgen dat ze naar bed
gaan en beloven zich rustig te houden, wat meestal
wel lukt. Als ze dronken zijn geven ze de blanken
de schuld, die hebben immers hun land afgenomen.
Daar krijgen ze van het gouvernement trouwens nog
steeds wat geld voor. Ze zijn niet tevreden, maar het
is moeilijk te zeggen wat ze eigenlijk willen."
De constabie G. P. Lyon (24) vertelt: "Behalve het
alcoholmisbruik vragen ook enkele zedenmisdrijven
de aandacht - voor zover we daar achter komen -
maar verder zijn er weinig moeilijkheden. Hoe on-
tevreden ze zijn, ze bestormen de politiepost niet.
Ze weten het verschil tussen goed en verkeerd en
ergens ook wel dat ze zich moeten aanpassen, maar
de meesten doen dat niet. Zij willen de materiële
dingen, die wij ook hebben maar wensen er niet
voor te werken. De Indianen hier leven eigenlijk van
de ene dag in de andere. Er zijn wat trappers bij en
sommigen werken, aan de spoorlijn, maar als ze ge-
noeg geld hebben om drie dagen vooruit te kunnen
zie je ze niet meer. Dan gaan ze drinken, vissen of
jagen. De jongeren zien nu in elk geval wel dat ze
zich moeten aanpassen en er is een "education
centre" in aanbouw dat goeie dingen kan doen.
Maar ondanks de beperkte mogelijkheden hier trek-
ken ook de jongeren niet weg naar het zuiden."
Alles samen is het niet zo moeilijk te begrijpen
waarom de politiemannen van Moosenee dikwijls
ongehuwde jonge kerels zijn en waarom ze allemaal
na ongeveer twee jaar weer naar meer geciviliseerde
oorden worden verplaatst.
,,'t Is ook niet goed voor onze kinderen, als we hier
langer zijn," zegt Emmerson, "en voor de rest moet
je hier een beetje laconiek door het bestaan."
Dat doet de constabie Lyon ook tijdens een rondrit
per Land Rover door de nederzetting, waar kruisin-
gen van Eskimohonden tekeer gaan. "Ik zal je ook
nog aan onze dikste sqauw laten zien," zegt hij.
En hij komt zijn belofte na voordat de Poolbeer-

"teeners" in Moosenee

De verhouding politie-publiek is
"redelijk" in Moosenee.

"Die meneer komt van over 't grote water,"
zei de consiabie legen verbaasde Cree-kinderen.

express terugkeert op het spoor door de moerassen
en bossen naar de beschaving, met in duistere
wagons vrijmoedig vrijende jongelui en ándere rei-
zigers, die een stuk weemoed verdrinken in alcohol.
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tekst en foto's:
opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

AVD kreeg steunpunt
te Grathem
voor SAS-surveillance
in Limburg

In aanwezigheid van een groot aantal burgerlijke en
justitiële autoriteiten (zowel landelijk, provinciaal als
gemeentelijk), heeft mr. A. J. M. v. Overveldt, procu-
reur-generaal, fungerend directeur van politie, bij
het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, in januari te
Grathem (L.) het startsein gegeven voor de eerste
surveillance door de SAS. (Surveillancegroep Auto
Snelwegen) op de rijkswegen 75 (E 9) van Neder-
weert tot Maastricht en 76 (E 39) van het klaverblad
Kerensheide tot Heerlen.
Mr. van Overveldt deed dit in plaats van de Commis-
saris der Koningin in de provincie Limburg, mr. dr.
C. J. M. A. van Rooy, die aanvankelijk de openings-
plechtigheid zou verrichten, doch die door arnbts-
verplichtingen elders helaas was verhinderd.
Op het via de portofoon door mr. Van Overveldt ge-
geven startsein stoven de acht op het "steunpunt
Grathem" ingezette Porsches in de richting van de
E 9 hun nieuwe taak tegemoet, die verricht wordt in
nauwe samenwerking met de gemeentepolitiekorp-
sen van Sittard, Geleen, Maastricht, Hoensbroek en
Heerlen en uiteraard ook met de "eigen" verkeers-
en landgroepen.
De aanwezige autoriteiten en persvertegenwoordi-
gers volgden na de indienststelling belangstellend
een demonstratie met materiaal van de Algemene
Verkeersdienst van het Korps en waren vervolgens
de gasten van de Algemeen Inspecteur, in de daar
toe ter beschikking gestelde raadzaal van het ge-
neentehuis.

.teunpunt

.et "steunpunt Grathem" is gevestigd in de voor-
ialiqe marechausseekazerne, die daartoe onder

auspiciën van de Rijksgebouwendienst naar de eisen
des tijds is omgebouwd. Naast het hoofdgebouw,
waarin behalve de dienstvertrekken 10 geriefelijke
slaapplaatsen zijn ingericht, omvat het complex nog
vier woonhuizen. De opperwachtmeester A. W. van
Rijn zwaait er als coördinator de scepter. De Por-
sches worden rechtstreeks per mobilofoon vanuit
Driebergen gedirigeerd.

Geen miskenning van verkeersgroepen

Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis zei gene-
raal W. de Gast, dat de instelling van het steunpunt

en de activiteiten van de SAS. op de Limburgse
snelwegen geenszins een miskenning inhouden van
de verkeersgroepen, integendeel zelfs. "Deze groe-
pen hebben," aldus de generaal, "voortreffelijk werk
geleverd en zij doen dat nog steeds. De instelling is
uitsluitend een gevolg van een beleidsbeslissing, die
zijn oorsprong vindt in het aanwenden van nieuwe
en andere methoden met snelle voertuigen, bij de
aanpak van de verkeersproblematiek. Voor de ver-
keersgroepen komt daardoor meer ruimte vrij voor.
ander werk, dat voldoende aanwezig is. Toezicht op
de gedragsregels vormt de hoofdtaak van de S.A.S."
De Algemeen Inspecteur zei verder nog, dat het
Korps Rijkspolitie gelukkig is met het onderkomen
in Grathem en hij bracht dank aan de burgemeester
en het gemeentebestuur voor de huisvesting en ver-
dere medewerking.
Erkentelijk toonde hij zich ook tegenover mr. Van
Overveldt, die in aanwezigheid van de officieren van
justitie van Roermond en Maastricht, de openings-
ceremonie had willen verrichten. Als herinnering aan
deze dag bood hij een afbeelding van een klein mo-
del Porsche aan.
Burgemeester Hannen toonde zich zeer ingenomen
met de komst van de verkeersmensen naar Grathem.
"Wij voelen dit," zo zei hij, "alsof we een lot uit de
staatsloterij hebben getrokken. Daarom hebben we
ook een feestverlichting aangebracht en de vlaggen
uitgestoken. Om dit voor ons zo heuglijke gebeuren
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Breefing
Namens de Rijkswaterstaat sprak de hoofdingenieur-
directeur van de Directie Limburg, ir. O. H. Boom.
Deze wees op de gedeelde verantwoordelijkheid van
rijkswaterstaat en politie ten aanzien van de ver-
keersveiligheid en meende dat een soort "breefing"
tussen (rijks) politiepersoneel en het daarvoor in
aanmerking komend personeel van Rijkswaterstaat
(hoofden van dienstkringen en kantonniers) kan bij- ... zelfs de Alex-bok mocht zich eveneens in de belangstelling
dragen tot verhoging van de veiligheid op de Neder- van mr. Van Overveldt verheugen.

landse snelwegen.

het nodiqe reliëf te geven."
Hij zegde toe, dat de gemeente alles zal doen om de
werkomstandigheden te perfectioneren, met name
verbetering van de toegangswegen naar het steun-
punt, verlichting, aanleg van trottoirs en zeker niet
in de laatste plaats de huisvesting van het personeel.

ABC VOORASSURANT"N

POLITIEFUNCTIONARISSEN SPECIALE
AUTOVERZEKERINGSTARIEVEN

Nederlandtarief: WA AR
Fiat 600/Daf f 135,60 f 375,-
Fiat 850NW f 148,80 f 405,-
Opel Kadett f 159,- f 432,-

• groene kaart + f 25,-
• Na 4 schadevrije jaren 40% no-claim welke volledig

wordt overgenomen.
• WA-caravans gratis meeverzekerd.

ALGEMENE BANK VOOR CREDIETSERVICE N.V.
Segbroeklaan 204 • 's-Gravenhage • Telefoon 070-321790'

na 18 uur 070-323355
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr. Van Mouwrik & Co.

voor onderhoud
en reconstructie van
Rijkswegen
en aanbrengen van
slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63 - Waardenburg - Tel. 04181-273

Kent u onze unieke autopolis met de
vele pluspunten nog niet?

Vraag dan inlichtingen aan onze vertegenwoordiger

of bel ons kantoor toestel 134.
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PUZZEL VAN DE MAAND

De oplossingen worden
ingewacht vóór 3 maart bij de

Puzzel redacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*
Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 nauwe opening.
4 vlakke streek opzij van

het hoofd.
7 zoogdier.

10 bundeltje bijeengehouden
bloemen.

11 denkbeeld, gedachte.
12 slotwoord van gebeden.
14 stad in Japan.
17 kokertje van zacht metaal.
19 snelle loop.
20 insekt.
21 heçtogram.
23 heldere kleur.
24 voorzetsel.
25 tak van sport.
28 boom.
29 boom.
31 alvorens.
32 bloedvat.
35 plaats in Drente.
37 orgaan van een wesp.
40 grootvader (kindertaal).
41 en dergelijke (afk.).
42 uitroep.
43 boom.
44 vlaskam.
47 schuine balk van een dak.
49 afscheidsgroet.
50 zijrivier van de Donau.
52 overblijvend teken van

vlekken in een stof.
54 maat voor het arbeidsver-

mogen van machines (afk.).
55 streep schuimend water

dat een varend schip
achterlaat.

58 eerstkomend (afk.).

60 Europeaan.
62 troefkaart bij diverse

kaartspelen.
63 aanmatigende, hooghartige

houding.
64 afgelegen.
65 vogel.
67 lange s 0 van een

vogelaar.
69 brandvrije luis.
70 zuivelprodukt.
71 Europeaan.
72 inrichting voor het drogen

van mout.
73 schuin e van een spoor-

baan.
74 kameraad, makker.

VERTICAAL:

1 vierendeel.
2 voedsel.
3 punt bij het cricketspel.
4 gegraven waterscheiding.
5 langstaartige Zuid-

amerikaanse papegaai.
6 muziekinstrument.

7 lidwoord.
8 tijdvak van 100 jaren.
9 onderzoek naar de waarde

van iets.
13 vogel.
15 harde delfstof.
16 gedroogd vruchtvlees van

de kokosnoot.
18 alcoholische drank.
20 zoete lekkernij.
22 hamer waarmee men een

stempel in het hout slaat.
25 stijging van de waterstand.
26 muzieknoot.
27 lofdicht.
30 viervoetig trekdier.
33 kleine groep van uitge-

lezenen.
34 geheel gevuld.
36 plaats op de Veluwe.
38 pluis op wollen stoffen.
39 graafwerktuig.
45 boom.
46 stad in Frankrijk.

. 47 kluchtig persoon.
48 gevangenis (Bargoens).
49 stad in Duitsland.
51 noordwest (afk.).
53 wijfje van de hond.
54 loopbaan voor paarden

in het circus.
56 rangtelwoord.
57 vorm van belasting uit

vroegere jaren.
59 schreeuw.
61 rijksdaalder (spreektaal).
64 Ned. omroepvereni-

ging (afk.).
66 schaakterm.
68 waterkoud.
69 rekenkundig vraagstuk.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg èn
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.
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filatelie

Voorlopig overzicht van de postzegel uitgifte
programma's van Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen voor 1971

Nederland

febr. Permanente postzegel "Juliana Regina" van
Hfl. 1,50.

16 febr. 14e Algemene Volkstelling; 1 waarde, prijs
Hfl. 0,15.

20 apr. Zomerzegels; 5 waarden met toeslag. Prijs
per serie Hfl. 2,-.

3 mei Europazegels; 2 waarden. Prijs per serie
Hfl. 0,70.

29 juni 4 bijzondere zegels, waarvan 1 met toeslag
ten bate van de Stichting Behoud Borobu-
dur. Prijs per serie Hfl. 1,25.

oktober Sluiting Haringvliet; 1 waarde. Prijs Hfl. 0,15.
9 nov. Kinderzegels; 5 waarden met toeslag en

een velletje. Prijs per serie Hfl. 2,-; prijs
per velletje Hfl. 2,50.

In de loop van dit jaar zullen permanente postzegels
met de oude beeltenis van H.M. Koningin Juliana,
emissie 1953-1967, naar behoefte worden vervangen
door waarden met de nieuwe beeltenis "Juliana
Regina".

nieuw type
surveillancewagen
beproefd

Het is algemeen bekend, dat het Korps steeds
ijverig zoekt naar de meest ideale surveillance-
wagen. Wellicht slaat de commandant Algemene
Verkeersdienst (naast hem de kapitein Van der
Molen en achterin de owmr. Leenders) met de
proefrit van deze auto de "spijker" recht op zijn
kop!

(foto: Automuseum ••Ups", Drunen)
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Suriname

14 febr. Opening lijndienst (25 jaar) Nederland-
Paramaribo-Willemstad; 3 waarden; prijs
per serie Sur. fl. 0,60 = Hfl. 1,20.

7 apr. Paasweldadigheidszegels; 5 waarden met
toeslag; prijs per serie Sur. fl. 1,50 = Hfl.
3,00.

17 mei World Communications Day; 3 waarden.
Prijs per serie Sur. fl. 0,60 = Hfl. 1,20.

31 juli Volkstelling, Invoering Burgerlijke Stand
(50 jaar); 2 waarden. Prijs per serie Sur. fl.
0,45 = Hfl. 0,90.

30 sept. 25 jaar Bemiddelingsraad; 2 waarden.
Prijs per serie Sur. fl. 0,45 = Hfl. 0,90.

24 nov. Kinderzegels; 5 waarden met toeslag, plus
strookje van drie zegels. Prijs per serie Sur.
fl. 1,50 = Hfl. 1,20.
Per per strookje Sur. fl. 0,60 = Hfl. 1,20.

13 dec. 125 jaar Stichting Albina (Marowijne); 3
waarden. Prijs per serie Sur. fl. 0,60 = Hfl.
1,20.

Nederlandse Antillen

9 febr. Parochie St. Theresia; 1 waarde. Prijs Ant.
fl. 0,20 = Hfl. 0,40.

24 febr. Lions Club; 1 waarde. Prijs Ant. fl. 0,25 =
Hfl. 0,50.

12 mei Sociale en Culturele Zorg; 4 waarden met
toeslag. Prijs per serie Ant. fl. 1,- Hfl.
2,-.

14 juni Nieuwe cijfertypezegels; 6 waarden. Prijs
per serie Ant. fl. 0,21 = Hfl. 0,42.

27 sept. Pedro Luis Brion; 1 waarde. Prijs Ant. fl.
0,35 = Hfl. 0,70.

15 nov. Kinderzegels; 4 waarden met toeslag. Prijs
per serie Ant. fl. 1,15 = Hfl. 2,30.

N.B. Nadere gegevens zijn nog niet bekend.
Het is mogelijk dat deze programma's nog met uit-
giften worden uitgebreid en dat wijzigingen in de
data van uitgifte etc. nog zullen plaatsvinden.
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·rueu we
groepscommandanten

Op 1 juli 1970
Adjudant G. Schaesberg

Hoofd Technische Recherche
te 's-Hertogenbosch. Hij werd

op 9 oktober 1915 te 's-Graven-
hage geboren en was vanaf

1 augustus 1968 aangewezen
als plaatsvervangend hoofd

Techn. Rech. te 's-Hertogenbosch.

Op 1 november 1970
Adjudant G. J. Sieben

commandant verkeersgroep
's-Hertogenbosch. Hij werd op

8 september 1918 te Venlo
geboren en was vanaf 15 april

1964 plaatsvervangend
commandant verkeersgroep

's-Hertogenbosch.

Op 1 december 1970
Adjudant G. van 't Hoog te
Hazerswoude. Hij werd op

14 juli 1919 geboren te Harmelen
en was vanaf 1 september

1964 plaatsvervangend
groeps- tevens rayoncomman-

dant te Pijnacker.

Op 1 december 1970
Adjudant B. Grevink te

Sassenheim. Hij werd op
10 september 1915 te

Winterswijk geboren en was
vanaf 17 februari 1924

plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncornmandait

te Bennebroek.

Op 1 december 1970
Adjudant H. Koenen aangewezen

als commandant Parketgroep
Haarlem. Hij werd op

8 september 1918 te Loon
op Zand geboren en was
vanaf 1 april 1969 plaats-

vervangend groepscommandant
parketgroep Haarlem.

Op 16 december 1970
Adjudant J. P. Poll Jonker

te Rhenen. Hij werd op
17 augustus 1916 te Epe

geboren en was vanaf 15 maart
1958 plaatsvervangend g roe ps-

tevens rayoncommandant
te Holten.

Op 1 januari 1971
Adjudant C. Bos te

Haastrecht. Hij werd op
4 april 1915 te Vlaardingen

geboren en was vanaf 1 januari
1964 plaatsvervangend groeps-

tevens rayoncommandant
te Haastrecht.

Op 1 januari 1971
Adjudant G. Bullee

te Eibergen. Hij werd
op 17 juli 1916 te

Beesd geboren en was
vanaf 1 Glecember 1965

groepscommandant
te Schoonebeek.

Op 1 januari 1971
Adjudant C. J. Brünott

commandant van de groep
Leeuwarden (Rijkspolitie te

Water). Hij werd op 15 februari
1918 te Amsterdam geboren
en was vanaf 1 februari 1955

postcommandant Zaandam
(Rijkspolitie te Water).
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personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-12-'70: Owmr. B. M. v. Harskamp
van Opperdoes naar Apeldoorn.
Per 16-12-'70: Owmr. H. G. Dieterman van
Midwoud naar Grootebroek.
Per 21-12-'70: Wmr. W. Verbeek van Hei-
loo naar Driebergen.
Per 1-1-'71: Wmr. le kl. W. Boersma van
Hippolytushoef naar Alkmaar; wmr. le k].
C. N. Winter van Waarland naar Berk'-
hout; adsp. A. R. Lamers van Opl.scli.
Horn naar Hippolytushoef; adsp. H. j.
Oosterbroek van Opl.sch. Horn naar Wie-
ringerwerf; adsp. J. H. Zandbergen van
Opl.sch. Horn naar Alkmaar.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-1-'71: Wmr. W. Blokker van Castri-
cum naar Monnikendam; wmr. R. A. J.
H. Eekels van Uithoorn naar Ouderkerk
a. d. Amstel; wmr. E. Prinssen van Half-
weg naar Landsm~er; adsp. C. de Graaf
van Opl.sch. Horn naar Purmerend; adsp.
J. G. M. Klarenbeek en G. Mondriaan
van Opl.sch. Horn naar Castricum; adsp.
R. Leenart van Opl.sch. Horn naar Uit-
hoorn; adsp, W. W. Lejewaan van Opl.-
sch. Horn naar Volendam; adsp. R. Brü-
heim van Opl.sch. Horn naar Amsterdam;
adsp. L. J. W. v. Daal van Opl.sch. Horn
naar Halfweg.
DISTRICT APELDOORN
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. A. H. v. d. Doorn

30

AMBTSJUBILEA
DISTRICT ASSEN
Wmr. le kl. G. Kamps, Assen 25 jaar op 28- 1-'71

DISTRICT DORDRECHT
Owmr. L. Blokhuis, Boven-Hardinxveld
Wmr. le kl. A. Damme, Oostvoorne
Wmr. le kl. P. Stoppelenburg, Dordrecht
Owmr. H. H. W. Gertner, Dordrecht
Wmr. le kl. J. C. Duran, Barendrecht
Wmr. le kl. W. H. Roos, Rotterdam
Owmr. P. A. Veltman, Ooitgensplaat

DISTRICT EINDHOVEN
Wmr. le kl. J. Cusiel, Waal re

25 jaar op 21- 1-'71
25 jaar op 21- 1-'71
25 jaar op 1- 2-'71
25 jaar op 15- 2-'71
25 jaar op 15- 2-'71
25 jaar op 15- 2-'71
?5 jaar op 15- 2-'71

25 jaar op 13- 2-'71

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Wmr. le kl. W. van Atten, Boskoop
Wmr. le kl. J. H. Velema, Warmond
Wmr. le kl. A. F. Bals, Sassenheim

25 jaar op 24- 1-'71
25 jaar op 15- 2-'71
25 jaar op 25- 2-'71

DISTRICT MIDDELBURG
Owmr. A. Brinkman, St. Maartensdijk
Owmr. J. Fluijt, Nieuwerkerk

25 jaar op 15- 2-'71
25 jaar op 1- 3-'71

DISTRICT NIJMEGEN
Wmr. le kl. H. G. ten Broeke, Beek
Owmr. P. van Laatum, Nijmegen

25 jaar op 4- 2-'71
25 jaar op 23- 2-'71

RIJKSPOLITIE TE WATER
Owmr. H. J. Hogenhout, Europoort
Wmr. le kl. N. H. de Jonge, Gouda

van Lelystad naar Zeevang; wmr. le kl.
J. v. d. Put van Nunspeet naar Maarn.
Per 21-12-'70: Wmr. N. J. P. Smulders van
Elburg naar Apeldoorn.
Per 1-1-'71: Owmr. L. Stam en wmr. le kl.
E. Vredeveldt van Hattemerbroek naar
Wezep; adsp. W. P. Combé van Opl.sch.
naar Nijkerk; adsp. J. H. Dijk van Opl.-
sch. naar Hattem; adsp. A. E. van Schai k
van Opl.sch. naar Putten; adsp. A. te
Winkel van Opl.sch. naar Voorst; wmr.
M. H. Boon van Twello naar Nunspeet;
wmr. H. J. A. Elteren van Putten naar
Ermelo; wmr. L. R. G. J. Zwart van Heer-
de naar Dronten; wmr. J. Smaling van
Nijkerk naar Maurik.
Per 2-1-'71: Wmr. le kl. G. Woudstra van
Elspeet naar Putten.

DISTRICT ASSEN
Per 21-12-'70: Wmr. le kl. J. de Groot
van Lemmer naar Assen.
Per 1-1-'71: Wmr. R. Ensink van Dalen
naar Eelde; wmr. J. Huiskamp van Zuid-
laren naar Gorssel; wmr. J. Gerding van
Roden naar Elburg; wmr. H. Schuiling
van Beilen naar Borculo; adsp. J. Broer-
sma en E. Pap van Opl.sch. Horn naar
Roden; adsp. W. Timmerman van Opl.sch.
Horn naar Assen.
Per 2-1-'71: Adj. G. Bullee van Schoone-
beek naar Eibergen.
DISTRICT BREDA
Per 2-12-'70: Wmr. le kl. H. G. Kreg-
meier van Dongen naar Loenen aan de
Vecht.
Per 5-12-'70: Owmr. B. Evegaars van
's-Gravenmoer naar Dongen.
Per 1-1-'71: Onderstaande adspiranten van
Opl.school Horn: J. H. J. Doorakkers naar
Goirle; H. v. Bentum naar Steenbergen;
J. H. Dukker naar Zevenbergen; H. J. M.
Hermans naar Fijnaart; A. F. M. v. Kem-
pen naar Terheijden; C. H. M. Moens
naar St. Willebrord; H. Louws naar Wouw;
H. H. G. Snijders naar Ulvenhout; ".,. W.
Soullié naar Gilze; P. A. J. Straub naar
Berkel-Enschot; J. H. M. Cloin naar Etten
Leur; wmr. C. J. M. de Jongh van Zeven-
bergen naar Moergestel; wmr. H. J. A.
Muskens van Steenbergen naar Prinsen-
beek.
Per 2-1-'71: Wmr. le kl. A. F. de Schep-
per van Made en Drimmelen naar Breda.

DISTRICT DORDRECHT
Per 15-12-'70: Wmr. le kl. P. Troost van
Poortugaal naar Bunschoten; wmr. T. W.
ten Have van Barendrecht naar Maasdam.
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. L. v. d. Berg
van Lexmond naar Stolwijk.

25 jaar op 1- 3-'71
25 jaar op 1- 3-'71

Per 21-12-'70: Wmr. le kl. T. v. d. Graaf
van Poortugaal naar Dordrecht.
Per 22-12-'70: Wmr. M. Oudesluijs van H.
I. Ambacht naar Dordrecht (R.P. t. W.).
Per 1-1-'71: Owmr. E. Snoep van Wijn-
gaarden naar Papendrecht; wmr. H. Maas
van Papendrecht naar Hulst; wmr. A. A.
Kruithof van Middelharnis naar Oude
Tonge; wmr. T. Feenstra van Heinenoord
naar Termunten; wmr. C. G. Kooij van
Beneden Hardinxveld naar Alblasserdam.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 4-12-'70:0wmr. H. v. d. Hombergh van
Westerhoven naar Babberich.
Per 5-12-'70: Wmr. B. J. Zinger van Eind-
hoven naar Driebergen.
Per 15-12-'70: Wmr. le kl. P. C. J. de
Jongh van Asten naar Budel.
Per 21-12-'70: Wmr. Th. J. A. van Rijt van
Eindhoven naar Roermond.
Per 1-1-'71: Wmr. F. S. M. van Doorn van
Beek en Donk naar Lieshout; wmr. le kl.
C. M. Ligthart van Someren naar Mierio;
wmr. le kl. M. W. Welten van Bakel naar
Heeze; wmr. H. Kooi van Gemert naar
Bakel; adsp. L. H. M. Wig man van Opl.-
sch. Horn naar Oirschot; adsp. J. E. M.
Kengen van Opl.sch. Horn naar Someren ;
adsp. L. P. J. Ouaedvlieg van Opl. sch.
Horn naar Bergeijk; wmr. A. M. Jorissen
van Mierio naar Best; wmr. G. M. M. v.
d. Linden van Oirschot naar Gemert.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'70: Owmr. G. van 't Hoog van
Pijnacker naar Hazerswoude.
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. J. Ouaak van
Driebruggen naar Marken.
Per 1-1-'71: Wmr. C. J. Schouten van
Roelofarendsveen naar Haastrecht; wmr.
C. de Hoog van Voorschoten naar Ha-
zerswoude; wmr. G. Th. C. Möllers van
Hillegom naar Zoetermeer; wmr. R. K. de
Hoog van Pijnacker naar Bodegraven ;
wmr. L. A. Heine van Wateringen naar
Pijnacker; wmr. P. H. M. Bonnet van Wa-
teringen naar Roelofarendsveen; wmr. C.
J. J. v. Rijsbergen van Voorhout naar De
Lier; wmr. J. Twilt van Lisse naar Voor-
hout; wmr. L. Ouerido van De Lier naar
Hillegom; wmr. P. J. Friskes van Zoeter-
meer naar Wateringen; wmr. R. M. ten
Tusscher van Waddinxveen naar Zoeter-
meer; wmr. G. J. v. d. Zijden van Bode-
graven naar Voorschoten.

DISTRICT GRONINGEN
Per 9-12-'70: Wmr. le kl. H. van der Donk
van Nieuwe Pekela naar Appingedam.
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. H. Hooites van
Groningen naar Amsterdam.
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Per 21-12-'70: Wmr. G. A. Wonink van
Groningen naar Utrecht.
Per 1-1-'71: Owmr. D. H. Scholtens van
Siddeburen naar Exloo (C.O.M.E.); wmr.
H. A. Gruben van Slochteren naar Vor-
den; wmr. M. J. Panman van Wedde naar
Heerde; adsp. J. A. Munneke van Opl.-
sch. Horn naar Wedde; adsp. E. Olden-
garm van Opl.sch. Horn naar Scharmer,
adsp, S. F. Wezeman van Opl.sch. Horn
naar Bedurn; adsp. A. J. Woddema van
Opl.sch. Horn naar Grootegast.
Per 2-1-'71: Owmr. G. Wiersma van Win-
sum naar Marrum.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-12-'70: Wmr. H. E. M. van Rosma·
len van Grave naar Vlijmen.
Per 1-1-'71: Adsp. W. van Breugel va
Opl.sch. Horn naar Sprang-Capele; adsp.
N. J. G. v, d. Donk van Opl.sch. Hor
naar Vlijmen; adsp, P. J. Hol van Opl.
sch. Horn naar St. Michielsgestel; adsp.
J. L. van Overdijk van Opl.sch. Horn naar
Rosmalen; adsp. W. A. M. van EI an
Opl.sch. Horn naar Heusden.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 21-12-'70: Wmr. le kl. J. de Groot
van Lemmer naar Assen; wmr. H. W. de
Jong van Rauwerd naar Driebergen.
Per 1-1-'71: Wmr. L. L. Fennema van 8a
naar Nijkerk; wmr. J. G. Schaafsma a
Bolsward naar Warnsveld; wmr. C. IJpma
van St. Annaparochie naar Dronten; adsp.
K. Groeneveld van Opl.sch. Hom naar
Bolsward; adsp. C. R. Spits van Opl.sc ..
Horn naar Marssurn.
Per 2-1-'71: Owmr. G. Keurs van IJlst
naar Scharnegoutum; owmr. J. K. Fro 3
van VI ieland naar Franeker.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-12-'70: Wmr. le kl. G. van Dij an
Berg en Terblijt naar Waubach.
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. G. W. SlIe:S
van Maastricht naar Eindhoven.
Per 1-1-'71: Officier 2e kl. J. J. Kleppers
van Maastricht naar Bilthoven; adsp. A.
W. M. Domen van Opl.sch. Horn naar
Simpelveld; adsp. J. R. Jetten van Opl.
sch. Horn naar Valkenburg ; wmr. P. G.
M. Hendrix van Waubach naar Geme
wmr. F. J. H. Kisters van Gulpen naar
Beek en Donk; wmr. J. H. Salimans an
Stein naar Deurne.

D:STR:CT MIDDELBURG
Per 5-12-'70: Owmr. W. van Oosten a
Oostburg naar Cadzand.
Per 1-1-'71: Wmr. A. Dekker van Aarden-
burg naar Maartensdijk; wmr. P. Rieme s
van Sluis naar Sas van Gent.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 5-12-'70: Owmr. W. Bos van Nijmegen
naar Didam.
Per 30-12-'70: Wmr. le kl. G. A. M. Asse -
dorp van Beek naar 's-Heerenberg.
Per 1-1-'71: Owmr. R. P. S. M. Bource
van Zei hem naar Nijmegen; wmr. G. R.
K. M. Janssen van Leeuw,en naar Gelder-
malsen; wmr. H. Heuvink van Beek naar
Terborg; en onderstaande adspiran en
van Opl.school; L. Borstlap naar Els;
A. B. Pols naar Hummelo en Keppel: G.
v. d. Berg naar Didam; H. H. B. Gasse-
ling naar Huissen; R. Keizer naar Kerk-
driel; R. J. Giessen naar Zaltbommel;
G. J. H. Piek naar Doesburg; R. Spies
en H. Krooswijk naar Nijmegen.
Per 2-1-'71: Wmr. B. J. P. Huttenhuis van
Beuningen naar Losser.

DISTRICT ROERMOND
Per 16-12-'70: Wmr. le kl. J. B. Plompen
van Roermond naar 's-Hertogenbosch.
Per 23-12-'70: Wmr. G. Th. Bartrail van
Bergen-L. naar Horst; wmr. H. P. N.
Osinga van Arcen naar Stramproij.
Per 1-1-'71: Owmr. W. H. Engels van Wes-
sem naar Oirsbeek; adsp. A. H. M. Mut-
saers van Opl.sch. Horn naar Gennep;
wmr. A. H. H. M. Valckx van Stramproij
naar Waal re.

DISTRICT UTRECHT
Per 9-11-'70: Park.w. J. Tates van Utrecht
naar Arnhem.
Per 5-12-'70: Owmr. H. Dubbelman van
Vreeswijk naar Zevenbergen; wmr. le kl.
C. de Bruin van IJsselstein naar Loos-
drecht; wmr. le kl. J. S. A. F. Gademan
van Vinkeveen en Waverveen naar IJssel-
stein.

Per 1-1-'71: Wmr. C. v. Maanen van Bun-
nik naar Sluis; wmr. R. A. de Waard van

aartensdijk naar Bunschoten; wmr. J.
G. P. v, Kippersluis van de Meern naar
Harmelen; adsp. C. G. Alblas van Op 1.-
sch. Horn naar Woudenberg; adsp. P.

ou an van Opl.sch. Horn naar Bun-
i ; adsp. A. H. Hunik van Opl.sch. Horn
aar Renen; adsp. W. P. v. Kuijk van

Op .sch. Horn naar Mijdrecht.
DiSTRICT ZWOLLE
Per 16-10-'70: Wmr. lEi kl. J. Scheper van

ee:en naar Purmelelld.
Per 16-12-'70: Wmr. te kl. H. Coenraadts
an Saphorst naar Urk; owmr. J. P. Poll

Jon er van Holten naar Rhenen; wmr. le
I. J. Westra van Zalk naar Ophemert.

Per 1-1-71: Owmr. K. W. de Oude van
Blo<zijl naar Exloo (C.O.M.E.); wmr. J.
G. Dummer van Zwartsluis naar Andelst;

r. S. v. d. Maat van Ommen naar
Ze enaar; wmr. B. H. G. E. Nijhuis van
Vr eze veen naar Wijchen; wmr. E. J.
Boers van Tubbergen naar Weurt; en
o ders!aande adspiranten van Opl.school:
J. J. Bouwman naar Vriezenveen ; Fr. ten
Ka e naar Ommen; R. Brandsma naar IJs·
se uiden; H. A. Loo naar Tubbergen;

J. Talen naar Zwartsluis; A. A. Krupe
-iaar Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per -1-'71: Adj. C. J. Brünott van Zaan-

a, naar Leeuwarden.
ALGE ENE INSPECTIE

te dance R.P. - W.T.D.)
Per -7-'70: Wmr. le kl. J. Wijering van
's-Gravenhage naar Apeldoorn.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Pe -1-'71: Officier 2e kl. F. J. Maurer
a Driebergen naar Schiphol (LUVA).

Per 16-1-'71: Wmr. le kl. A. v. Ó. Woude
a Driebergen naar Soestdijk (V.D.K.H.);

r. e I. J. G. A. van Zijl van Drie-
oerge naar Baarn (V.D.K.H.).

aan wij zing voor
funktie

DISTRICT APELDOORN
Per 2-1-'71: Adjudant G. Bullee tot groeps-
commandant te Eibergen.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'70: Adjudant G. van 't Hoog tot
groepscommandant te Hazerswoude.
Per 1-1-'71: Adjudant C. Bos tot groeps-
commandant te Haastrecht.
DISTRICT UTRECHT
Per 16-12-'70: Adjudant J. P. Poll Jonker
ot groepscommandant te Rhenen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'71: Adjudant C. J. Brünott tot
groepscommandant te Leeuwarden.

bevorderingen

DiSTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: C. N. Winter te Berkhout.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: A. R. Lamers te Hlppolytus-
hoef; H. J. Oosterbroek te V~le"nger-
werf; J. H. Zandbergen te Alkmaar.
tot amd, ambt. C 2e kJ.:
Per 1-9-'70: W. Hartenberg te Wieringer-
werf.
DISTRiCT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: J. Ouaak te Marken; A. H.
v. d. Doorn te Zeevang ; H. Hooites te
Amsterdam.

tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: C. de Graaf te Purmerend;
J. G. M. Klarenbeek en G. Mondriaan te
Castricum; R. Leenart te Uithoorn; W. W.
Lejewaan te Volendam; R. Brüheim te
Amsterdam; L. J. W. v. Daal te Halfweg.
tot ambt. C 2e kl, (parketwachter):
Per 1-1-'71: A. Acke, H. J. G. Bolks, A.
de Graaff en M. Kors allen te Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
tot wachtmeester:
PerH-'71: W. P. Combé te Nijkerk; J. H.
van Dijk te Hattem; A. C. van Schaik te
Putten; A. te Winkel te Voorst.
DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: J. Broersma en E. Pap te
Roden; W. Timmerman te Assen.
DiSTRICT BREDA
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: J. H. J. Doorakkers te Goirle;
H. van Benturn te Steenbergen; H. J. M.
Hermans te Fijnaart; J. H. Dukker te Ze-
venbergen; A. F. M. van Kempen te Ter-
heijden; H. Louws te Wouw; C. H. M.
Moens te St. Willebrord; H. H. G. Snij-
ders te Ulvenhout; A. W. Soullié te Guza:
P. A. J. Straub te Berkel-Enschot.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-10-'70: C. M. G. Tax te Breda.

DiSTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: C. Hemink te Oirschot; G.
W. Swets te Eindhoven.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: L. H. M. Wigman te Oirschot;
J. E. M. Kengen te Someren; L. P. J.
Ouaedvlieg te Bergeijk.
DiSTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-11-'70: K. Kortus te 's-Gravenhage.
Per 1-12-'70: G. van 't Hoog te Hazers-
woude.
Per 1- 1-'71: C. Bos te Haastrecht.
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: K. van Willegen te 's-Gra-
venhage.
Per 16-12-'70: L. v. d. Berg te Stolwijk.
tot wachtmeester le kJ.:
Per 1-1-'71: F. Snier te Zoetermeer.
tot wachtmeester:
Per 1-12-'70: M. C. Blijleven te Boskoop.
DISTRICT GRONINGEN
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: E. Oldengarm te Scharmer;
S. F. Wezeman te Bedurn; J. A. Munneke
te Wedde; A. J. Woddema te Grootegast.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: J. B. Plompen te 's-Herto-
genbosch.
Per 1-1-'71: A. Besselink te 's-Hertogen-
bosch.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: W. van Breugel te Sprang-
Capelle; N. J. G. van Donk te Vlijmen;
P. J. Hol te St. Michielsgestel; J. L. van
Overdijk te Rosmalen; W. A. M. van Elk
te Heusden.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: K. Groeneveld te Bolsward;
C. R. Spits te Marssurn.
DISTRICT MAASTRICHT
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: A. W. M. Domen te Simpel-
veld; J. R. Jetten te Valkenburg.
DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: J. West ra te Ophemert.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: L. Borstlap te Eist; A. P. Pols
te Hummelo en Keppel; G. v . d. Berg te
Didam; H. H. B. Gasseling te Huissen;
R. Keizer te Kerkdriel; R. J. Giessen te
Zaltbommel; G. J. H. Piek te Doesburg;
R. J. Spies en H. Krooswijk te Nijmegen.
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DISTRICT ROERMOND
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: A. H. M. Mutsaers te Gennep.
tot parketwachter A:
Per 1-1-'71: J. Koldewijn te Roermond.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 16-12-'70: J. P. Poll Jonker te Rhenen.
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: J. v. d. Put te Maarn.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'71: G. N. W. Kuijk te Loosdrech!.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: C. G. Alblas te Woudenberg;
P. Houtman te Bunnik; A. H. Hunik te
Rhenen; W. P. v. Kuijk te Mijdrecht.
DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'70: H. Coenraadts te Urk.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: J. J. Bouman te Vriezenveen;
R. Brandsma te IJsselmuiden ; Fr. ten
Kate te Ommen; H. A. Loo te Tubbergen;
K. J. Talen te Zwartsluis; D. A. Krupe te
Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot adjudant:
Per 1-1-'71: C. J. Brünoll te Leeuwarden.
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: A. Weltevrede te Vlaardingen.
ALGEMENE INSPECTIE
tot relerendaris:
Per 1-11-'70: M. H. M. van Ruijven en M.
A. Meis te 's-Gravenhage.
tot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'71: N. A. Collignon en mevr. C.
C. J. Mos- De Meere te 's-Gravenhage.
tot schrijver A:
Per 1-1-'71: Mej. J. van Laar en H. Ves-
ters te Utrecht; mej. G. S. Peil icaan en
L. A. J. Spiessens te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: J. H. Assen te Driebergen.
tot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-10-'70: Mevr. P. H. Sinkora-v. Velt-
huijsen te Driebergen.
tot rijksambtenaar D op a.c.:
Per 1-10-'70: W. A. Zwambach te Drie-
bergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot adm. ambt. C 1e kl. (rij-instructeur):
Per 1-7-'70: C. J. Jansen; W. Wieland en
T. Brouwer te Arnhem.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-1-'71: D. J. Brink, schrijver te Alk-
maar.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-1-'71: J. C. VerhoeI, wmr. te Uit-
hoorn; J. v. d. Worp, adm. ambt. C 3e kl.
te Bennebroek; C. A. Hili, schrijver te
Aalsmeer.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-1-'71: P. J. A. de Bruin, schrijver A
te Dordrecht; B. P. v. d. Hoeven, schrij-
ver te Alblasserdam; J. Baudstra, schrij-
ver A te Spijkenisse.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-1-'71: F. Groeneveld, telex-telefonist
te 's-Gravenhage.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-12-'70: A. G. de Jong, schrijver A
te 's-Hertogenbosch (stal district).
Per 1-1-'71: J. H. M. Kimenai, schrijver
te 's-Hertogenbosch (mat.beheerder).
DISTRICT MIDDELBURG
Per 16-10-'71: J. Stoutjesdijk, adm. ambt.
C 3e kl. te Brouwershaven.
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RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'71: P. Broersen, adm. ambt. C 3e
kl. te Amsterdam; A. Reurekas, schrijver
te Amsterdam mat.beheer).
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-11-'70: J. M. van de Ven, referen-
daris te 's-Gravenhage (insp. pers.zaken).
Per 1-1-'71: G. J. Groeneveld, schrijver A
te 's-Gravenhage (insp. pers.zaken); J. J.
Sivré, adm. ambt. C 2e kl. te 's-Graven-
hage (stalaId. fin. zaken).
Per 16-1-'71: F. J. H. Grasso, adm. ambt.
C 2e kl. 'te 's-Gravenhage (stalafd. lin.
zaken).
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 23-11-'70: Mevr. D. Boeschoten-Stap-
pers, typiste A te Driebergen.
Per 1-12-'70: A. van Min, techno hoold-
ambt. le kl. te Driebergen.
Per 1-1-'71: Mej. M. Boer, schrijver te
Driebergen; Mevr. E. J. Messchendorp-
van Ommen, schrijver te Driebergen.
Per 11-1-'71: J. Suurmond, rijksambtenaar
F (bode) te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM/HORN
Per 1-1-'71: Chr. van Hunnik, schrijver A
te Arnhem; C. G. W. V. d. Beucken, adm.
ambt. C 3e kl. te Horn.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-1-'71: J. A. Hoogduin en D. J. Mas-
selink te 's-Gravenhage; A. Ridder en M.
M. J. Stevens te Maastricht; W. Keizer en
N. de Vries te Apeldoorn; P. de Vries te
Groningen; H. W. Ollema te Leeuwarden.
Per 1-2-'71: A. F. M. Voorthuijsen te Alk-
maar; S. A. Slotboom te Utrecht; D. J.
Uillenbogaard te 's-Gravenhage; S. J. M.
Beugels te Maastricht; H. W. Soppe te
Assen; C. Kooijman en F. D. Tot te Leeu-
warden.

de dienst verlaten

DISTR!CT AMSTERDAM
Per 15-12-'70: F. M. Houtsnee, ambt. F te
Amsterdam.
Per 1-1-'71: J. v. d. Molen, adjudant te
Purmerend; I. Bakker, schrijver te Am-
sterdam.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-1-'71: J. van Boven, wmr. le kl. te
Ermelo; S. Doornbos, adjudant te Eiber-
gen.
DISTRICT BREDA
Per 1-1-'71: J. J. S. M. Dijkmans, schrij-
ver 0 te Breda; B. C. Bouwman, owmr.
te Breda.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-1-'71: M. A. C. V. Cranenbroeck
schrijver A te Eindhoven; J. B. Vos, wmr:
le kl. te Bergeijk; P. C. van Loon, wmr.
le kl. te Bes!.

D:STRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-1-'71: L. Laceulle, adm. ambt. C 2
te Voorschoten; W. Schepers, parketw.,
J. Schouten, adjudant, K. Kooman, wmr.
le kl. en J. Ringoir, wmr. le kl. allen te
's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-1-'71: J. Woltjes, owmr. te Gronin-
gen; A. Smit, adm. ambt. C 2 te Nieuwe
Pekela; W. Baas, adm. ambt. C 3 te Gro-
ningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'71: N. J. P. V. d. Hurk, schrijver
te Heesch.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-1-'71: F. M. Nicolaes, wmr. le kl.
te Maastricht.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-1-'71: C. Boeij, adjudant te Zuili-
chem.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-1-'71: P. M. J. H. Pubben, schrij-
ver A te Roermond.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-1-'71: R. Grooten, wmr. le kl. te
Bilthoven.
D!STRICT ZWOLLE
Per 1-1-'71: W. Chr. Put, wmr. le kl. te
Zwolle; B. J. W. Schinkel, wmr. te Del-
den.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-11-'70: J. M. van de Ven, adjudant
te 's-Gravenhage.
Per 1-1-'71: F. Brouwer, adm. ambt. C 2,
G. Hol, schrijver A en B. J. D. Hansier,
wmr. le kl., allen te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-1-'71: P. Neervoort, rijksambt. D en
A. J. Palstra, wmr. te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM/HORN
Per 1-11-'70: J. van der Veen, adsp. te
Horn.
Per 3-11-'70: W. Roodenburg, adsp. te
Arnhem.
Per 1-12-'70: C. P. M. Cloïn, adsp. te Arn-
hem.
Per 1-1-'71: A. J. M. van Leeuwen, H.
Kuipers, D. J. G. Knollnerus en J. J.
Drop, adsp. te Horn; G. J. Wolsink en
W. A. J. Woll, adsp. te Arnhem; Th. J.
M. Daamen, rijksambt. E (kok) te Horn.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-1-'71: Th. B. Hoogendorp, schrijver
A te Bilthoven.

wij herdenken

Wmr. le kl.
J. J. Corbée

Br. op Langendijk
district Alkmaar

1<: 13- 9-1918
t 5-12-1970

Wmr. le kl.
A. P. Haeser

De Zilk
ress. 's-Gravenhage

1<:
t 26-12-1970

Opzichter
J. Huitema

Sneek
Insp. Mat.zaken

1<: 3- 3-1914
t 9-12-1970

Res.-Wmr. le kl.
J. Ch. Hakkert
Geldermalsen

distr. Nijmegen
1<: 11-5-1923
t 2-2-1971

Owmr.
J.P.J. Timmermans

Pulle
district Breda

1<: 1- 7-1918
t 29-12-1970

Owmr.
F. Frederiks

Mijdrecht
district Utrecht

1<: 18- 3-1918
t 16-12-1970

Res.-Wmr.
Joh. H. Berben

Heythuysen
distr. Roermond

1<: 25-7-1931
t 30-1-1971

Reservist
J. A. Biesters
Maartensdijk

district Utrecht
1<: 2-10-1916
t 25- 1-1971
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Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspolitie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

12e jaargang

No. 7 - maart 1971

Verschijnt 1 x per maand

redactie

Majoor W. F. K. J. F. Frackers te Apeldoorn

Mejuffrouw M. P. Baars

Officier voor Jeugdzaken te Nijmegen

Kapitein J. G. W. Bär te Leeuwarden

J. M. A. Kasprowicz
Hoofd bureau reserve-rijkspolitie
te 's-Gravenhage

Kapitein J. Ranselaar te 's-Gravenhage

Adjudant E. A. Boesaard te Arnhem

Opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Wachtmeester 1e klasse J. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie te Ermelo

Vaste medewerkers:

Mr. A. J. Dek
substituut-officier van justitie
te 's-Gravenhage

Adjudant J. W. Vis te Renkum, filatelie

redactie-secretartaat

• Van Peltlaan 100, Nijmegen
Telefoon 08800- 5 13 39

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum (post Leeuwarden)
Telefoon 05100- 2 33 61

advertenties
J. G. Duyker, Postbus 228, Amstelveen
Telefoon 020 - 43 26 15

uitgave
Schaafsma & Brouwer, Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190- 23 21
Giro 83 31 11

Abonnementsprijs f 13,- (inel. B.T.W.) per
jaar bij vooruitbetaling.
Losse nummers f 1,30 per stuk

KORPSBLAD
~dIJr~~
~©rL~1r~~

Achteraf bezien ...
Op 11 november 1970 ontvingen de korpsleden en velen
buiten het korps die op enigerlei wijze contact hebben
met de korpsleden, de Jubileum-uitgave ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het Korps Rijkspolitie.
Uit de sindsdien ontvangen reacties is gebleken dat deze
uitgave een goed onthaal heeft gevonden, al was er ook
enige kritiek. Kritiek op de uitvoering: "waarom zoveel
advertenties", kritiek ook van degenen die menen te
moeten concluderen .dat zij tot de. "vergeten" groepen
behoren, omdat hun onderdeel niet met name is genoemd
of omdat naar hun oordeel daarover te weinig werd
vermeld. Citaten van de ontvangen waardering en kritiek,
zijn elders in dit nummer opgenomen.
Naast degenen die kritiek hebben geleverd zullen er
mogelijk zijn die dezelfde gedachten hebben, al hebben
zij dit niet in woord of geschrift kenbaar willen maken.
Omdat één van de doelstellingen van het Korpsblad
Rijkspolitie is, de binding in het korps te onderhouden
en te bevorderen, behoeft het geen betoog, dat bij het
samenstellen van de Jubileum-uitgave, allerminst bewust
een onderdeel of dienst niet is genoemd of daaraan
minder aandacht is besteed.
Wanneer in de uitgave uitsluitend de geschiedenis van
het korps met al zijn onderdelen uitputtend zou zijn
vermeld, zou dat de aantrekkelijkheid niet ten goede zijn
gekomen. Juist door ook auteurs buiten het korps
rijkspolitie in de gelegenheid te stellen hun visie op de
huidige problematiek rond de politie kenbaar te maken,
is de inhoud op een breder plan gekomen en het geheel
waardevoller geworden. De hiervoor nodige plaatsruimte
noopte uiteraard tot beperkingen in de artikelen over
het korps en de onderdelen of diensten daarvan.
Mede om aan bepaalde bezwaren tegemoet te komen,
ligt het in het voornemen van de redactie, in de komende
maanden rapportages te geven van die onderdelen of
diensten waaraan in de jubileum-uitgave geen of
mogelijk te weinig aandacht is besteed.

Red.

Bij de omslagfoto:

Sommige huizen in Baarle hebben zelfs twee huisnummers, een
zwart Nederlands en een rood Belgisch: de grens gaat er dwars doorheen.
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de
jubileum-
uitgave:
waardering
maar
ook
kritiek

Op de opleidingsschool te Arnhem
en overal in den lande werd
bij het 25-jarig bestaan van het
Korps Rijkspol itie ook de
jubileum-uitgave uitgereikt. Met
die uitgave werd veel lof geoogst
maar ook kritiek; over beide
meer in bijgaande beschouwing.

Naar aanleiding van het verschijnen van de Jubileum-
uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
het Korps Rijkspolitie mocht de Algemeen Inspec-

teur - in het bijzonder van e e en het Korps
Rijkspolitie waarmede amb e·, e co acten worden
onderhouden - naast gel u e se 00 waardering
ontvangen voor vormgeving en i 0 van de uitgave.
Elders in dit nummer is daar reeds op gewezen.
Teneinde ook de korpsleden hiermede in kennis te
stellen, worden hieronder enkele fragmen en uit
brieven en telegrammen weergegeven.
Zoals daaruit blijkt is er ook enige - opbouwende
- kritiek, waarvan eveneens gedeelten zijn vermeld.
Vooral ook voor de kritiek is de redactie erkentelijk
omdat dit enerzijds de redactie helpt bij het samen-
stellen van de inhoud, terwijl er anderzijds ook een
aanduiding in mag worden gezien van het bestaan
van een zo waardevol "twee-richtingverkeer" tussen
redactie en lezers.
Allereerst citaten uit de ontvangen kritiek:

. .. "Voor een goed begrip vermelden wij eerst dat
het niet onze bedoeling is negatieve kritiek te leve-
ren. Wat ons teleurstelde in de jubileum-uitgave is
een behoorlijk artikel over de landqroepen, de mees-
tergeweermakers en de materieelbeheerders. Nu dat
niet gebeurd is ontbreekt er een groot gedeelte van
het Korps Rijkspolitie in die jubileum-uitgave.
In het boekwerk wordt van de landgroepen terecht
gezegd dat zij de ruggegraat vormen van het Korps.
Dit blijkt wel wanneer men weet dat ongeveer twee-
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derde van het personeel van het Korps dienst doet
bij die landgroepen.
Wanneer geschreven wordt dat men nu nog maar
421/2uur per week werkt en 2 vrije dagen heeft, moet
dat ontkend worden. Op papier lijkt dit mooi voor
degene die de werkelijkheid niet kent, want deze is
heel anders. Bij de landgroepen is de situatie na-
melijk zo dat er beduidend meer dan die 421/z uur
gewerkt wordt. En dat er wel eens een vrije dag bij
inschiet weten we allemaal op de groep. Om nog
maar niet te spreken over "ter beschikking in de
woning of op het bureau".
Nogmaals, wij willen geen negatieve kritiek spuien,
want het jubileumblad was goed, met interessante
artikelen. Bovendien willen wij niets tekort doen aan
het vele werk dat door de redactie is verzet."

... "Naar mijn gevoelens ontbraken er enige fami-
lieleden van de Rijkspolitiefamilie. Nergens werd b.v.
met een woord gerept over de mr. geweermakers
der rijkspolitie (thans wapentechnische dienst), die
uiteindelijk toch ook tot de "rijkspolitie-familie" be-
horen. Ook de Politie Technische Dienst is blijkbaar
één van de zwarte familieschapen, die worden dood-
gezwegen. Naar mijn bescheiden mening is het zo,
dat bij een feest binnen de familie, het juist de
"zwarte schapen" zijn, die, ondanks alles, graag
even om het hoekje van de deur zouden willen glu-

ren om zodoende iets van het feest mee te kunnen
maken. Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan
kan."

Nu volgt een keuze uit de ontvangen waardering:

· .. "Ik kan u mededelen dat ik de toezending van
het belangwekkende gedenkboek zeer op prijs heb
gesteld. Het geschrift maakt een fraaie en verzorgde
indruk."

· .. "Voor de toezending van de excellent verzorgde
en met voortreffelijke publicaties voorziene uitgave,
ben ik zeer erkentelijk."

· .. "Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
het Korps Rijkspolitie, moge ik u complimenteren,
temeer waar ik trots kan zijn als burgemeester op
de zeer gunstige ervaring met het onderdeel dat hier
gestationeerd is."

. "Het jubileum-gedenkboek is een interessante
en voortreffelijk uitgevoerde uitqave."

. .Jk meen dat dit boekwerk een uitstekende do-
cumentatie bevat, welke van bijzonder groot nut zou
zijn wanneer iemand eens op zich zou nemen de
geschiedenis der Nederlandse Politie te boekstaven."
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· .. "Het gedenkboek is een boeiende historiebe-
schrijving geworden van een korps dat er zijn mag,
zijn moet en zal moeten blijven bestaan. Hoe moei-
lijk het vandaag de dag ook is de functie van politie-
man uit te oefenen, bij ik toch verheugd dat er
tal van goede leden deel uitmaken van uw korps.
Ook vanwege deze zaak mijn komplimenten."

· .. "Met belangstelling nam ik van de vele interes-
sante artikelen kennis."

· .. "Ik heb met belangstelling kennisgenomen van
de inhoud welke een goed beeld geeft van de vele
taken die het Korps Rijkspolitie gedurende de afge-
lopen 25 jaren heeft vervuld. Daarenboven maakt
deze uitgave ook qua uitvoering een zeer verzorgde
indruk."

· .. "Uw aanbieding van de jubileum-uitgave vormt
voor mij aanleiding u en in uw persoon het gehele
korps een felicitatie te doen toekomen met dit jubi-
leum. De Rijkspolitiekapel vergastte ons deze zomer
reeds met een jubileum-concert, dat bij vele geno-
digden en het aanwezige publiek in goede smaak
viel. Ik maak van deze gelegenheid gebruik u tevens
te verzekeren, dat ik persoonlijk zal streven naar
blijvend goede verhoudingen met de functionarissen
van uw korps. Ik heb ook veel respect en waar-
dering voor het werk dat zij ieder in hun functie ver-
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richten. Wel is het vaak zorgelijk als hoofd van de
plaatselijke politie te moeten gedogen dat regelmatig
mensen uit de locale sector worden weggetrokken
naar elders, juist als intensivering van de surveillan-
ces ter plaatse uit een oogpunt van orde en veilig-
heid steeds wenselijker wordt geacht. Niettemin wil
ik u mijn tevredenheid betuigen over het functione-
ren van groep en district en stellen dat ik gaarne
aan het hoofd en ook "achter" de rijkspolitie sta."

... "Onder aanbieding van mijn bijzondere geluk-
wensen met uw jubileum, kan ik u verzekeren dat ik
- die toch ruim 8 jaren prettig bij de rijkspolitie heb
gediend als eerst benoemde dirigerend officier der
rijkspolitie 3e klasse - het wel en wee van het Korps
wel zeer speciaal volg en uiteraard dus extra waar-
deer de inhoud van deze jubileum-uitgave."

... "Met grote waardering en respect heb ik ken-
nisgenomen van. het toegezonden jubileumnummer.
Waardering voor de vriendelijke geste, respect voor
het vele werk dat werd verzet en dat resulteerde in
een uitstekend boekwerk. Ook herhaal ik graag onze
mening, dat u, uw medewerkers en het korps in zijn
totaliteit, met trots kunnen terugzien op een periode
van noeste arbeid en grote ontwikkeling, waarvan
het korps in zijn huidige presentatie duidelijk ge-
tuigt."
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In Amsterdam leven Mokumers, in Barneveld
voornamelijk kippen en in Baarle-Nassau
uitsluitend smokkelaars; Baarle-Nassau
voert zelfs drie gouden smokkel balen in
het officiële gemeentewapen en vormt mét
Baarle-Hertog zoiets als het Las Vegas van
de contrabanda. Aldus de keiharde over-
levering op grond waarvan de romantisch
gestemde vreemdeling van ver boven de
rivieren toch op z'n minst mag verwachten
dat in Baarle in dé schemering de wind
smokkelverhalen fluistert in de boomtoppen
of dat hij in de nacht gewekt wordt door
schoten of leegsissende banden van in
wilde achtervolgingen op kraaiepoten
gereden douanewagens.
In die opzichten is Baarle een tegenvaller;
in alle andere een hoogst boeiende
toestand, in menig opzicht zo verward, dat
nergens elders in Nederland een ambtenaar
van het Korps Rijkspolitie zo goed moet
weten "waar hij staat" als in dit stukje
zuidelijk Nederland, waar vele tienduizenden
komen vanwege de romantiek. Vandaar
ook bijgaand artikel over het werkgebied
van de groep Baarle-Nassau.

6

Adjudant Van Hulst: "Wie in Baarle niet deskundig is,
zit tien keer per dag fout."

Baarle-Nassau:
een uitzonderlijk
rijkspolitie gebied

3 dozijn enclaves
maken grillige
grenzen maar
iedereen heeft
er z'n lol van

De Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en het
Belgische Baarle-Hertog, bijna Gordiaans dooreen
verweven binnen de Nederlandse rijksgrens, aan de
weg Turnhout-Breda, zijn buiten kijf uniek. De gren-
zen lopen er zo grillig dat de outsider nooit weet of
hij op Belgisch of op Nederlands grondgebied ver-
keert. Men kan er met het ene been in Nederland
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lopen, het andere bij elke stap achteloos in België
neerplanten en dat zonder amputatie. En in het café
De Oude Grens maakt men op hetzelfde groene la-
ken de ene carambole in Nederland, de volgende op
Belgisch gebied, aangezien de grens dwars door de
zaak loopt en danook bij wijze van toeristische at-
tractie in rood-wit-blauw op het plafond is geschil-
derd. Dat zijn situaties, die jaarlijks vele tienduizen-
den toeristen naar Baarle trekken.
Maar, de rond 5000 inwoners van Baarle-Nassau en
de bijna 2000 ingezetenen van Baarle-Hertog worden
er niet anders van, zelfs niet wanneer de voordeur
van hun huis zich in Nederland bevindt en de ach-
terdeur in België. Dat geeft wel bescheiden achter-
deurtjes om dáár te kopen waar het 't voordeligst is
of om voor en na enige accijnzen, een goedkopere
sigaret te roken of een billijker neutje te drinken.
Doch dat gebeurt meer uit gewoonte of om de sport
dan uit boos opzet.
Afgezien daarvan wordt het met de verdergaande
vervaging der grenzen steeds moeilijker grote finan-
cieel aantrekkelijke smokkelaffaires op te zetten.
Toegegeven: de verhalen over grote smokkelpartijen
met boter of vee zijn niet uit de grote duim gezogen,
maar de legendarische gouden tijden schijnen voor
goed voorbij en áls er nog wat gebeurt, dan blijft
de bewoner van de grensstreek daarover zo dicht
als een pot, zelfs bij z'n zoveelste pint bier. En om
een pilske te pakken zijn er in Baarle idem zoveêl
mogelijkheden, want er zijn 35 café's terwijl er vol-
gens de regels maar 17 mogen zijn. Daarbij is het
een feit dat de Belgische kasteleins wat meer ver-

dienen dan de Nederlandse omdat ze goedkoper
kunnen tappen. Bovendien: in België mogen ze geen
sterke drank schenken, maar in het officieel even
Belgische Baarle-Hertog gebeurt het wel. En dat is
ook een van die kleine geneugten van het toeven in
Baarle, waar de bijna 7000 inwoners overigens even
eerlijk zijn als jutters, die de strandvonder als 't kan
ook een graantje afpikken. Bovendien mag men niet
generaliseren. Baarle-Nassau heeft drie gouden ba-
len in z'n wapen, maar wat zegt dat? Het wapen van
het eiland Ameland vertoont drie balken, die eens
door Amelander jutters aan de strandvonder ontfut-
seld heten te zijn. Zijn daarom vandaag alle Ame-
landers jutters?
Maar romantiek geeft het allemaal wel, vooral in
Baarle, waar de grenzen grilliger zijn dan de hoogte
van de Amelander vloedlijn, die door de natuur
wordt bepaald. Die grenzen van Baarle zijn wonder-
baarlijke erfenissen van mensenwerk in een reeks
van eeuwen. En. als iemand er iets aan zou veran-
deren zou dat de economische doodsteek zijn voor
Baarle, dat uit z'n historie behalve die grenzen wei-
nig karakteristieks heeft overgehouden.
In feite komt het erop neer dat in de gemeente
Baarle-Nassau ongeveer drie dozijn Belgische en-
claves liggen, die samen Baarle-Hertog vormen.
"Het zijn er 36 of 38, maar niemand weet dat zo pre-
cies en voor het gemak zeggen we daarom meestal
maar dat het er 30 zijn," zegt gemeentesecretaris
J. M. Sonnemans (51) van Baarle-Nassau.
Aangaande de vraag hoe dat allemaal zo is geko-
men heeft men een stencil samengesteld om te voor-
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komen dat " de plaat van de grillige grenzen" al
teveel gedraaid moet worden.
In de vroege middeleeuwen was er op een kruispunt
van twee heirbanen een nederzetting van wat hou-
ten en lemen huisjes rondom een kapel: Baarle, om-
geven door landerijen met enige hofsteden, uitge-
strekte bossen en heidevelden. Er was hoegenaamd
niets aan de hand totdat in het jaar 1198 Godfried
van Schoten, Heer van Breda en de omstreken ten
zuiden daarvan zijn vrije erfgoed overdroeg aan Her-
tog Hendrik van Brabant, die hij daardoor erkende
als zijn leenheer. Hij kreeg zijn vroeger eigendom
van diezelfde Hertog terug als leengoed, aangevuld
met onder meer ongecultiveerde gronden rond
Baarle. De Hertog hield de in cultuur gebrachte
gronden, wat in feite de oorsprong was van de naam
Baarle-Hertog. Daarnaast vormde zich in de loop der
eeuwen een andere gemeenschap, die onder juris-
dictie van de Heren van Breda viel, namelijk Baarle
onder Breda. Toen in het jaar 1404 de goederen van
Breda overgingen aan de Nassau's, was in feite
Baarle-Nassau geboren, waarmee wat eigenlijk de-
zelfde gemeenschap was, twee namen had.
Er zijn allerlei pogingen en evenvele ruzies geweest
om stukken van het wederzijds grondgebied te an-
nexeren. Zo toonde pastoor Van Herdegom in de
zeventiende eeuw al aan dat de kerk van Sint Remi
op Hertogs grondgebied stond en tot het Land van
Turnhout behoorde, waarmee de Hertogse parochi-
anen ondanks de reformatie rustig hun kerkelijke
plichten konden vervullen. De pastoor werd gesteund
door Amalia van Solms, de weduwe van Frederik
Hendrik, die ook Vrouwe van Turnhout was. Zodat
Baarle-Hertog bleef bestaan. Ook bi] de samenvoe-
ging van Nederland en België in 1815 bleef de toe-
stand gelijk. Baarle-Hertog ging behoren tot de pro-
vincie Antwerpen, Baarle-Nassau bij Noord-Brabant.
Van 1843 tot 1897 zijn meerdere commissies bezig
geweest om Baarle-Hertog te annexeren, of om stuk-
ken van Hertog en Nassau te ruilen, maar het bleek
allemaal zo moeilijk dat niemand er uit kwam.
Tijdens de afgelopen oorlogsjaren probeerden de
Duitsers een eind te maken aan een bloeiende de-
viezenhandel ter plaatse door Hertog in te lijven bij
Nassau, maar dat duurde slechts twee dagen. Intus-
sen was er reeds lang meningsverschil over een ge-
bied van 11 hectare bij het Molenrietven aan de grens
en anno 1959 werd dat door het Internationaal Ge-
rechtshof te Den Haag toegewezen aan Baarle-Her-
toq. Er zijn meer van dat soort geschillen geweest
en zelfs op de dag van vandaag is niet helemaal
uitgemaakt win wie de wegen in en om Baarle

8

De grens loopt dwars door
huizen, dwars door dit café

eigenlijk zijn. Daarbij moet worden gezegd dat men
van beide zijden zo nodig wegen bestraat zonder
eerst antwoord te eisen op de vraag van wie de weg
is, waarbij ook niemand vraagt of de daarover ge-
trokken grenslijnen wel juist zijn. En de oude ruzies
over de vraag of Hertog recht had op gebruik van
woeste gronden en heidevelden op Nassau's gebied
zijn vergeten sinds Hertog z'n heiderecht in 1850 zei
te willen afstaan als de Dienst der Domeinen een
verharde weg van Baarle naar Turnhout zou aan-
leggen.
Hoe verward de zaken er geografisch ook bij liggen:
men rooit het best met elkaar in Baarle, al is het wel
zo, dat Hertog en Nassau elk hun eigen voorzienin-
gen op uiteenlopend gebied hebben. Er staan nog
geen tweehonderd meter van elkaar twee parochie-
kerken, er zijn twee gemeentehuizen, twee brand-
weerkorpsen en twee scholen. Hertog en Nassau
hebben elk een eigen kermis, processie of auto-
zegening. Maar, zo goed als een Belg voor zijn eigen
deur op de Nederlandse straat bekeurd kan worden
door een ambtenaar van het Nederlandse Korps
Rijkspolitie, gaat men naar de kerk die het beste
past, koopt men waar het 't voordeligst is en blust
de brandweer van Nassau rustig een brand in Her-
tog. De waterleiding werd door toedoen van Baarle-
Nassau aangelegd en Baarle-Hertog zorgde voor
riolering. Daarentegen maakt Baarle-Nassau soms

Rp.org_KB1971_03_mrt_Nr.07 66



bouwvoorschriften voor gebied van Baarle-Hertog.
"En in het uitbreidingsplan van Baarle-Nassau lig-
gen drie Belgische enclaves. Rond vijf hectare grond
van een gebied van 25 hectare, waarop 500 wonin-
gen gebouwd worden, is Belgisch. Die Belgische
grond wordt door een Nederlandse gemeente ver-
kocht, maar degenen die er straks wonen betalen
Belgische belasting en ze rijden in auto's met een
Belgisch kenteken, die ze wellicht dagelijks par-
keren op Nederlands gebied. Ook hier komen som-
mige huizen in Nederland en in België te staan. De
plaats van de voordeur is beslissend voor de vraag
waar de bewoners worden ingeschreven. En, je
kunt," zegt secretaris Sonnemans, .Jeqaal Bel-
gische artikelen door de voordeur uit België en ver-
volgens door de achterdeur in Nederland brengen."
Maar er 'worden geen verhalen verteld over smokkel-
avonturen. "Smokkel als broodwinning komt nauwe-
lijks voor, hoogstens smokkel als hobby," zegt men.
Merkwaardig is natuurlijk wel, dat de omzet van
sigaretten in Baarle groter is dan die van Tilburg
met 130.000 inwoners.
Vreemd is misschien ook dat de boer in het gebied
van Baarle het beter heeft dan zijn collega 15 kilo-
meter noordelijker. Er verrijzen steeds meer grote
schuren voor kalver- en varkensmesterijen. Kalfs-
vlees is in België zeer duur. Nou ja, men wil dan wel
toegeven, dat kalversmokkel nog best loont. Maar,
de inwoner van Baarle houdt in elk geval niet van
schietende en kraaienpoten strooiende smokkelaars,
dat is een feit.
"Alles samengenomen trekt Baarle per jaar een on-
gelofelijk aantal vreemdelingen. Op de campings
worden jaarlijks meer dan 250.000 overnachtingen
geboekt. Het dag bezoek is niet te tellen, de winkels
zijn de hele week open en elke zondag ligt het ver-
keer in de prak," aldus de gemeentesecretaris.
De toestanden duren voort en eigenlijk heeft nie-
mand daar wat tegen, aangezien er toch wel zekere
voordelen zijn. De Nederlandse jongeling die lang-
zamerhand rijp is om 's Konings wapenrok te gaan
dragen maar daartoe geen lust heeft, laat zich in-
schrijven OP Belgisch gebied en de zaak zit' wel
goed. Zo zijn er' meer dingen. Wie echter meent, dat
de bewoners van Baarle alleen maar uitgerekende
lieden zijn, die hun dagen besteden aan het uitden-
ken en uitvoeren van nieuwe trucs, wordt wel weer
bekeerd door burgemeester A. H. P. Hogenbosch
(38), die sinds 1968 in Baarle-Nassau de scepter
zwaait.
Hij zegt: "Men is hier beslist niet slechter of beter
dan elders. Het is hier gewoon een plezierige bevol-
king en de criminaliteit is geringer dan elders, zij
het dat het aantal inbraken stijgt." Ten aanzien van
de vraag "waarvan leeft men" wijst de burgemeester
op een weliswaar teruglopende maar toch belang-
rijke agrarische en daarnaast een snel in betekenis
groeiende dienstverlenende sector. De industrie om-
vat een confectiefabriek, twee schoenfabrieken en
een timmerfabriek. Bovendien is er een toenemend
aantal forensen dat in Baarle neerstrijkt.
Over de grillige grenzen zegt burgemeester Hogen-
bosch onder meer: "Van grenspaal 214 tot 215 ligt

Het centrum van Baarle-Nassau

Burgemeester Hogenbosch kan als hij zijn gemeentehuis uitkomt
op luttele stappen afstand in België een tas koffie vatten.

9
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36 kilometer Belgische grens met 8 Belgische ge-
meenten, die niet is vastgelegd bij het Verdrag van
Maastricht van 1843. Er is een gemengde Neder-
lands-Belgische grenscommissie benoemd om een
deel van de grens aan Weelde, een afstand van vijf
kilometer vast te stellen. Daar zal wellicht een uit-
gebreider opdracht uit voortvloeien, maar de encla-
ves blijven."
Dus blijft het voorlopig wel zo, dat wie in een winkel
op Belgisch gebied meer dan 200 sigaretten koopt
(en dan moet hij ook nog boven de lijn Tilburg-
Breda wonen, anders mogen het er niet meer dan
vijftig zijn), buiten op de Nederlandse straat een van
de 25 à 30 in Baarle-Nassau gestationeerde Neder-
landse douane-ambtenaren op z'n weg vindt.
En, het blijft voorlopig ook zo dat de zeven leden
van de groep Baarle-Nassau van het Korps Rijks-
politie dingen moeten weten die geen van hun col-
lega's elders in het land nodig hebben. Bijvoorbeeld:
waar ligt overal precies de grens.
Adjudant P. van Hulst, gemoedelijke Limburger van
kom-af en sinds 9 jaar werkzaam in Baarle-Nassau,
waarvan bijna 6 jaar als groepscommandant, zegt:
"Als je hier niet deskundig bent zit je alleen al ten
aanzien van de grenzen tien keer per dag fout."
Tot de groep Baarle-Nassau behoren behalve een
opperwachtmeester en een wachtmeester 1e klasse
ook vier jonge wachtmeesters, die hier allerlei zaken
beleven, welke volkomen afwijken van het normale
patroon.
Adjudant Van Hulst zegt: "Er zijn maar weinig politie-
mensen, die hierheen willen. Maar wie hier zit wil
blijven. Toch is de dienst hier bepaald geen liefheb-
berij. Op zaterdagen en zondagen kun je over de
hoofden lopen. Dat is een aantrekkelijke levendig-
heid van mensen die allemaal willen kijken. Ze zit-
ten op terrassen, vatten sigaretten, chocolade en
Belgische loten mee en daarmee besparen ze zich
wat zodat ze nog goedkoop een dag uit zijn ook.
Want, 200 sigaretten per persoon - buiten de aan-
gebroken pakjes - dat is per auto van zes man
1200 stuks. Een feit blijft, dat 's zondags het verkeer
dichtslaat. Maar .iedereen heeft de tijd en vraagt zich
af: zou ik nou in Nederland of in België staan. Het
regelt zich eigenlijk allemaal onderling wel, maar
toch zijn de zaterdagen en zondagen moeilijk voor
ons. Als het zo vol zit is snelheidscontrole overbo-
dig, maar er zijn veel aanrijdinkjes of diefstalletjes
uit auto's. Het is typerend dat men altijd eerst de
Nederlandse politie waarschuwt, zelfs al is er op
Belgisch grondgebied iets gebeurd. Men weet dat
de Nederlandse politie meteen komt, met de GSA,
met lampen en obstakelmateriaal enzovoort. De Bel-
gische rijkswachter van Baarle-Hertog heeft alleen
maar een fiets, een zaklantaarn en een gummistok.
Men weet dat het weleens een paar uur kan duren
voor hij komt. De vraag is altijd weer: gebeurt het
nou op Nederlands of op Belgisch gebied," aldus
adjudant Van Hulst.
"Wie goed op de hoogte is gaat als dat beter uit-
komt gauw een metertje achteruit el} staat in het
andere land. Of iemand zonder licht gaat gauw naar
de linker weghelft en is dan in België. Vooral bij een

h

achtervolging van auto of brommer speelt dat vaak
en je moet er bij alles mee rekenen. Gerechtelijke
stukken reiken we niet uit op Belgisch gebied, maar
op het bureau of een Nederlands stuk straat. Als het
allemaal heel erg ingewikkeld is komt eerst het ka-
daster om uit te meten of het feit in België of in
Nederland werd gepleegd. Je beleeft vreemde din-
gen. Een Belgische groenteman rijdt op Nederlands
gebied een Belgische vrouw dood, die in een Bel-
gisch huis wordt gebracht. De Nederlandse politie
brengt de groenteman naar een Nederlandse cel.

. .. In Baarle kan men in de weekends
over de hoofden lopen ...

Het lijk wordt naar een Nederlands lijkenhuisje ge-
bracht; maar dat is lijkenroof. Er is trouwens een
goede samenwerking met de Belgische Rijkswacht
en zo komen we er altijd wel uit."
Met smokkelzaken heeft de rijkspolitie hoegenaamd
niets te doen, maar: "Er komen hier elke week 4 à 5
miljoen sigaretten binnen en niemand weet precies
hoe ze weg gaan," aldus de adjudant. "Er komen
ook wapens binnen. In Baarle-Hertog woont een wa-
penhandelaar. Sportgeweren, Floberts of jachtge-
weren zijn er zonder meer te koop. Dan heb je de
vogels. Als een Belg twintig Putters naar Baarle-
Hertog rijdt is er niets aan te doen. Dat hebben we
ook gehad met. het couperen van paardestaarten.
Er vielen ettelijke verbalen, maar het gebeurde in
Baarle-Hertog ... Gelukkig is het vervoer van ver-
dachten over wederzijds grondgebied geregeld; an-
ders konden de Belgen bijvoorbeeld een landgenoot
tijdens vervoer over Belgisch gebied gewoon uit de
wagen halen."
Zo gaat dat allemaal ongeveer in het uitzonderlijke
stuk rijkspolitiegebied dat Baarle heet. Wie het pre-
cies wil weten zal er een maand of wat voor moeten
nemen, want niemand heeft er behoefte aan de out-
sider het naadje van de kous te vertellen. Feit is dat
op de vraag of de malle toestanden eigenlijk niet uit
de wereld geholpen moeten worden het antwoord
in Baarle luidt: "Waarom, iedereen heeft er toch z'n
lol van ... !"

Tekst en foto's: Bas den Oudsten
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ARRONDISSBMENTSRECftT8ANK
TB ' •••GRAVENHAGB

De Hoogedelgestrenge Heer
W.de Gast,
Inspecteur-Generaal der Rijkspolitie,
Zuid-Hollandlaan 6,
,s-GRAVENHAGE.

JHCS;NB
Onderwerp: Strafzaken der

Zuid-Molukkers.

Hoogedelgestrenge Heer,•.
Nu de behandeling door de rechtbank van de strafzaken tegen

de Zuid-Molukkers, die betrokken waren bij de geweldpleging op
31 augustus 1970 tegen de residentie van de ambassàdeur van
Indonesië te.Wassenaar en derzelver bewoners, is geëindigd,
gevoelen wij behoefte U en de hierbij betrokken leden van het
Korps Rijkspolitie onze dank té betuigen voor de voortreffelijke
wijze waarop de bewaking van het gerechtsgebouw, de handhaving. (
van de veiligheid, orde en rust in dat gebouwen het transport
van ~e gedetineerden hebben plaats gevonden.

Mede aan de t?egewijde ijver en plichtsbetrachting, waarmede
ieder zijn taak heeft, vervuld is het te danken dat de berechting.
in de rustige sfeer, welke onontbeerlijk is, en zonder moeilijk-
heden kon verlopen.

De, onder andere door de geografische ligging en de inwen-
dige inrichtin~ van het gerechtsgebouw, zeker niet eenvoudige
doch met grote zorg voorbereide organisatie, uitgewerkt in het
voorschrift "Maatregelen met betrekking tot berechting Zuid-
Molukkers", was, naar wij hebben ervaren, boven alle .lof ver-
heven.

Wij zouden het zeer op prijs' stellen indien U al die leden
van Uw Korps, die aan de voorbereiding en uitvoering van de.
orde-maatregelen hebben deelgenomen, onze bijzondere waardering
en ~rote erkentelijkheid voor hun belangrijke bijdrage aan het
geordend verloop van het proces wilt overbrengen.

JAD,',President,

JA . ~'-. . .

De Officier van Justitie,
Hoofd van het Arrondisse-
mentsparket,. I#I&f,,---r

ltt~::----
A.W.Rosingh J.H.CoSlotemaker
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ook groep
Bodegraven
tussen tafellaken
en servet
door groeiende
taken
en
incompleet

tekst en foto' s:

opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

De kennismaking met de gemeente Bodegraven was
een verrassing. Het leek alsof we de televisie STER-
reclame in werkelijkheid beleefden, toen we met op-
perwachtmeester E. Lutjes achter het stuur in de
KSA van de groep Bodegraven een tocht door de

Woonschepen in de Oude Rijn. Veel worden bewoond door
opkopers. Last bezorgen ze de politie niet, maar de
opslagplaatsen op de oever bieden een weinig fraai schouwspel

gemeente en omliggende contreien maakten.
Je staat er niet bij stil dat vele bedrijven als Eminent-
elektrische orgels, Centra-levensmiddelen, Turken-
burgh's zaden, Andrelon-cosmetica of Ten Berge-
fineer, hun hoofdzetel hebben in deze rond de 15.000
zielen tellende plaats aan rijksweg 12 (Utrecht-Den
Haag). En daarmee ben je er dan nog lang niet, want
Bodegraven heeft ook nog zo'n 60 kaas-pakhuizen;
elke dinsdag is er een grote kaasmarkt met een
echte "Kaas-koningin" op de eerste dinsdag in sep-
tember en een bijna niet te tellen aantal bode- en
vrachtdiensten, wier actie-radia zich tot ver buiten
de landsgrenzen uitstrekken.
De smalle weg die zich van Bodegraven naar en
door de buurtschap De Meije slingert (42 bochten!)
is gemarkeerd met borden die aangeven dat op de
links.en rechts langs de weg verspreid liggende
boerderijen en boerderijtjes "boerenkaas te koop" is.
Maar voor dit alles waren we toch niet in eerste in-
stantie naar Bodegraven getrokken. Het ging ons
vooral om wat er voor de rijkspolitie "te koop" is.
Een gesprek met groepscommandant, adjudant W.
Schipper en diens plaatsvervanger, opperwacht-
meester E. Lutjes, maakt snel duidelijk dat men in
Bodegraven beslist niet met de handen over elkaar
behoeft te zitten. Een mening die door burgemeester
mr. J. J. Croles, met wie we eveneens een kort on-
derhoud hadden, volledig wordt gedeeld.
Ofschoon Bodegraven zeker geen "criminele" ge-
meente is, krijgt de groep (rayons De Meije en Nieu-
werbrug) jaarlijks toch een flink aantal misdrijven te
verwerken. De meeste liggen op het terrein van de
vermogens-delicten. Zo hadden ondermeer de be-
ruchte "plof-krakers" een basis in Bodegraven. Voor
de twee groeps-rechercheurs, de wachtmeesters 1e
klasse B. H. de Bruin en J. C. Dekker, ligt er handen
vol werk.
Ook het verkeer vraagt er alle aandacht. Van de
"rijksweg 12" komt ruim vijf kilometer voor rekening
van de groep Bodegraven. Verder ligt de rijksweg 11

Borden als deze staan er in de omgeving van
De Meije bij de vleet. De rijkspolitie heeft andere zaken
aan het hoofd dan kaas en eieren ...

13
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7"~""",,.,,,"Z@'r,.,q.i!-'·-"'~7_";ni4+i0if"C,,,,,W'''C-''"''''7'''''''W)fry,~: vier kie ine kinderenop in haar wo ning. Zij dreigde
de zaak in brand te steken, als bepaalde eisen niet
werden inqewilliqd. Samen met de dokter wisten
plaatselijke politie-functionarissen de vrouw te be-
wegen haar fatale voornemens op te geven.

Dit is een van de cellen van het groepsbureau in Bodegraven.
Juist de nacht vóór ons bezoek had een "vaste klant" zijn
misnoegen over de geboden gastvrijheid geuit, door het
betonnen interieur te vernielen met de blote vuist ...

- van rijksweg 12 naar Leiden - door de gemeente.
Een bijzonder gevaarlijk punt in deze weg ligt bij de
kruising met de Goudseweg. In 1970 vielen daar vier
doden en er waren talrijke aanrijdingen met "alleen
maar" blikschade en verwondingen. Volgens burge-
meester Croles komt hierin echter spoedig verbete-
ring; het kruispunt wordt voorzien van verkeerslich-
ten, waarvoor de vereiste vergunningen inmiddels
zijn afgekomen.
Met het toezicht op een deel van de rijksweg Harme-
len-Zwammerdam en - met name tijdens de spits-
uren - op drukke en onoverzichtelijke kruispunten
in het centrum van Bodegraven, vergt dit onderdeel
van de politietaak een flink aantal man-uren, waar-
door ook in Bodegraven, zoals vrijwel overal elders,
een schreeuwend tekort aan mankracht bestaat. De
groep, met een organieke sterkte van 17 man, heeft
een feitelijke sterkte van 12 man. Aan de preven-
tieve taak komt men dan ook nauwelijks toe. Een
verentrustende gedachte als men bedenkt dat in ge-
meenten zoals Bodegraven, die steeds duidelijker
een "stedelijk" karakter gaan dragen, juist deze taak
meer en meer op de voorgrond treedt.
De rijkspolitie wordt op velerlei gebied met de ver-
stedelijking geconfronteerd. Met name in de be-
stuurlijke en vooral ook de sociaal-maatschappelijke
sector. Adjudant Schipper demonstreert dit aan de
hand van enkele voorbeelden.
Neem het geval van de Meijese veehouder, die zon-
der toestemming van de gemeente een (fraai) zwem-
bad op zijn grond liet aanleggen. Hij werd hiervoor
door de kantonrechter tot een boete van f 1500,-
veroordeeld. Wat met het bad staat te gebeuren, is
nog onzeker.
Dan is er de veehouder, die al jaren met de gemeen-
te overhoop ligt over de oprichting van een vuil-ver-
brandingsbedrijf op zijn erf. In strijd met de bepalin-
gen van de wet heeft hij zijn grond een (verboden)
"voor-bewerking" laten ondergaan. Ofschoon deze
zaken in eerste aanleg wellicht in de privaat-rechte-
lijke sfeer vallen, laten ze de politie toch niet on-
beroerd.
Onlangs sloot een radeloze moeder zich met haar

14

Toekomst?

Hoe denkt burgemeester Croles, die binnenkort het
feit hoopt te herdenken dat hij 25 jaar eerste burger
is van de gemeente Bodegraven, over de huidige
situatie en hoe luiden zijn verwachtingen en vooral
verlangens voor de toekomst?
Eenmaal in de vier weken houdt de groep Bodegra-
ven een gezamenlijke nachtdienst met het gemeen-
telijk politiekorps van Alphen aan de Rijn, hetgeen
ook gebeurt door elk der omliggende groepen Bos-
koop, Nieuwkoop, Leiderdorp en Hazerswoude met
genoemd gemeentelijk politiekorps. Daarnaast wordt
met de groepen Boskoop en Waddinxveen, dagelijks
tussen 17.00 uur en 8.00 uur de zogenaamde "kring-
surveillance" verricht. Deze gemotoriseerde avond-
nachtsurveillance is sinds enige tijd in het district
's-Gravenhage ingevoerd als praktisch antwoord op
de problemen rond de onderbezetting op de groe-
pen. Door samenwerking van 3 of 4 groepen is een
regelmatige surveillance gegarandeerd en een be-

Nieuwerbrug is een van de weinige plaatsen in Nederland waar
nog tol geheven wordt. De Rijkspolitie heeft er een "abonnement".
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Verboden "voor bewerking!"
Het laatste woord is aan de rechter

Opperwachtmeester E. Lutjes betreedt het groepsbureau.
Hij woont er zelf naast. Dit heeft voor- en nadelen: Als er
iets aan de hand is ben je meestal de sigaar.

• mande politieauto voor onmiddellijke inzet paraat.
Zowel de burgemeester als adjudant Schipper vin-
den deze gezamenlijke actie's van zeer groot nut.
Ook met de Rijkspolitie te Water wordt nauw con-
tact onderhouden: Evenals met het jachtdetache-
ment, want het territorium van de groep Bodegraven
is niet alleen waterrijk, het omvat ook een ruim
jachtveld, waarin hazen en eenden een dorado vor-
men voor het nijvere stropers-gilde. Vooral het rayon
De Meije, waar de wachtmeester 1e kl. J. K. Rogge-
band de zaken regelt, heeft veel bemoeienis met de
jacht en visserij en ook met het tegengaan van het
in strijd met het bestemmingsplan beoefenen van
watersportgenoegens.
Over de huidige situatie zegt burgemeester Croles,
zojuist teruggekeerd van het Provinciehuis waar hij
ondermeer besprekingen voerde over "het politie-
vraagstuk": "Hoe gelukkig ik vroeger ook met de
plaatselijke (rijks)politie was, op dit moment kan mij
de situatie bepaald geen voldoening meer schenken.
Zoals uzelf al aanvoerde, eist de verstedelijking een
totaal andere aanpak op politiegebied. Vooropge-
steld dat de naam die de politie in de toekomst gaat
dragen, mij om het even is, vind ik de huidige situ-
atie bepaald onbevredigend. De groei van het politie-

"

korps in mijn gemeente heeft geen gelijke tred ge-
houden met de bevolkingsaanwas. Om over de in-
dustriële ontwikkelinq nog maar niet te spreken. Ik
onderken de moeilijkheden als gevolg van de onder-
bezetting, l'Ietgeen echter niet wegneemt dat ik mij
als burgemeester én als hoofd van plaatselijke politie
genoodzaakt zie te blijven streven naar een organi-
satie-vorm die beter voorziet in de plaatselijke be-
hoeften. Mijn gedachten gaan daarbij uit naar een
regionale politie, of hoe u die ook noemen wilt, waar-
binnen een meer efficiënte uitwisseling - vooral op
het terrein van de specialismen - mogelijk is."
Vanaf 1 september 1970 is de post Driebruggen, o.l.v.
de opperwachtmeester J. v. Luik - voorheen deel
uitmakende van de groep Oudewater - ingedeeld
bij de groep Bodegraven. Deze gemeente, met als
rayons Hekendorp en Waarder, heeft een karakteris-
tiek landelijk karakter. Enkele "ahob's" van de spoor-
wegen vragen nogal eens de aandacht van de rijks-
politie. Het vorig· jaar kwam een uit 4 personen be-
staand gezin uit Driebruggen om; tengevolge van
een aanrijding met een trein op een met halve bo-
men beveiligde overweg.
Dit was dan een "close-up" van de executieve dienst
in de groep Bodegraven, een dienst die ook in deze
tijd van specialisatie toch nog altijd als de rugge-
graat van het Korps Rijkspolitie mag worden gezien.

e langs
de weg gezien

Met deze foto, door de adjudant
T. Sieswerda gemaakt in Noord-Duitsland,
wordt een voor Nederland geheel
nieuw bord geïntroduceerd, dat
uitstekend kan dienen om bermen,
parkeerplaatsen e.d. "schoon" te houden,
waarvan akte.
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waarheen in de vakantie?

Oostenrijk:
als vakantieland

"geschapen"

Oostenrijk is een land dat voor toerisme is gescha-
pen. De vele bergdalen met liefelijke dorpen ademen
vredigheid en ongekende rust, die alleen wordt ver-
stoord door het ruisen van het water van een berg-
riviertje of waterval en door koeien bellen of op een
enkele avond ook nog door de dorpskapellen tijdens
een Platzkonzert, aangevuld met een Heimatabend
van de Trachtengruppen.
Toch zijn natuur en volksaard overal in de diverse
Bundesländer verschillend. Het land Tirol is massie-
ver, het Salzburgerland lieflijker, opener. Vorarlberg
stemt grotendeels met Salzburg overeen, althans
wat het heuvellandschap betreft. De bevolking van

16

Vorarlberg echter is veel zwijgzamer. Het zijn hard
werkende lieden. Vele boeren zijn nog zwervende
herders, die waarlijk geen hoge eisen aan het da-
gelijks leven stellen.
In Karinthië leeft nu nog een volkstype dat grondig
afwijkt van de meerderheid. Het zijn de Slovenen op
de grens van Joegoslavië. Deze provincie is eigen-
lijk de lappendeken van volkeren. De Hunnen lieten
er hun visitekaartje achter terwijl de oorspronkelijke
Kelten nog niet opgelost konden worden. Deze pro-
vincie heeft veel zout in de grond, veel mineraal-
baden als Bad Ischl. Ook heeft het prachtige meren
waaraan inmiddels vrij veel campings en vakantie-
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bungalows liggen.
Het Burgenland waar de oggauer wijnrank bloeit ligt
wat afzijdig van het toerisme, ja zelfs wat vergeten
en toch is het daar ook goed toeven.
Wenen? Is dat een stad voor Nederlanders? Jazeker,
een stad met ste.nrninq, waarbij de Heurige (jonge
wijn) vers van 't vat in Grinzing of Sievering ieder
helpt daar de sfeer te proeven en waarderen. Verder
waart daar nog de geest van de afgelopen eeuwen
door de bomen. Het schijnt dat een menuet van Mo-
zart architectonische vormen heeft verkregen. Slot
Schönbrun wordt dikwijls het Oostenrijkse Versailies
genoemd, maar het heeft naar mijn mening een zo
eigen Oostenrijkse stijl, dat iedere vergelijking on-
mogelijk is. Wenen biedt de bezoeker veel; een wijn-
gaard van cultuur.
Wie van rust, een zuivere lucht en van gemoedelijk-
heid houdt en de moeite neemt contact te zoeken
met de bevolking, zal Oostenrijk nog beter leren
kennen. Er zijn vele dorpen, waar nog geen toeris-
ten-industrie is. In die dorpen kan men, zelfs in 1971,
nog logeren tegen een prijs die beslist laag is. De
vele pensions zijn ingesteld op het zoveel mogelijk
ter wille zijn van de vakantieganger, zonder de hin-
derlijke geldbelustheid die men weleens ontmoet.

uit het
rapportenboek

of: kleine· (scandaleuze)
kronieken der
Nederlands e
samenleving

Het is buiten kijf, dat de rapportenboeken die overal
in den lande door ambtenaren van het Korps Rijks-
politie worden bijgehouden een boeiende kaleido-
scoop vormen van allerlei zaken, die de Nederlandse
samenleving beroeren. Er staan betreurenswaardige
misdrijven in, maar ook talrijke voorvallen vol ironie
of humor, dingen waarover men, de betrekkelijkheid
der dingen beseffend, kan glimlachen. Helaas blijft
het meeste tussen de omslagen der annalen verbor-
gen. Daar zou met uw hulp verandering in kunnen

Zoekt u een dergelijk pension, stelt u zich dan met
de plaatselijke Verkehrsverein in verbinding; in de
dorpen meestal gevestigd in het gemeentehuis. Voor
vele lezers zal dit geen nieuws zijn, toch zijn er ook
nog vele die de mogelijkheden in dat land niet of
niet voldoende kennen.
Bij wijze van voorbeeld hierbij een paar foto's van
pensions, gelegen in het dorpje Westendorf im Bri-
xental (weg Wörgl-Kitzbühel-Tirol). Men kan daar
logeren tegen een prijs van plm. 35-40 Schilling per
persoon inclusief ontbijt (een Schilling is ongeveer
14 cent). Dit dorpje ontwikkelt zich ook voor de win-
tersportliefhebber.
De heer Hans Astl, Mosen 10 in Westendorf, in het
dagelijks leven employé bij de Oostenrijkse Bundes-
bahn, wil aan Nederlandse ambtenaren van politie
gaarne zijn medewerking verlenen, ter verkrijging
van onderdak.
Wilt u naar het buitenland en weet u nog niet waar-
heen? Wel probeert u het eens in Oostenrijk. Een
goede reis naar het land van Strauss, Salzburg,
Burgtheater of Alpen.
En bedenk wel: "In Salzkammergut da kann man
gut lustig sein!"

J. Renshof

komen, wanneer wij erin zouden slagen gezamenlijk
een nieuwe rubriek te verzorgen getiteld "Uit het
rapportenboek" of: kleine (scandaleuze) kronieken
der Nederlandse samenleving.
Dat realiseerden wij ons bij ontvangst van bijgaande
episode, die ons bereikte uit het rapportenboek van
de groep Best-Oirschot. De meeste humor schuilt -
dachten wij - in de nuchtere conclusie van de ge-
alarmeerde rijkspolitie-ambtenaar, van wie werd
verwacht dat hij als opvolger van een bekende
sprookjesfiguur te Hameln zou optreden.
Dit meldde het rapporten boek:
"Een mevrouw deelde telefonisch mee, dat zij bij het
opruimen van de zolder een rat had ontdekt. Het
beest zat stil en werd door haar man geobserveerd.
De rat nam ten opzichte van hem vermoedelijk een
afwachtende houding aan. Of de rijkspolitie maar
wilde assisteren bij het vangen van de rat. Aange-
zien de rijkspolitie nog geen rattenvang-materiaal
heeft (zoals een fluit) en de rattenvanger van Hameln
met verlof was, werd de gemeenteopzichter op de
hoogte gebraCht. Die toog met een hoeveelheid ver-
gif naar het opgegeven adres. Daar was de rat al
door de heer des huizes in schijnwerperlicht gezet.
Toen de opzichter vlak bij het gevaarlijke dier kwam
zag hij dat er slechts sprake was van vermoedelijk
door een bouwvakker in hoge nood op de zolder
gedeponeerde uitwerpselen.
Op het bewuste adres ligt een taak voor een optl-
ciën."
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tekst en loto's:

opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

reserve-
wachtmeester
bouwde TP-W om
tot unieke
kampeerwagen

Op 22 oktober 1968 leverde onderhoudsmonteur C.
M. Dortmans van het district Eindhoven de TPW VJ-
00-61, registratienummer 4099, in bij de Politie Tech-
nische Dienst te Delft. De kilometerteller wees op
dat moment een stand aan van 22345.
Twee en een half jaar eerder, om precies te zijn op 5
april 1966, was de ,,4099" de omgekeerde weg ge-
gaan. Met 580 kilometertjes nauwelijks ingelopen
begon hij toen aan zijn rol in de bestrijding van de
verkeers-onveiligheid bij de Verkeersgroep Eindho-
ven. Oktober 1968 had de Moor zijn plicht gedaan
en hij kon gaan .. '. Waarheen? Och, wie bekommert
zich om het lot van een TPW in ruste? Niemand toch
zeker, behalve wellicht de sloper of opkoper, die in
een "TPW-b.d." nog een aardig handeltje vermoedt.
De ,,4099" zou dan ook, zoals zovele andere, de ver-
getelheid zijn ingegaan, wanneer wij niet een brief
hadden ontvangen van de reserve-wachtmeester 1e
kl, D. G. van de Witte uit Naarden, die ondermeer
schreef ... "misschien zou het voor uw blad inte-
ressant zijn te weten wat er van een ex-TPW terecht
is gekomen. Het betreft hier de voormalige Tech-
nische Patrouille Wagen VJ-00-61, die door mij in de
loop van december '68 via de Dienst der Domeinen
bij inschrijving werd gekocht, gereviseerd en omge-
bouwd tot een unieke kampeerauto compleet met
speciaal kentekenbewijs."
De heer Van de Witte blijkt een doe-het-zelver van
formaat in de politie-gelederen. Jawel politie-gelede-
ren, want hij mag dan reservist zijn.. maar dat hij
politieman is in hart en nieren wordt snel duidelijk
als we met het echtpaar Van de Witte een gesprek

Hier staat de ex-TPW geparkeerd op het Torval van Varde
in Jutland, waar een HY-Citroën als bestelwagen
ei rea 1 18.000,- kost.

hebben in hun woning aan de St. Annastraat 26 te
Naarden, waarvan de inrichting ook al voor een
groot deel in eigen beheer is uitgevoerd.

De heer Van de Witte is al vanaf de oprichting in
1948 lid van de reserve-rijkspolitie. In de oorlogs-
jaren nam hij actief deel aan het verzet, belandde
na de bevrijding in Londen en gokte bij zijn terug-
komst, zoals hij zelf zegt, op het verkeerde paard.
Met als gevolg dat hij nu zijn dagen slijt als contro-
leur van de werkeloosheidswet bij het GAK. Hetgeen
overigens niet wil zeggen, dat hij het in zijn huidige
werkkring niet naar de zin zou hebben. Hij had zich
echter destijds de toekomst anders voorgesteld.
Maar hoe dan ook; als reservist is hij toch nauw bij
de politiedienst ·betrokken geraakt, want de heer
Van de Witte beschouwt zijn verbintenis bij de rijks-
politie geenszins als een farce.
Na te zijn begonnen bij de groep Blaricum, ging hij
over naar de groep 's-Graveland en sedert 1 augus-
tus 1957 is hij actief bij de staf van het district Am-
sterdam, ondermeer als redacteur van het mede-
delingenblad van de reserve-rijkspolitie.
Voor we de ex-TPW gaan bezichtigen, die op enige
afstand van de woning is gestald in een schuur ach-
ter een 17e eeuwse woning, een van de vele fraaie
bouwwerken in de vesting Naarden, komen plakboe-
ken op tafel vol prentbriefkaarten, foto's, schetsen
en tekeningen (nóg een hobby van de heer des hui-
zes) van de twee reizen die tot nu toe met de wagen
werden gemaakt. Beide gingen over een afstand van
om en nabij de 4000 kilometer. In 1969 waren de
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· .. klaar voor de rit ...

Vogezen en Zwitserland en verleden jaar Zweden en
Denemarken het doel van de reis.
Overal waar de wit-geschilderde, nog van de origi-
nele rood-witte "gevarenrand" voorziene, kraakhel-
dere ex-TPW verscheen, trok hij bewonderende be-
langstelling. Dienstdoende collega's aan de grens
herkenden, ondanks de metamorfose, de "frites-
kraam" van de rijkspolitie, die - behoudens zijn
traagheid - vele en grote kwaliteiten had en nog
heeft.
De inrichting is zeker uniek. Vier personen vinden
een comfortabele slaapplaats; de banken rondom de
in het midden geplaatste tafel bieden aan acht per-
sonen ruime zitqeleqenheld.
"Enorm gezellig," zegt mevrouw Van de Witte. De

wachtmeester-
verkeersregelaar
als babysitter
in Zeist

Een instructie verkeerregelen op een kruispunt in
Zeist heeft weer eens bewezen dat het politie-ambt
tot alles kan leiden. Terwijl op dat kruispunt een col-
lega het verkeer regelde, stond een wachtmeester
op een van de hoeken, ter assistentie van eventuele
voetgangers. Plotseling verscheen een jonge moe-

20

De heer D. G. van de Witte beziet tevreden zijn schepping

familie trekt er nog al eens op uit, met of zonder
vrienden; van -rnaart tot oktober praktisch elk week-
einde. En als het moet zou men met de wagen zelfs
op wintervakantie kunnen gaan, 'want de heer Van
de Witte heeft via de butagas-installatie op vernuf-
tige wijze centrale verwarming ingebouwd. Met een
chemisch toilet en afscheidingen werd het toilet-
probleem handig opgelost. Onder de motorkap ligt
een glimmend motortje. Aan de achterzijde van de
wagen is een demontabele hijskraan aangebracht,
om de zelfgebouwde zeilboot op het dak te hijsen.
De zeiltochtjes zijn overigens de enige gelegenheid
waarbij mevrouw Van de Witte haar gezin "in de
steek laat". Zij rijdt liever in de TPW die bij de fa-
milie Van de Witte een geheel nieuwe tunetie kreeg.

der, die de wachtmeester verzocht even op het kind
te willen passen, zodat zij een paar boodschappen
kon doen in het Hemafiliaal.
De wachtmeester, het "hulp verlenen aan wie hulp
behoeft" indachtig, aarzelde geen moment.
De Hema-bedrijfsleider L. A. de Vletter berichtte
hierover aan de commandant van de Verkeersschool
te Bilthoven, waarvan beide wachtmeesters afkom-
stig waren, dat de wachtmeester een voortreffelijke
oppas was, onvermoeibaar in het oprapen van de
rammelaar, die de baby steeds weer enthousiast
overboord gooide.
De bedrijfsleider zorgde ervoor dat' ook de lezers
van "Contact", het huisorgaan van de Hema van een
en ander kennisnamen onder de kop "agent als
babysit" en zei in zijn (bovenvermelde) brief: De
leuze "goed dat er politie is" willen wij nog eens
gaarne onderstrepen.
Commentaar van onze kant: maar natuurlijk, zo zijn
we ook wel, al maken we ook hier geen gewoonte
van, aangezien wij zo bitter weinig "agenten" heb-
ben ...
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R.P. 'Doorgeschoten ui':
met humor nader
tot publiek

Negen Limburgse "ambassadeurs van de lach" bon-
den in Roermond de strijd aan om de meest be-
gerenswaardige Limburgse carnavals-titel, die van
"kampioen buuttereedner". Nu het carnavalsfeest in
Nederland meer en meer terrein begint te winnen
en ook radio en televisie steeds meer aandacht aan
dit oorspronkelijk zuiver zuidelijk gebeuren gaat be-
steden, weet zo langzaamaan wel iedereen wat een
buuttereedner feitelijk is. Voor hen die desondanks
nog altijd een vreemdeling in Jeruzalem zijn, zij ver-
meid, dat een buuttereedner vanuit een ton (de buut)
op kolderieke, scherpzinnige, maar nooit kwetsende
wijze mensen en dingen hekelt.
Verleden jaar behaalde voor de eerste maal in de
geschiedenis een lid van het Korps Rijkspolitie, de
wachtmeester 1e klasse Ton Jorna, de titel met de
buut "de ober", een enorm succes. De traditie wil
dat de carnavalsvereniging waartoe de kampioen
behoort het jaar daarop het kampioenschaps-con-
cours organiseert en zo kon het gebeuren, dat de
kleinste carnavalsvereniging van Limburg, namelijk

met groeten
uit Horn
van Lowieke
en Petr-a

"De Doorgeschoten Ui" van het district Roermond
van het Korps Rijkspolitie, dit jaar voor deze zeker
niet lichte taak stond.
In zijn voorwoord in het programmaboekje schreef
Roermonds burgemeester mr. M. M. L. G. M. Custers
ondermeer: "De Doorgeschoten Ui" zal zeker ook
de kans aangrijpen om de verhouding tussen politie,
publiek en pers weer een positieve injectie te geven."
Dit is zeer zeker gebeurd, want onder voorzitter-
schap van de wachtmeester 1e klasse J. M. C. Kes-
sels en met medewerking van alle leden van de ver-
eniging, waarbij een dankbaar gebruik werd ge-
maakt van de grote ervaring van de heer Ch. 8elt-
jens uit Roermond, klopte de opzet en de organisatie
als een bus.
Jammer genoeg was de Algemeen Inspecteur van
het Korps door persoonlijke omstandigheden verhin-
derd aanwezig te zijn. Hij werd vertegenwoordigd
door de commandant van de opleidingsschool-zuid,
majoor P. J. H. I,.eers.
Ton Jorna, die buiten mededinging met de buut "de
ontvluchte arrestant" ware lachorkanen veroorzaakte,
beet de spits af voor de acht na hem volgende kan-
didaten voor de titel. Het zou uiteindelijk de in lim-
burg zeer populaire en meervoudige kampioen Pierre
Cnoops uit Maasbracht zijn, die met een meesterlijke
persiflage van een douane-ambtenaar het kampioen-
schap 1971 in de wacht sleepte. Hier één van zijn
vondsten: "Weet u waarom ze bij de rijkspolitie altijd
met twee man surveilleren? Wel, de één kan schrij-
ven en de ander lezen" ...

J. J. H. van Aerssen

Lowieke en Petra, de vosjes van de Opleidingsschool
te Horn, die begin 1969 in Herkenbosch werden uit-
gegraven, maken het uitstekend. Zij voelen zich in
het speciaal voor hen gebouwde nieuwe tehuis zeer
op hun gemak. Het zijn inmiddels flink uit de kluiten
gewassen vossen geworden. Hiernaast de foto ·uit
1969, Lowieke in de armen van "opper" Rurink.
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PUZZEL VAN DE MAAND

De winnares van de
februari-puzzel werd
Mevr. KOOPSTRA
Jullanalaan 63
MONNIKENDAM

*De oplossingen worden
ingewacht vóór 8 april bij de

Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage

*Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:
1 vloeibare spijs.
4 van geringe zwaarte.
7 overschot

10 vreemde munt.
11 in de huishouding ge-

bruikte vloeistof.
12 plaats aan de Oude IJssel.
14 weefsel van goud- of zil-

verdraad.
17 schaakfiguur.
19 proper.
20 raadgeving.
21 zaadkorrel in een vrucht.
23 soort onderwijs (afk.).
24 voorzetsel.
25 deel van Europa.
28 de oudere (afk. Latijn).
29 soort antilope.
31 Europeaan.
32 ovenkrabber om kolen uit

de oven te halen.
35 plotseling opkomende

gedachte.
37 duidelijk.
40 wijnsoort.
41 paardeslee.
42 voegwoord.
43 onverduisterd schijnende.
44 opkoper van gestolen goed.
47 aardbol.
49 niet druk.
50 langstaartige Zuid-

ameri kaanse papegaai.
52 bladader.
54 per procuratie (afk.).
55 geheel der neigingen van

een kind.
58 chemisch symbool.
60 nachtroofvogel.
62 deel van Azië.
63 rivier in Engeland.
64 blad papier.
65 voornemen tot iets.

67 kledingstuk.
69 grote afgeronde schop.
70 tijding.
71 wild zwijn.
72 vergevorderd in tijd.
73 grote klier.
74 rustig, bedaard.

VERTICAAL:

1 bravourstukje.
2 zeevis.
3 zaadkorrel in een vrucht.
4 zeer talrijk.
5 klein vertrek.
6 taankleurig.
7 ijsaanslag aan vaste voor-

werpen (b.v. aan boom-
takken).

8 onvergelijkelijk.
9 zangstem.

13 geen inhoud hebbende.
15 maand van het jaar.
16 muzikaal toneelspel.
18 plaats in Salland.
20 onverwachts.
22 het overbrengen van de

stem langs elektrische weg.
25 kloosterzuster.
26 pers. voornaamwoord.
27 gevangenis (Bargoens).
30 familielid.
33 licht ontvlambare vloeistof.
34 boom.
36 vlaktemaat.
38 samenhangende klomp

planten.
39 telwoord.
45 boom.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

46 technisch hulpmiddel ten
dienste van de luchtvaart.

47 wacht van krijgslieden bij
een vorst.

48 tenen mand.
49 één der spelers van een

voetbalelftal.
51 muzieknoot.
53 konijnenjager.
54 donkere opening in het

regenboogvlies.
56 edelaardig.
57 stellig wetend.
59 plant met bittere bladeren

en bloemen.
61 schaapkameel zonder

vetbult.
64 Ned. omroepvereniging

(afk.).
66 vochtig.
68 onder leiding van (afk.).
69 snavel (van vogels).

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden.

ABC VOORASSURANT""

POLITIEFUNCTIONARISSEN SPECIALE
AUTOVERZEKERINGSTARIEVEN

Nederlandtarief: WA AR
Fiat 600/Daf f 135,60 f 375,-
Fiat 850IVw f 148,80 f 405,-
Opel Kadet! f 159,- f 432,-

• groene kaart + f 25,-
• Na 4 schadevrije jaren 40% no-claim welke volledig

wordt overgenomen.
• WA-caravans gratis meeverzekerd.

ALGEMENE BANK VOOR CREDIETSERVICE N.V.
Segbroeklaan 204 • 's-Gravenhage • Telefoon 070-321790'

na 18 uur 070-323355
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zesde beëdiging adspiranten
van school te Horn

Adspirant A. Top, omgeven door: rechts majoor Leers,
links opperwachtmeester Vlot, op de achtergrond
adjudant Groodt en verplegend personeel.

politie-
examen
in bed

De adspirant A. Top, behorende tot klasse D van de
afdeling van de opleidingsschool van het Korps
Rijkspolitie te Horn, zorgde kort geleden voor een
primeur: hij slaagde in bed voor zijn politiediploma.
Geteisterd door een chronische appendicitis werd
hij opgenomen in het ziekenhuis te Roermond. Daar
legde hij het laatste mondelinge gedeelte van het
examen af. Dit lukte bij dit 80 minuten durende exa-
men voortreffelijk, zodat Top als eerste van de 95
man tellende opleiding uit handen van majoor Leers,
commandant van de opleidingsschool te Horn, het
felbegeerde diploma in ontvangst mocht nemen.
Het examen werd afgenomen door de beide docen-
ten van klasse D, de adjudant Groodt en de opper-
wachtmeester Vlot, onder toezicht van de gecommi-
teerde, kapitein De Kraker van het district Maastricht.
Naast zijn ouders en een deputatie van zijn klasge-
noten kwam ook het verplegend personeel de suc-
cesvolle patiënt feliciteren.

Voor de zesde keer sinds het
bestaan van de opleidings-
school van het Korps Rijkspolitie
te Horn, heeft generaal W. de
Gast, 93 geslaagden beëdigd
tot adspi rant-wachtmeester.
Dit gebeurde voor het eerst in
het gemeenschapshuis .Baex-
heimerhof" te Baexem, aange-
zien geen geschikte ruimte
voorhanden was in het scholen-
complex, dat op de grens van
de gemeenten Horn, Heel en
Baexem ligt.
De beëdiging werd bijgewoond
door o.m. burgemeester J. J. H.
Hannen van Baexem, diens echt-
genote, al het docerend perso-
neel en voorts door ouders,
echtgenotes en verloofdes van
de adspiranten.
Na afloop van de plechtigheid
gaf de rijkspolitiekapel het ge-
beuren extra luister.

oud-adjudant H. de Groot
schreef ,,'n Hondebaan"
De oud-adjudant H. de Groot heeft zijn herinnerin-
gen aan enige tientallen jaren politiedienst te boek
gesteld. Hij heeft zich daarbij niet beperkt tot het
weergeven van allerlei onderzoeken, maar probeerde
het leven van de doorsnee politieman gestalte te
geven. Dat alles is uitgegroeid tot het boek ,,'n Hon-
debaan". Ruim 270 pagina's in omvang, met vele il-
lustraties, gestoken in een door de kunstschilder
Roelof Klein ontworpen band, verschijnt dit boek
omstreeks mei bij de uitgeverij Gesto te Bergen-N.H.
Voor politie-ambtenaren kost het boek bij voor-
intekening f 10,-, de boekhandelsprijs wordt f 22,50.
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controle op
zwaar vervoer:
geen luxe ...

foto's: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Bij Eist (G.) troffen we een dezer dagen de afdeling
Controle Zwaar Vervoer van de AVO in actie, Enkele
kilometers voor het punt waar de containers ston-
den opgesteld pikte wmr. 1e kl. J. G. ·van Kooten zijn
"klanten" uit het verkeer en loodste ze naar de con-
troleplaats, waar de owmr. J. Jansen en wmr. 1e kl.
L. Verdijk klaar stonden om, met de hulp van twee
technische-assistenten de auto's aan een uitgebreide
inspectie te onderwerpen.
Het bleek nodig, want in de drie kwartier van onze
aanwezigheid ter plaatse was er geen enkele vracht-
wagen die helemaal in orde was ...

. . . . . LAOTSE-AIKRP .....

Bij de personeelsafdeling van de Algemene Inspectie
van het Korps Rijkspolitie (kortweg AIKRP), zijn de
hoofden vol wijsheid. Daar laat men (aan de wand)
het woord aan LAOTSE, de Chinese wijsgeer, die in
604 voor Christus werd geboren. Hij zegt in zijn be-
faamde werk .Tsao Te King" (Het boek van de zin
van het leven) onder meer het volgende, wat ook
voor deze tijd geschreven schijnt en bij voornoemde
personeelsafdeling als teken aan de wand werd aan-
gebracht:

BEGEERTE

Geen groter misdaad, dan de slaaf te zijn van zijn
begeerte;

geen groter ongeluk, dan voortdurende
ontevredenheid;

geen groter ramp, dan steeds meer te willen hebben.
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nieuwe
groepscommandanten

Op 16 januari 1971
Adjudant A. Dijkstra

groepscommandant te Brakel.
Hij werd op 10 oktober 1916

te Arum geboren en was
vanaf 1 apri I 1967

plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Zaltbommel.

Op 1 februari 1971
Adjudant W. Kooyman

groepscommandant te Schoon-
hoven. Hij werd op 8 oktober

1917 te Ridderkerk geboren en
was vanaf 16 april 1962

plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Jutphaas.

Op 1 februari 1971
Adjudant D. S. Visser

groepscommandant te
Purmerend. Hij werd op

26 december 1918 te
Avenhorn geboren en was

vanaf 19 augustus 1967
groepscommandant

te Echt.

STOOF BREDA N.V.
VEILINGKADE 15

BREDA
TELEFOON 01600 - 2 20 21 (10 lijnen)

ZWAAR TRANSPORTMONTAGE EN DEMONTAGE

Een niet gering aantal verkeersongevallen wordt in-
geleid door een slip. De bestuurder van zo'n slip-
pend voertuig meent zich dikwijls te kunnen veront-
schuldigen met de mededeling: "Ik kon er niets aan
doen, ik raakte plotseling in een slip".
Dat een auto alleen maar kan slippen als gevolg van
een rij-fout is niet geheel waar, maar in vele geval-
len gaat de bewering toch welop.
Ook is het niet zo, dat een eenmaal in een slip ge-
raakte wagen niet weer in het juiste spoor te bren-
gen zou zijn. Het corrigeren van een slip is echter
niet "uit een boekje" te leren. Een anti-slipcursus
op een erkende anti-slipschool is en blijft noodza-
kelijk om de techniek onder de knie te krijgen.
Wat men wel vrij gemakkelijk zelf kan leren is het
voorkomen van een slip, door pompend en in ca-
dans te remmen.
Veilig Verkeer Nederland adviseert deze remmethode
met klem, althans, wanneer men moet remmen op
een glad wegdek. In feite wordt het rempedaal met
kracht ingedrukt, zodat de neus van de wagen voor-
over duikt. Op het moment dat de wielen blokkeren,
laat men de rem los, om hem onmiddellijk daarna
wéér tot tegen het blokkeren aan in te trappen en
zo vervolgens tot de auto stilstaat.
Door zo te remmen wordt voorkomen dat de auto
gaat doorschuiven of slippen, hetgeen ogenblikkelijk
gebeurt als de remmen geblokkeerd blijven.
Nogmaals: pompend remmen alleen op een g I a d
wegdek!

Telefoon 05903 - 4 31 (6 lijnen)

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf

SJOUKE DIJKSTRA & ZOON
ADUARD

aanleg van:

moderne wegconstructies
rioleringen
grondwerken

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139.
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filatelie

Ter herdenking van het feit dat vijfentwintig jaar ge-
leden een permanente lijndienst tussen Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen werd geopend,
geeft de postadministratie van Suriname van 14 fe-
bruari 1971 tot en met 13 februari 1972 een serie van
drie bijzondere postzegels zonder toeslag uit.
De ontwerper is de heer N. C. Loning uit Paramaribo.
De zegels hebben de waarden 15, 20 en 25 cent en
tonen een reiger, een flamingo en een papegaai. Ze
dragen de bijzondere tekst: ,,14 februari 1946", "spe-
ciale vlucht" en "Nederland-Su riname-Ned. Antillen".
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbe-
paald.

Van 9 februari 1971 tot en met 8 februari 1972 geeft
de postadministratie van de Nederlandse Antillen
een bijzondere postzegel van 20 cent zonder toeslag
uit, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van
de Parochie St. Theresia te St. Nicolaas op het eiland
Aruba.
Op de zegel, uitgevoerd in de kleuren blauw, licht-
bruin-grijs, donkerbruin-grijs en steenrood is de ju-
bilerende Parochiekerk afgebeeld.
Het ontwerp werd verzorgd door de heer P. Wetse-
laar naar een diapositief van de fotograaf F. Fischer
te Willemstad, Curaçao.

J. W. Vis

zomerzegels 1971

Onlangs vierde de Bond van Nederlandse Volks-
universiteiten zijn gouden jubileum. Een der initia-
tiefnemers destijds was prof. S. R. Steinmetz. Door
het volksontwikkelingswerk past de Volksuniversiteit
zeker in deze serie zomerzegels, waarvan de overige
zegels details vertonen van laat-middeleeuwse hou-
ten beelden, die het eigendom zijn van Nederlandse
musea en dateren uit de 15e eeuw.

-~- --·",~"",~~""·_--. __',',:==m_:~=;,~,',~ .

.Nederland
20c+10

Nederland
30c+15

15c+10
Nederland

Nederland
25c+10

Nederland
45c+20

De zomerzegels zijn dit jaar van 20 april tot en met
5 juni aan alle Nederlandse postinrichtingen ver-
krijgbaar. De geldigheidstermijn voor de frankering
is onbepaald.
De zegels verschijnen in de waarden 15 + 10,20 +
10, 25 +" 10, 30 + 15 en 45 + 20 cent.
De foto's van de plastieken werden gemaakt door
de fotograaf Bradie Oosterwold te Hengelo (0.), het
ontwerp werd verzorgd door Tel-Design Associated
te 's-Gravenhage.
De prijs der serie is f 2,-.
Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde
ontwerp.
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· .. Zo dus jij bent nou die Bartje: de eerste provo
in Nederland die protesteerde tegen bruine bonen" ..

{foto: W. Ploeger, Veendam}

Moeders als brigadiertjes in Volke!
In Voikei {N.B.} assisteert de burgerij de rijkspolitie bij de
verkeersregeling. Tijdens de aanvangs- en uitgangstijden van
de scholen loodsen huismoeders de kinderen over gevaar-
lijke kruispunten. Zij moeten er zich soms veel opofferingen
voor getroosten, dikwijls ook kilometers per fiets afleggen.
Uiteraard houdt de rijkspolitie een oogje in het zeil.
Op de foto wachtmeester J. J. Nans van het rayon VoikeI.

{foto: J. J. H. van Aerssen, Nijmegen}
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AMBTSJUBILEA
DISTRICT ALKM.AAR
Owmr. A. Meijland, Ursem

DiSTRICT APELDOORN
Wmr. 1e kl. G. J. Speldekamp, Apeldoorn
Wmr. 1e kl. J. de Jong, Nunspeet

DISTRICT DORDRECHT
Owmr. J. W. Verheul, Streefkerk
Owmr. J. Troost, Maasdam
Wmr. 1e kl. H. A. Hazendonk,

Ben. Hardinxveld-Giessendam
Wmr. 1e kl. M. Slegtenhorst, Spijkenisse

DISTRICT MAASTRICHT
Owmr. R. W. Jans, Schaesberg
Owmr. A. H. Vaessen, Schinnen

DISTRICT MIDDELBURG
Owmr. P. Hofman, Oud-Vossemeer

mSTRICT NIJMEGEN
Wmr. 1e kl. G. Kool, Eist {Gld.}

D'STRICT UTRECHT
Wmr. 1e kl. C. A. Koedam, Driebergen
Owmr. J. Pince v. d. Aa, Koekengen

DISTRICT ZWOLLE
Owmr. B. J. Bannink, Enter
Adj. F. van Vliet, Almelo

25 jaar op 21- 1-1971

25 jaar op 5- 3-1971
25 jaar op 1- 4-1971

25 jaar op 12- 3-1971
25 jaar op 16- 3-1971

25 jaar op 1- 4-1971
25 jaar op 1- 4-1971

25 jaar op 20- 4-1971
40 jaar op 22- 4-1971

25 jaar op 1- 4-1971

25 jaar op 15- 3-1971

25 jaar op 1- 3-1971
25 jaar op 28- 3-1971

25 jaar op 25- 2-1971
40 jaar op 2- 2-1971

"Als u denkt op Schiphol te zijn moet ik
u teleurstellen. Dit is een secundaire weg"

AANNEMERSBEDRIJF

e.v.
Gebr. van den Heuvel
DRIEBERGEN Tel. 03438 - 34 05

grondwerk,
weg- en waterbouw

WEGENBOUW

Snitjer's
AANNEMINGS- en

WEGENBOUW MIJ. N.V.

SCHILDWOLDE
Hoofdweg 118
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personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-2-'71: Wmr. 1e kl. H. J. Mosk van
Grootebroek naar Opperdoes; adsp.-oll.
F. Brink van Alkmaar naar Assen.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 15-1-'71:·Owmr. C. Huijsman van Am-
sterdam (det. Gempo) naar Amsterdam
(distr-rech.); Adj. St. Westra van Amster-
dam (det. Gempo) naar Amsterdam (Alg.
Dienst).
Per 1-2-'71: Wmr. R. Illing van Uithoorn
naar Aalsmeer; owmr. H. F. Siebenlist
van Amsterdam (parketgr.) naar Amster-
dam (tijd. bij Compt.).
Per 8-2-'71: Wmr. D. de Vries van Wor-
mer naar Leeuwarden; wmr. B. J. Daalder
van Amsterdam naar Roermond.
DISTRICT APELDOORN
Per 2-1-'71: Wmr. 1e kl. J. H. C. Assink
van Wapenveld naar Apeldoorn.
Per 26-1-'71: Wmr. 1e kl. J. F. M. A.
Bayens van Putten naar Beltrum.
Per 29-1-'71: Wmr. 1e kl. Chr. E. Tieben
van Bredevoort naar Aalten.
Per 30-1-'71: Wmr. 1e kl. P. Gouderjaan
van Laren naar Putten.
Per 1-2-'71: Owmr. M. P. Blinde van We-
zep naar Bunnik.
DISTRICT ASSEN
Per 1-1-'71: Wmr. 1e kl. J. B. M. Mulder
van Assèn naar Nijmegen.
Per 1-2-'71: Adsp. G. E. Bouwmeester van
Opl.school Horn naar Assen; 011. 2e kl.
R. Linthorst van Assen naar 's-Hertogen-
boseh; adm. ambt. C 2 J. J. van der Putte
van Beilen naar IJsselstein.
Per 8-2-'71: Wmr. J. H. Visscher van As-
sen naar Leeuwarden.
DISTRICT BREDA
Per 2-1-'71: Wmr. 1e kl. A. F. de Schep-
per van Made en Drimmelen naar' Breda.
Per 1-2-'71: Wmr. B. J. van de Steeg van
Baarle Nassau naar Dordrecht (RP t. W.). ~
DISTRICT DORDRECHT l
Per 11-1-'71: Wmr. J. Schaap van Hen-
drik-Ido-Ambacht naar Papendrecht.
Per 3-2-'71: Owmr. C.. Koster van Gouds-
waard naar Heerjansdam.
Per 8-2-'71: Wmr. D. P. Groenewegen van
Spijkenisse naar Driebergen.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-2-'71: Adm. ambt. C 2 H. Beckers
van Deurne naar Beek (L.); wmr. 1e kl.
B. B. van Kampen van Berl icum naar
School.
Per 8-2-'71: Wmr. A. L. Schevers van
Heeze naar 's-Hertogenbosch.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-1-'71: Wmr-. 1e kl. J. Albers van
Voorschoten naar 's-Gravenhage.
Per 30-1-'71: Owmr. N. v. d. Stee van
Dellgauw naar Pijnacker.
Per 1-2-'71: Wmr. J. H. Eiting van Pij-
nacker naar Moordrecht.
Per 27-2-'71: Wmr. A. R. Ailkema van
Lekkerkerk naar Waarder.
Per 1-3-'71: Wmr. R. Arendsen van Rijs-
wijk (Z.H.) naar Driebergen; wmr. P. J.
Beelen van Lisse naar Schiphol.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-1-'71: Wmr. 1e kl. J. Smit van Gro-
ningen naar Nijmegen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'71: Wmr. 1e kl. H. Smink van
Uden naar 's-Hertogenbosch; wmr. 1e kl.
P. Bladergroen van Mechelen naar 's-Her-
togenboseh.
Per 16-1-'71: Wmr. 1e kl. H. P. J. Neyts
van Herpen naar Batenburg.
Per 1-2-'71: Owmr. A. J. Bijvank van Ou-
dewater naar Andel; wmr. J. Nijborg van
Andel naar Rijswijk-N.B.; wmr. 1e kl. B.
B. v. Kampen van Berlicum naar Schoot;
wmr. 1e kl. H. J. Buitenhuis van Vlijmen
naar Rijswijk-N.B.; otf. 2e kl. R. Linthorst
van Assen naar 's-Hertogenbosch.
Per 8-2-'71: Wmr. A. L. Schevers van
Heeze naar 's-Hertogenbosch.
Per 15-2-'71: Owmr. A. van Oevelen van
Beers naar Cuijk.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-1-'71: Wmr. 1e kl. C. Binsma van
Leeuwarden naar Apeldoorn.
Per 1-2-'71: Wmr. K. Bakker van Surhuis-
terveen naar Amsterdam I (RP t. W.);
owmr. B. Bolt van Murmerwoude naar
Koudum; adsp. K. Groen van opl.school
Horn naar Joure.
Per 15-2-'71: Wmr. 1e kl. J. Dijkstra van
Berlikum naar Midsland.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 16-1-'71: Wmr. 1e kl. H. A. J. Span-
jers van Eijqelshoven naar Schinveld.
Per 1-2-'71: Wmr. 1e kl. J. L. Debeij van
Maastricht naar buro stal ollicier jeugdz.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 16-1-71: Wmr. 1e kl. I. J. Ikkenbus
van Kloosterzande naar Koewacht.
Per 1-2-'71: Owmr. P. M. Polderman van
Nieuwdorp naar Yerseke; wmr. 1e kl. E.
Louwerse van Axel naar Sluis.
Per 8-2-'71: Owmr. L. J. Nelis van Ove-
zande naar Nieuwdorp; wmr. P. P. Pol-
derdijk van Middelburg naar Bilthoven.
DI$TRICT NIJMEGEN
Rer 16-1-'71: Owmr. D. Kers van Gelder-
malsen naar Zaltbommel; owmr. A. Dijk-
stra van Zaltbommel naar Brakel.
Per 22-1-'71: Wm[. 1e kl. A. H. Ankone
van Silvolde naar Terborg; wmr. B. W.
ten Pas van Terborg naar Silvolde.
Per 15-2-'71: Wmr. 1e kl. E. J. Ketel van
Arnhem naar Nijmegen.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-1-'71: Wmr. 1e kl. J. Gramsma van
Nederweert naar Amsterdam.
Per 23-1-'71: Wmr. H. G. Visser van Roer-
mond naar Amsterdam.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-2-'71: Owmr. A. J. Bijvank van Ou-
dewater naar Andel; owmr. W. Kooijman
van Jutphaas naar Schoonhoven.
Per 8-2-'71: Wmr. A. Kliek van Doorn naar
Orieberqen.
Per 16~2-'71: Wmr. 1e kl. M. Broos van
Leersum naar Odijk/Werkhoven.
Per 27-2-'71: Wmr. 1e kl. J. V. Soeren van
Breukelen naar Vleuten.
DISTRICT ZWOLLE
Per 27-2-'71: Wmr. 1e kl. van J. Jansen
van Rijssen naar Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-2-'71: Dir. 011. 2e kl. Mr. A. P.
Spaanderman, adj. J. C. v . d. Hilt, adj. J.
Maliepaard, wmr. 1e kl. H. J. Hellendoorn,
adm ambtenaren C 2 C. Boneveld, A. v.
d. Linden, P. Jongeling en J. W. Wolt-
man, allen van Vlaardingen naar Dor-
drecht.
Per 1-3-'71: Owmr. A. Schipper, wmr. 1e
kl. A. Veenema en wmr. 1e kl. A. Huizing,
allen van Vlaardingen naar Spijkenisse;
wmr. 1e kl. W. Roodenburg, wmr. B. J.
Brakke en owmr. H. J. Hopenhout. allen
van Europoort naar Spijkenisse; wmr. 1e
kl. S. P. Kuipers van Europoort naar
Zaandam; owmr. A. Weltevrede, owmr.
G. L. V. d. Garde, wmr. 1e kl. H. Mid-
del beek, allen van Vlaardingen naar Dor-
drecht; wmr. L. A. Bakker van Vlaardin-
gen naar Gorinchem; wmr. 1e kl. M. Wo-
ning van Vlaardingen naar Lelystad;
wmr. 1e kl. M. v. d. Berg van Amsterdam
naar Zaandam.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-3-'71: Olf. 1e kl. P. v. d. Molen van
's-Gravenhaqe naar Driebergen; Mevr. H.
M. Timmerman-Pouwiel, schrijver, van
Arnhem (Alg. Insp.) naar Arnhem (Opl.-
school).

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'71: Adjudant W. Kooijman tot
groepscommandant te Schoonhoven.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'71: Adjudant M. Bolt tot groeps-
commandant Hemelumer Oldelerd te
Koudum.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 16-1-'71: Adjudant A. Dijkstra tot
groepscommandant te Brakel.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-1-'71: Wmr. 1e kl. J. Gramsma tot
adsp. technisch rechercheur.
Per 1-2-'71: Adjudant M. P. Blinde tot
groepscommandant te Bunnik.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'71: H. J. Mosk te Opperdoes.
DISTRICT AMSTERDAM
tot àdm ambt. C 1e kl.:
Per 1-11-'70: B. G. Bleekman te Amster-
dam ..
tot amd, ambt. C 2e kl.:
Per 1-12-'70: G. J. R. ter Schegget te Am-
sterdam.
Per 1-1-'71: J. de Groot te Amsterdam.
DISTRICT BREDA
lot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'70: A. Bleumink Oisterwijk.
DISTRICT DORDRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: T. C. Grimvis en A. J. V.
Rumpt te Oud-Beijerland; A. Schilder, P.
M. V. Tienen en B. M. Been te Alblasser-
dam; B. A. Berendsen te Hendrik-Ido-
Ambacht; N. J. J. Dekens te Strijen; H.
Finke te Oostvoorne; L. J. V. d. Mijden te
Vianen; J. Noordermeer te Oude Tonge;
W. Muis te Barendrecht; G. G. M. Over-
mars te Papendrecht; J. B. H. Reessink
te Goedereede; W. M. Slootmaker te Oud-
dorp; A. Top te Dirksland; G. V. Tuijl te
Heinenoord ; H. V. Ockenburg te Dor-
drecht.

DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'71: B. B. van Kampen te Schoot.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-2-'71: W. Kooijman te Schoonhoven.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'71: F. Hol te Lisse.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: H. Th. M. v. Beek te Wate-
ringen; A. Blom te Hillegom; A. J. M.
Bon te Rijnsburg; J. G. C. Melker en L.
A. M. Willemse te Zoetermeer; C. M. Ver-
meer te De Lier; J. Kuik en E. Visser te
's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
tot parketwachter A:
Per 1-2-'71: P. Uilenburg te Groningen.
DtSTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: G. A. Boot en G. J. van Rooij
te 's-Hertogenbosch.
Per 16-1-'71: H. P. J. Neyts te Batenburg.
Per 1-2-'71: H. J. Buitenhuis te Rijswijk-
N.B.
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tot schrijver A
Per 1-1-'71: M. A. J. v. d. Heyden-Hoeve-
naars te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot adjudant:
Per 1-2-'71: M. Bolt te Koudurn.
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: P. Kuindersma te Leeuwarden.
Per 1-2-'71: J. Krediet te Leeuwarden.
DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-1-'71: H. A. J. Spanjers te Schin-
veld.
tot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-11-'70: W. J. Beissman te Eijsden.
DISTRICT MIDDELBURG
tot opperwachtmeester:
Per 16-1-'71: I. J. Ekkenbus te Koewacht.
Per 1-2-'71: E. Louwerse te Sluis.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'71: C. N. Priem te Kruiningen;
L. Smid te Middelburg.
DISTRICT NIJMEGEN
tot adjudant:
Per 16-1-'71: A. Dijkstra te Brakel.
tot opperwaèhtmeester:
Per 1-1-'71: G. B. H. Duton te Arnhem.
Per 16-1-'71: H. P. J. Neyts te Batenburg.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per M. P. Blinde te Bunnik.
tot opperwachtmeester:
Per 16-2-'71: M. Broos te Odijk.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: J. C. Wiggers te l.eeuwarden.
Per 1-3-'71: M. v. d. Berg te Zaandam.
tot rijksambtenaar E:
Per 1-1-'71: P. Woortman te Amsterdam.
ALGEMENE INSPECTIE
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'70: B. J. Wijering te Apeldoorn.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot schrijver A
Per 1-3-'70: B. A. W. J. Berkhout en mevr.
W. M. Dijkhuizen-v. d. Hoek te Drieber-
gen.
Per 1-6-'70: Mej. R. E. Heine te Drieber-
gen.
Per 1-8-'70: Mej. I. de Kroon te Drieber-
gen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'70: Mej. J. M. Zijlstra te Drieber-
gen.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-5-'70: G. J. Stoffer te Driebergen.
Per 1-6-'70: Mej. N. Knook te Driebergen.
Per 1-7-'70: J. Helder en J. N. Tellingen
te Driebergen.
Per 16-11-'70: C. F. Kraan te Driebergen.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-1-'71: A. G. H. van Minderhout te
Grathem.
tot rijksambtenaar E:
Per 1-9-'70: A. A. J. van Wandelen te
Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot rijksambtenaar D:
Per 1-11-'70: D. J. van Galen te Arnhem.
VEILIGHEIDSDIENST KON. HUIS
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: J. M. Beerman te Soestdijk.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-2-'71: W. Stegenga, schrijver te Bla-
ricum; A. Hoogeveen, schrijver te Amster-
dam (mat.beh.).
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DISTRICT ASSEN
Per 16-1-'71: J. C. van der Walle, adm.
ambt. C 3e kl. te Beilen.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-3-'71: J. J. Steijl te Hellevoetsluis.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-2-'71: H. R. Hazelhoff, adm. ambt.
C 3e kl. te Nieuwe Pekela.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'71: J. Beijert, wachtmeester te
Mantgum.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'71: M. H. W. M. Diepstraten te
Hazerswoude; W. Glimmerveen te Voor-
schoten; G. C. G. Hulst te Berkel en Ro-
den rijs.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-2-'71: G. J. Lutgens, adm. ambt. C 3
te Vaals.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-2-'71: Mej. F. Scherjon, adm. ambt.
C 3e kl. te Leeuwarden.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-2-'71: L. Krul, commies A te 's-Gra-
venhage (Insp. Uitv. Diensten); A. T. Lec-
ton, schrijver te 's-Gravenhage (Insp. Mat.
Zaken).
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-3-'71: Mej. A. M. Hol, telex-telefo-
niste te Driebergen.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-2-'71: G. J. Westerman, amanuensis
A te Bilthoven.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 1-2-'71: Th. Hooiveld en J. Sneek te
Alkmaar; H. B. van de Vrede te 's-Herto-
genboseh; J. van Dijk, Leeuwarden.
Per 15-2-'71: J. Brands te Assen.
Per 1-3-'71: W. G. M. Th. van Dongen te
Breda; H. J. Verstegen te Roermond.
Per 15-3-'71: J. A. Logjes en J. Molenaar
te Amsterdam.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-2-'71: S. Lourens, OWI)1r.,Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-3-'71: H. P. Beintema, adjudant te
Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
Per 1-2-'71: W. Faber, wmr. 1e kl. te Assen.
DISTRICT BREDA
Per 1-2-'71: S. G. M. de Kok, wmr. 1e kl.
te Bosschenhoold; A. Hendriks, parket-
wachter te Breda.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-2-'71: C. A. Kluit, owmr. te Baren-
drecht.
Per 1-3-'71: C. D. Kemp, owmr. te Kedi-
chem; B. Erwich, wmr. 1e kl. te Rotter-
dam.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'71: C. v. d. Plas, adjudant te
Schoonhoven; G. A. Bukier, owmr. te Hl!-
legom; P. v. Tuijl, owmr. te 's-Graven-
hage; A. v. d. Windt, wmr. 1e kl. te Rijs-
wijk (Z.H.).
Per 1-3-'71: J. T. Baars, wmr. 1e kl. te
Hillegom.
DISTRICT GRON.INGEN
Per 1-2-'71: G. Olinga, wmr. te Beerta.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'71: A. C. Huiskes-Beekwilder,
typiste A te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'71: R. Oosting, adjudant te He-
melumer Oldeferd; P. Sijbrandi, wmr. te
kl. te Heeg; T]. van der Wal, wmr. 1e kl.
te Bolsward.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-2-'71: G. J. Lutgens, wmr. 1e kl. te
Vaals.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-2-'71: H. Harrnisse, wmr. 1e kl. te
Heinkenszand.
Per 1-3-'71: N. Vertregt, adjudant te Mid-
delburg.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-2-'71: J. Dijkslag, wmr. 1e kl. te
Arnhem.
Per 1-3-'71: J. E. van Buuren, owmr. te
Herwen en Aerdt.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-2-'71: J. A. J. Seegers, wmr. 1e kl.
te Echt; G. A. B. M. Schutten, fotograaf
B 3 te Roermond.
DISTRICT UTRECHT
Per 15-1-'71: A. v. d. Ham, owmr. te Har-
melen; P. J. v. d. Burgt, wmr. 1e kl. te
Maarssen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-2-'71: H. H. Koldewey, owmr. te
Diepenveen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-3-'7-1: K. Peereboom, wmr. 1e kl. te
Zaandam; E. W. H. Meppelink, adjudant
te Amsterdam.
ALGEMENE INSP~CTIE
Per 1-2-'71: L. 'Krul, adjudant te 's-Gra-
venhaqe; G. van Dijk, dir. officier 2e kl.
te 's-Gravenhage.
Per 1-4-'71: A. W. Stoffels, schrijver A te
's-Gravenhage; G. Bikker, schrijver A te
Utrecht.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 22-2-'71: Mevr. M. L. Wijnveld-Hoogen,
typiste A te Driebergen.
Per 1-3-'71: Mej. W. H. C. Kroon, schrij-
ver A te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 14-1-'71: A. C. Verkerk, adspirant te
Arnhem.
Per 1-2-'71: J. G. M. Engeman, R. J. G.
Derksen en L. G. Buitenkamp, adspirant
te Arnhem.
Per 1-3-'71: Mej. M. C. J. I. Nannings,
typiste A te Arnhem; J. H. Maas en J. J.
Lemmens, adspirant te Arnhem.
Per 1-4-'71: Chr. van Hunnik, schrijver A
te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Onderstaande adspiranten:
Per 6-1-'71: W. van Laar.
Per 7-1-'71: C. Ouwerkerk en L. J. M. van
der Lee.
Per 15-1-'71: A. Keesmaat.
Per 1-2-'71: M. H. Holman en L. B. M.
van Kroonenburg.
Per 8-2-'71: F. D. Sipman.
Per 11-2-'71: J. Buvens.
Per 1-3-'71: P. Hoepman.

allen te Horn.

wij herdenken

Owmr.
J. D. v. d. Sloot

Nijkerk
District Apeldoorn* 29-12-1915

t 24- 1-1971

Wmr.
C. S. Reijneker

Rhenen
District Utrecht* 23-3-1944

t 14-2-1971
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KORPSBLAD

Begeleiden

Eén van de belangrijkste aspecten van leiding geven
in een maatschappij, die op een democratische
structuur steunt, is dat zij hand in hand dient
te gaan met begeleiden.
Waar leiden als een uiteindelijke eenzijdige daad
kan worden gezien, houdt het begrip begeleiden
een tweerichtingsverkeer in. Een dialoog derhalve tussen
twee of meer mensen, die een zelfde doel voor
ogen hebben; dat doel zullen zij echter alleen
kunnen bereiken wanneer zij elkanders i ••

mentaliteit, bekwaamheid en verantwoordelijkheid
op de juiste waarde schatten en aanvullen.
De begeleider dient zijn wijsheid, kennis en ervaring
over te dragen op hen die begeleid worden;
deze laatsten dienen zich zowel positief critisch als
loyaal op te stellen. Op deze wijze
wordt de samenspraak gestimuleerd en gecontinueerd.
De politiële taakuitoefening vraagt op vele beslissende
momenten een krachtige leiding van een ieder
- dus ook van de jongste wachtmeester! -
die enige verantwoordelijkheid draagt. De op die
ogenblikken noodzakelijke - dus uiteindelijke
eenzijdige - leiding kan alleen dan tot het gestelde
doel leiden, wanneer daar tegenover staat dat
bij voortduring begeleiding plaats vindt.
Begeleiding, die moet leiden tot wederzijds
begrip voor- en vertrouwen in elkaar en die dan
wordt tot dè steunpilaar van de verhoudingen op die
momenten dat eenzijdige leiding moet worden gegeven.

Begeleiding vraagt openheid en betrokkenheid
van alle partijen en dus een moedige opstelling.

Red.

Bij de omslagfoto:

Op de terreinen van de Algemene Verkeersdienst is dezer dagen afscheid
genomen van de oude begeleidingsploeg en is de nieuwe geïnstalleerd.
Bij deze plechtigheid was behalve uiteraard de generaal W. de Gast
ook o.m. mr. P. van Vollen hoven aanwezig.
Op de foto v, I. n. r. majoor A. C. Vogel, generaal De Gast, overste
C. H. Honcoop, mr. Van Vollenhoven, burgemeester mr. R. W. baron
Van Boetzelaer, kolonel W. F. K. Bischoff van Heemskerck, kolonel
jhr. B. W. F. de Beaufort. Voorts de heer A. van Min en de adjudanten
J: Verhagen en H. M. Persoon.
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door opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Begeleidingen

Geen ceremonieel vertoon maar gewoon politie-escorte

Dezer dagen werd de
beqeleidlnqsploeq "nieuwe stijl"
geïnstalleerd.
Naar aanleiding hiervan had een
lid van de redactie een onderhoud
met de commandant van de
"oude" begeleidingsploeg van
het Koninklijk Huis, overste
C. H. Honcoop. Het resultaat
hiervan is neergelegd in bijgaand
artikel.
Overste Honcoop toonde
aanvankelijk enige reserve ten
opzichte van het interview, omdat
hij vreesde dat hierdoor wellicht
de schijn van eigen belangrijkheid
kon worden gewekt, of teveel de
nadruk op één bepaald onderdeel
van het Korps zou kunnen komen
te liggen. De verzekering dat
noch van het een, noch van het
ander sprake zou zijn, nam deze
reserve weg. Temeer omdat ook
hij van mening is, dat - ofschoon
dit werk een discreet karakter
draagt - allen die aan een goed
verloop van de begeleidingen
hebben meegewerkt eh die
jammer genoeg niet bij de officiële
overdracht aanwezig konden zijn,
recht hebben op erkentelijkheid,
zoals die telkens weer zowel
door het Hof, de regering,. als
door de begeleide staatshoofden
tot uitdrukking werd gebracht.
Al doende heeft de begeleidings-
ploeg in zijn totaliteit mee
uitvoering gegeven aan de
dienende taak van de politie.
Uit die overwegingen stemde
overste Honcoop toch van harte in
met het gesprek, waarvoor de
redactie hem gaarne erkentelijk-
heid betuigt. _
Bij dit artikel enige foto's van de
training van de begeleidingsploeg.

"De Koningin en de leden van het Koninklijk Huis
hebben bijzondere waardering voor de wijze waarop
de begeleidingsploeg van het Korps Rijkspolitie in
het verleden zijn taak, onder vaak moeilijke omstan-
digheden, heeft verricht. Hare Majesteit en de overige
leden van het Koninklijk Huis zien dan ook in het
volste vertrouwen het optreden van de nieuwe be-
geleidingsploeg tegemoet."
Dit zei de Eerste Stalmeester van H.M. de Koningin,
kolonel W. F. K. Bischoff van Heemskerck, toen de-
zer dagen de Algemeen Inspecteur van het Korps,
generaal W. de Gast, op de terreinen van de Alge-
mene Verkeersdienst te Driebergen, met enig cere-
monieel vertoon afscheid nam van de "oude" be-
geleidingsploeg en de nieuwe installeerde.
Waarom deze aflossing van de wacht? Zeker niet
omdat de oude ploeg niet meer tegen zijn taak zou
zijn opgewassen, hetgeen reeds blijkt uit de woor-
den van kolonel Bischoff van Heemskerck. Louter
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redenen van economisch-organisatorische aard heb-
ben ertoe geleid.
Ook de Algemeen Inspecteur toonde in zijn toe-
spraak, waarin hij terugblikte op ontstaan en ont-
wikkeling van de begeleidingsploeg, veel respect en
waardering voor de leden van de eenheid die, in de
beginperiode met vaak primitieve middelen, met
grote kennis van zaken en met niet minder grote
toewijding de hun opgedragen taken vervulden.

Waarom begeleiding

Over het hoe en waarom van de begeleiding, het
ontstaan en de ontwikkeling ervan, hadden we een
gesprek met overste C. H. Honcoop, districtseem-
mandant der rijkspolitie te Amsterdam, de man die
in 1964 het commando van de eenheid overnam van

de "man van het eerste uur", overste H. A. van Stee,
nis, destijds eveneens districtscommandant te Am-
sterdam.
In antwoord op ons verzoek iets te willen vertellen
over ontstaan en ontwikkeling van de begeleidings-
ploeg, zegt de overste:
"In de loop der jaren is er, uit oogpunten van o.a.
verkeerstoezicht en verkeersregeling, maar ook uit
een oogpunt van veiligheid van onder meer staats-
hoofden, die een bezoek brengen aan de Koningin,
dan wel aan de regering van ons land, behoefte ont-
staan aan een begeleiding die voldoet aan de eisen
van een goede verkeersdoorstroming, goed dóór-
lopen van het programma dat is samengesteld voor
het staatsbezoek dan wel regeringsbezoek en die
tevens een maximum aan veiligheid biedt aan de in-
zittenden van de diverse auto's.
Dit heeft absoluut niets te maken met ceremonieel
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vertoon," zegt overste Honcoop. "De kwestie van
het zogenaamde .Ere-escorterljden" is in deze aan-
gelegenheid nooit aan de orde geweest. Zij die
mochten denken dat de Koningin er prijs op stelt
met een groot ere-escorte rijkspolitierijders door het
land te trekken, slaan de plank lelijk mis. Het cere-
moniële gedeelte blijft beperkt tot de officiële intocht
in Amsterdam, Den Haag of welke andere plaats ook,
Het heeft met deze begeleidingen niets van doen.
De begeleiding kenmerkt zich duidelijk in twee
hoofdpunten: verkeersbeveiliging en overige beveili-
ging, waarbij moet worden gesteld dat de verkeers-
beveiliging 99% van de taak van de begeleidings-
ploeg uitmaakt. De overige beveiliging valt onder de
verantwoordelijkheid van anderen, al is het wel zo
dat de commandant van de begeleidingsploeg moet
meewerken aan een juiste uitvoering van de op dit
punt te treffen maatregelen.
De beginselen van de begeleiding zijn neergelegd in
een reeks besprekingen, die om precies te zijn, be-
gonnen op 11 maart 1954, toen in opdracht van de
toenmalige minister van justitie, onder leiding van
de secretaris-generaal mr. J. C. Tenkink, bijeenkom-
sten werden gehouden met de procureurs-generaal
van Amsterdam en Den Haag, de Algemeen Inspec-
teur van het Korps Rijkspolitie, generaal A. F. J.
Penders en diverse topfunctionarissen van de de-
partementen van binnenlandse zaken en justitie, om
te komen tot een 'goede aanpak van een op dat mo-
ment aan de orde zijnd bezoek van de koning en de
koningin van Denemarken. In deze besprekingen
werd nadien betrokken de districtscommandant der
rijkspolitie te Amsterdam, kolonel b.d. (toen nog ma-
joor) H. A. van Steenis. En daarnaast rijks- en pro-
vinciale waterstaten, Nederlandse Spoorwegen en
nog vele andere instanties. De kolonel Van Steenis
werd door de Algemeen Inspecteur het commando
over de begeleidingsploeg opgedragen.
De uitgangspunten waaraan hij zich diende te hou-
den waren een aantal maatregelen op het gebied
van het verkeer en de beveiliging. Voor de verkeers-
maatregelen werd hem de volledige verantwoorde-
lijkheid opgedragen, ten aanzien van de beveiligings-
maatregelen had hij rekening te houden met de wen-
sen van de procureurs-generaal, die ieder voor zover
hun ressort betrof hun opdrachten kregen van de
minister van justitie. De twee hoofdpunten van de
begeleiding, die ik reeds in het begin stelde, worden
hiermede geaccentueerd.
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Niet spectaculair

Het optreden van de begeleidingsploeg," zegt over-
ste Honcoop, "is nooit spectaculair geweest. Men
speelde in het ceremonieel geen rol. Het was en is
nog altijd zuiver praktisch politieel escorteren."
Nu hoort men tegenwoordig zo hier en daar wel eens
geluiden als: is begeleiding van dergelijke omvang
nog wel nodig, is het niet uit de tijd, enzovoort, maar
degenen die zo praten denken dan aan enig cere-
monieel vertoon. .
Overste Honcoop ..zegt:"Het gaat in de eerste plaats
om de verkeersveiligheid. En dan niet alleen van een
stoet hofauto's die op een bepaald tijdstip volgens
programma ergens moet aankomen, op tijd uiter-
aard, maar ook ten opzichte van het overige verkeer.
Het is namelijk de uitdrukkelijke wens van het Hof
dat rekening wordt gehouden met de belangen van
de Nederlandse verkeersdeelnemers en dat deze
verkeersdeelnemers zo min mogelijk hindernissen
moeten ervaren op hun dagelijkse tocht naar en van
het werk, of recreatief bezig zijnde zo min mogelijk
moeten merken dat er een hofstoet voorbij trekt, die
voor hen een hinderlijk effect zou kunnen opleveren.
Dit wil men beslist niet.
Vandaar dan ook dat de mensen die in feite het op-
treden realiseren, in casu de man op de motorfiets,
in de auto of aan de mobilofoon, vantevoren zo uit-
voerig mogelijk wordt ingelicht over het programma,
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de te volgen routes, de wijze van rijden, snelheden,
etcetera.
Eén "Leitmotiv" staat bij dit alles centraal: doe zo
onopvallend mogelijk uw werk, maar wel juist zó op-
vallend dat iedereen goed kan reageren op de ver-
keerstekens die gegeven worden, om de stoet zo
snel en goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Dit vergt uiteraard veel voorbereiding. In de plan-
ning en het overleg, waarbij ik opmerk dat de rijks-
politie uitsluitend de interlocale begeleiding verzorgt,
worden steeds de daarvoor in aanmerking komende
gemeentelijke politiekorpsen betrokken. Elk staats-
bezoek vergt meestal een periode van voorbereiding
van één à anderhalve maand. De commandant van
de begeleidingsploeg treedt daarbij tevens op als
coördinator voor de te nemen politiemaatregelen in
de onderscheidene korpsen, voor zover die uiter-
aard verband houden met de door hem tI" begelei-
den stoet. Het commanderen van een begeleidings-
eenheid is één zaak, het coördineren een andere,
zelfs nog belangrijkere.
De opdrachten komen van de minister van justitie,
vanzelfsprekend via de algemeen inspecteur van het
Korps. Binnenlandse zaken geeft de orde- en veilig-
heidsaanwijzingen. Justitie heeft verantwoordelijk-
heid ten aanzien van een aantal andere veiligheden,
waarbij ik bijvoorbeeld denk aan de vreemdelingen-
wetgeving en de verkeerswetgeving. Het ligt in de
lijn, dat de minister van justitie bij het effectueren
van zijn verantwoordelijkheid gebruik maakt van het
onder hem ressorterende Korps Rijkspolitie.
Dat hofstoeten vaak nogal hard zouden rijden is een
vraag die ik eigenlijk wel had verwacht," zegt een
glimlachende overste Honcoop. "We hebben wel
eens de "faam" van heel hard rijden, overal maar
doordonderen. Waar die vandaan komt, weet ik niet.
Ik kan het me ook niet voorstellen. Wel kan ik zeg-
gen, dat er niets van klopt. Het is niet alleen zo dat
wij ons in principe aan de voorgeschreven snelheden
houden, maar het is tevens tegen de uitdrukkelijke
wens van de Koningin en dat is op zichzelf al alles-
beheersend. Het is het verlangen van Hare Majesteit,
dat het bezoek een stijlvol verloop heeft en dat kan
nu eenmaal niet als er gejakkerd wordt en onverant-

6

woorde risico's worden genomen. De mening dat er
à tout prix wordt doorgejakkerd is. beslist een mis-
vatting. Het zou ook nooit een àdvies van mij ge-
weest kunnen zijn bij de opstelling van het tijde
schema. Er zullen wel eens ritten geweest zijn, maar
dat waren dan altijd incidentele, waarbij het even
hard moest gaan. In dergelijke gevallen werd echter
altijd langs de route gevraagd om hieraan medewer-
king te verlenen en of het wel kon.
Ook kan er zich natuurlijk een plotselinge omstan-
digheid voordoen en ik heb dat ook wel meegemaakt,
dat iemand uit de stoet zich plotseling moest afsplit-
sen in verband met een plotseling opgekomen situ-
atie. Dan werden hem één of twee motorrijders mee-
gegeven, die hem zo snel mogelijk naar het doel van
bestemming brachten.

Omvang en formatie

De begeleidingsploeg omvat in totaal 15 motoren,
2 auto's en reserve-materieel.
Bij een begeleiding rijden helemaal voorop één of
twee spitsmotoren, kenbaar aan geel brandende
koplampen. Deze mensen, die een verkennende taak
hebben, worden gevolgd door de zogenaamde spits-
auto, waarin de plaatsvervangend commandant van
de ploeg is gezeten. Daarachter komt de feitelijke
motorploeg, ook onder leiding van een commandant.
Deze ploeg rijdt in koppels en direct daarachter volgt
de auto van de commandant begeleiding. De auto
van de commandant wordt gevolgd door de eerste
hofauto, waarin meestal de koningin met haar gast
(en) zijn gezeten. Vervolgens komen de overige hof-
auto's. In één van deze auto's bevindt zich de Eerste
Stalmeester, die in mobilofonisch kontakt staat met
de commandant van de eenheid.
Achter de laatste hofauto rijdt een aantal sluitmoto-
ren, die tot taak hebben het achteropkomend ver-
keer op te houden. Het passeren van een hofstoet is
namelijk niet alleen tegen het protocol, het is ook
om verkeerstechnische en veiligheidsredenen beslist
onjuist.
De huidige ploeg is voortgekomen uit een opzet, die
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kleiner was. Aanvankelijk was er slechts één auto
in de formatie, maar allengs ontstond behoefte aan
mobilofoon kontakt ver vooruit. Daarom is er een
tweede spitsauto bijgekomen, die tevens kan dienen
als reserve-commandowagen en daartoe ook volle-
dig is uitgerust, mocht de auto van de commandant
onverhoopt uitvallen.
Aan de oorspronkelijke opzet van de begeleiding is
weinig veranderd. Wel zijn in de loop van de tijd de
verbindingen aanmerkelijk verbeterd. Niet alleen wat
betreft de apparatuur, maar ook beschikken we mo-
menteelover veel meer mogelijkheden dan in het
begin. Het aantal frequenties is aanmerkelijk uitge-
breid, hetgeen mede tot gevolg heeft dat anderen
geen overlast wordt bezorgd.
Nog even terugkomende op de samenstelling van de
groep. Ook die heeft een ontwikkeling doorgemaakt.
Aanvankelijk werden willekeurige mensen gekozen,
die goed konden motor- of autorijden. De begelei-
ding in het begin was meer incidenteel georgani-
seerd. Om redenen van inzet motoren en training
van de mensen vond een geleidelijke institutionali-
sering plaats, waarbij het mogelijk werd een regeling
te treffen die ook voor de toekomst gehanteerd zou
kunnen worden. Men wilde de kennis en ervaring
graag bij een bepaald aantal mensen onderbrengen,
zodat ook steeds op die mensen een beroep zou
kunnen worden gedaan. Nadien werd het personeel
betrokken uit 5 verkeersgroepen in het westen van
het land, te weten Amsterdam, Den Haag, Leiden,
Utrecht en Dordrecht. Nog later kwamen daarbij de
districten Alkmaar, Apeldoorn, Nijmegen, Den Bosch
en Breda, maar allengs werd toch duidelijk, dat het
om redenen van plaatselijke bekendheid nuttig was
het personeel te betrekken uit typische "randstad-
districten". Daarom werd er ook steeds voor ge-
zorgd, dat de "spitsen" bestonden uit mensen van
het district waarbinnen werd geopereerd.

Opbouw, uitbouwen training

Toen het Korps Rijkspolitie met de begeleidingen
werd belast was het de toenmalige majoor H. A. van
Steen is, die de opbouwen uitbouw van de begelei-
dingsgroep ter hand nam. Hij werd daarin bijgestaan
door de luitenant Buitendijk, thans rechter te Zut-
phen. Een en ander vond uiteraard plaats in nauwe
samenwerking met justitie en het Hof.
Van meet af aan is de training van de motorrijders
in handen geweest van adjudant B. P. Emmelkamp
van de Verkeersschool der rijkspolitie te Bilthoven.
Hij bracht, samen met de aan hem toegevoegde in-
structeurs, de mensen niet alleen de fijne kneepjes
van het terreinrijden bij, maar ook op het circuit van
Zandvoort instrueerde, testte en beproefde hij de
rijders op alle punten van het vak.
Tot de mensen van het "eerste uur" en ook thans
nog volop in de running op het punt van de verbin-
dingen behoren de heer A. van Min en de adjudant
J. Verhagen, terwijl de adjudant H. M. Persoon, bij-
gestaan door de werkplaatsen van de Politie Tech-
nische Dienst en de Politie Verbindingsdienst in Den
Haag, Amsterdam, Delft en Bilthoven en de aldaar
gestationeerde verkeersgroepen, dag en nacht ge-
reed stonden om alles technisch soepel te laten
draaien. Op de meest gekke ogenblikken, bij nacht
en ontij, verwisselden zij banden, accu's en andere
onderdelen, herstelden kleine mankementjes enzo-
voort. Het zijn deze mensen achter de schermen, die
als de ploeg aan het einde van een vaak lange dag
ergens bijkomt van de vermoeienissen, ervoor zor-
gen dat het materieel de volgende dag weer in per-
fecte staat verkeert.
Dat is een eerste vereiste voor een vlot verloop van
elke operatie."

7
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Op uitnodiging van directeur H. M. L. Mirende,
was een delegatie van het Korps Rijkspolitie
onlangs te gast in het internationaal perscen-
trum Nieuwspoort in Oen Haag. Oe delegatie,
onder leiding van de Algemeen Inspecteur,
generaal W. de Gast, bestond verder uit over-
ste F. M. C. Offermans, kapitein C. P. A. Kan-
ters, opperwachtmeester Th. Leenders, op-
perwachtmeester J. J. H. v. Aerssen en wacht-
meester 1e klasse W. Zevenbergen.
Oe bedoeling van de bijeenkomst was een
open en zuiver informatief gesprek tussen
pers en (rijks)politie. Gesprekken als deze,
tussen pers en overheidsinstanties vinden in
Nieuwspoort geregeld plaats.
Ruim twee uw' lang is er in een prettige en
ontspannen sfeer tussen de vertegenwoordi-
gers van zowel nationale als internationale
publiciteitsmedia (ook radio en tv waren ver-
tegenwoordigd) gesproken en gediscussieerd
over uiteenlopende onderwerpen, met uiter-
aard de verhouding pers-politie als middel-
punt.
Na afloop was iedereen het er over eens, dat
het gesprek op vele punten verhelderend had
gewerkt en dat bijeenkomsten als deze zeer
zeker voor herhaling vatbaar zijn.
Generaal Oe Gast, die uit handen van de voor-
zitter van Nieuwspoort, de heer J. Th. de Vis-
ser, een "gastkaart" voor Nieuwspoort ont-
ving, deelde dan ook mede, gaarne bereid te
zijn de pers op "eigen terrein" te ontvangen
zodra de nieuwe huisvesting van de Algemene
Inspectie is gerealiseerd, om de gelegde kon-
takten te verstevigen en uit te breiden.

Korps Rijkspolitie
te gast

.
In

Nieuwspoort

De scheidende voorzitter overste F. M. C. Olfermans (midden)
bekijkt met de generaal een door secretaris B. Groeneveld
samengesteld overzicht van zijn 15 jaar "Kapelbewind" .
Links de nieuwe voorzitter. kapitein J. Ranselaar.

Overste F.M. C.Offermans
opgevolgd door
kapitein J. Ranselaar
als voorzitter
van de
Rijkspolitiekapel

De rust die na het jubileumtoernée de Rijkspolitie-
kapel weer nieuwe krachten moest geven, is maar
een schijn gebleken. Nog maar nauwelijks was he1
jubileumtoernee ten einde, dat zo'n grandioos einde
vond met het galaconcert in de Ridderzaal in aan-
wezigheid van onder andere prinses Beatrix en prins
Claus, of allerlei andere zaken hielden de leden van
de Kapel bezig. In de eerste plaats was er de zorg
voor het vinden van een opvolger voor de vertrek-
kende dirigent, res.kapt. H. Ch. Hoogervorst. In de
heer J. Schaap uit Wormerveer werd echter een op-
volger gevonderi, in wie men met vertrouwen de
toekomst tegemoet kan zien.
Op de afscheidsreceptie van -kapt, H. Ch. Hooger-
vorst kondigde tot veier verrassing voorzitter F. M.
C. Offermans zijn heengaan aan en nog wel onmid-
dellijk. Gelukkig gaf de voorzitter direct een aan-
wijzing voor zijn eigen opvolging. Op de algemene
ledenvergadering van 26 februari 1971, die vooraf
ging aan de receptie ter gelegenheid van het af-
scheid van overste Offermans als voorzitter van de
kapel, heeft de benoeming van een nieuwe voor-
zitter dan ook niet veel moeilijkheden opgeleverd.
Met overgrote meerderheid van stemmen werd ka-
pitein J. Ranselaar tot voorzitter van de Rijkspolitie-
kapel gekozen.
Tijdens de algemene ledenvergadering te 's Gra-
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venzande zette de scheidende voorzitter tevens uit-
een, waarom hij nu ging en niet over een jaar als
hij met F.L.O. gaat. Blijkbaar staat de Kapel voor
een keerpunt, want nu er een andere dirigent is ge-
komen, zullen er ongetwijfeld weer nieuwe wegen
worden bewandeld. Daarom is het beter dat een
verwisseling van voorzitter nu plaats heeft en niet
over een jaar. Als er immers wordt begonnen met
een nieuwe dirigent, waarom dan ook niet met een
nieuwe voorzitter, aldus de overste.
Tijdens de receptie die aansluitend op de vergade-
ring werd gehouden ter gelegenheid van voorzitter
Offermans, bleek weer eens welke plaats de Kapel
en met name de voorzitter van die Kapel, inneemt
in het huidige Korps Rijkspolitie. De Algemeen In-
specteur, alsmede menige districtscommandant,
verschillende mensen uit de muziekwereld en van
de pers en natuurlijk de leden van de Rijkspolitie-
kapel gaven "acte de présence.
De nieuwe voorzitter van de Rijkspolitiekapel, kapi-
tein J. Ranselaar kon al direct zijn kunnen tonen,
want hij was het, die de receptie ter gelegenheid
van de scheidende voorzitter leidde. Tijdens zijn
eerste toespraak in de hoedanigheid als voorzitter
'fan de Kapel, schetste hij in het kort de verdiensten
van overste Offermans. Ook had de nieuwe voor-
zitter al direct enkele mededelingen betreffende de
Kapel. In de eerste plaats was dat het feit, dat dank
zij de onlangs gestartte actie tot het verhogen van
de donatiegelden nu reeds vaststond dat er van die
zijde ongeveer f 2000,- per jaar meer binnen zal
komen, dan tot nog toe. Bovendien deelde de nieu-
we voorzitter mede, dat tijdens de die ochtend ge-
houden huishoudelijke vergadering was besloten
ernaar te streven zeker eens in de drie jaar op te
treden voor ieder district. Hij deed daarbij tevens
de suggestie hiervoor de bindingsavond te benutten.
Vervolgens kwam generaal W. de Gast aan het
woord. Hij zei over de overste Offermans onder
meer: "Voor u voorzitter van de Rijkspolitiekapel

werd, had u al meerdere keren bewezen moeilijke
opdrachten tot een ~ued einde te kunnen brengen.
Als voorzitter stond u voor de opdracht eenheid te
brengen in een groep van tachtig politiemensen, die
allen voor zich nogal gewend zijn om zelfstandig
te werken. Na vijftien jaar kan ik met vreugde con-
stateren dat die opdracht geslaagd is." Vervolgens
overhandigde de generaal namens de officieren van
het korps achthonderd gulden aan de kapel en de
voorzitter, als dank voor hetgeen de kapel voor het
korps heeft gedaan.
Ook de wachtmeester 1e klasse B. Groeneveld,
die in al de jaren dat overste Offermans voorzitter
is geweest we! het meest en het nauwst met hem
heeft samengewerkt, liet nog eens duidelijk blijken
wat de overste voor de Kapel heeft gedaan. "Toen
men overging van de zesdaagse naar de vijfdaagse
werkweek, vreesde iedereen het ergste voor het
voortbestaan van de kapel, immers door die ene
werkdag verlies per week, zou er voor de kapel wel
helemaal geen tijd meer overschieten. Wie schetst
echter de verbazing van iedereen, toen overste F.
M. C. Offermans uit de onderhandelingen tevoor-
schijn kwam met betere condities voor de Kapel,
in plaats van slechtere", aldus secretaris B. Groe-
neveld, die de scheidende voorzitter daarna een
lijst overhandigde met alle uitrukdata van de Rijks-
politiekapel sinds de oprichting op 30 juni 1949 en
namens de gehele Kapel een gouden sigaretten-
aansteker met inscriptie.
Voorts kwamen onder meer commandanten van de
districten Amsterdam en Den Haag aan het woord,
respectievelijk overste C. H. Honcoop en kolonel
W. M. Rehorst.
Overste Offermans zei tenslotte: "Alles heeft in het
leven zijn bestemde tijd," en voorts: "Wat de moeite
waard is om te doen, is ook de moeite waard om
het goed te doen."

G. H. Peterink

2 keer feest
rond

Stien Kaiser

10

Stien Kaiser, nationaal kampioene op de schaats,
is bij terugkeer op haar "zomerverblijf", het
bureau van de Politie Technische Dienst te Delft,
feestelijk ingehaald. De heer A. Blokzijl, hoofd
van de dienst bood een koffiezetapparaat aan.
Dat was een bijzonder nuttig geschenk, aangezien
er enige weken later weer feest was in Delft.
Stien Kaiser trad in het huwelijk met de onderwijzer
Hisco Baars.
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door C. J. Harder, student theologie
vakantiewerker van 15-6-'70 tot 1-9-'70
district Assen, groep V!ies

vakantiewerkers
bij de
rijkspolitie

Aan het begin van het zomerseizoen 1970 deelde
de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie
de Districtscommandanten mee dat er plannen be-
stonden om voor de seizoensdrukte een aantal zo-
genaamde vakantiewerkers in dienst te nemen. Te-
vens werd in genoemd schrijven het verzoek ge-
daan, over de ervaringen met deze vakantiekrach-
ten aan het eind van de periode een rapport uit te
brengen. In dit verband leek het mij - zelf vakan-
tiewerker - niet misplaatst om, naast alle te ver-
wachten stukken van "officiële" zijde, ook persoon-
lijk één en ander over dit onderwerp op papier te
zetten.
Het lag in de bedoeling, nog steeds volgens het
inspectoraal schrijven, dat de vakantiehulpen een
meldingspost zouden bezetten in de toeristisch
drukke gebieden, met als hoofdtaak het verrichten
van kleine werkzaamheden waarvoor een volledige
geuniformeerde politiekracht niet per se noodzake-
lijk was. Deze gedachte lijkt mij op zichzelf juist,
temeer daar er in deze maanden voor het vaste
personeel werk genoeg c.q. te veel is.
Tot op zekere hoogte bleek de opzet in de praktijk
te functioneren. Er is echter het volgende op te
merken:
Wanneer er een "politieman" permanent in de re-
creatiegebieden aanwezig is, wordt hiervan door
het publiek misbruik gemaakt. Vele boodschappen,
vragen en klachten, waarvoor de toerist het niet de
moeite vindt om naar het bureau te gaan, worden
aan de vakantiewerker voorgelegd. De kern van
deze moeilijkheid nu is, dat de vakantiewerker in

veel gevallen niet zelfstandig kan beoordelen in
hoeverre hij boodschappen serieus dient te nemen
dan wel als "gezeur" kan afwimpelen. Daarom zal
hij zich dikwijls ten onrechte tot het bureau wen-
den, waardoor het gevaar ontstaat dat de "echte"
politieman het drukker krijgt in plaats van rustiger.
Onbenulligheden worden dikwijls met veel misbaar
aangegeven en als onervarene in het vak doorziet
een vakantiehulp dit niet altijd. Wat improvisatiever-
mogen en wat mensenkennis doen reeds veel, maar
een zekere voorlichting hieromtrent van de kant van
het bureau is noodzakelijk. Verder kent men als
hulppost vaak niet nauwkeurig de omgeving waarin
men werkt. Vakantiegangers vragen uiteraard alles,
en het is dienstig dat men althans op zuiver infor-
matieve vragen een antwoord heeft. Samenvattend
daarom van mijn zijde de volgende suggesties:

1. laat de vakantiewerker op het bureau enigszins
worden voorgelicht over wat voor soort vragen
en opmerkingen hij alzo kan verwachten en hoe
hij zoiets ongeve.er aanpakt;

2. geef hem een soort dorps- of gemeentegids,
waarin gegevens vermeld staan als openings en
sluitingstijden van instellingen en evenementen,
bustijden, telefoonaansluitingen, etc.;

3. geef hem een kaart van het betreffende gebied
en laat hem een paar maal te voet, per fiets of
GSA het gebied zien, met name de belangwek-
kende gedeelten;

4. een persoonlijke introductie bij de plaatselijke
instanties als campingbeheerders, zwembadhou-
ders, cafébazen, jachtopzieners, etc. is van gro-
te waarde en doet het veel beter dan enkel een
geschreven legitimatie;

5. het opschrijfboekje is uiteraard onmisbaar, maar
dikwijls zullen er gevallen zijn die een onmid-
dellijke melding vereisen. Ik denk aan aanrijdin-
gen, ongeregeldheden, verdrinking en dergelijke
specifieke recreatie-ongevallen op plaatsen waar
geen telefoon binnen direct bereik is. Daarom
zou een meldingspost moeten worden uitgerust
met een portofoon voor het doorgeven van
spoedzaken. Radiodiscipline is een vakantiewer-
ker snel genoeg bijgebracht.

Niet altijd is het weer van dien aard dat er werk is
in het recreatieqebied. De maand juli was daar in
1970 een duidelijk voorbeeld van. Dat wil geens-
zins zeggen dat de vakantiewerker dan niet van nut
is. Integendeel. Telefoon, mobilofoon, achterstallig
bureauwerk of karweitjes waaraan een groepscom-
mandant nooit toekomt, kunnen door vakantiewer-
kers uitstekend worden waargenomen, bv. de re-
gistratie van verloren en gevonden voorwerpen, ver-
balen, telexen etc. Dit temeer omdat in deze weken
ook de administratieve kracht met vakantie gaat.
Veel zal afhangen van de fantasie van de groeps-
commandanten; wat kunnen zij met hun vakantie-
krachten wel en niet doen. De mogelijkheden zijn
in elk geval vele.
Samenvattend moet ik zeggen, dat, hoewel ik vele
factoren niet zal kunnen beoordelen, toch de indruk
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krijg dat de praktijk wel in voldoende mate aan de
opzet heeft beantwoord, gezien het feit dat het bo-
vendien de eerste maal was. Wanneer op grond
van de resultaten wordt besloten, voor het seizoen
'71 opnieuw vakantiewerkers aan te trekken, advi-
seer ik eerst de mensen aan te schrijven die ook
in 1970 deze functie hebben vervuld. Dat zal de in-
werkperiode aanmerkelijk verkorten.
In het algemeen is mij het vakantiewerk goed be-
vallen en dergelijke geluiden heb ik ook van andere
groepen opgevangen.
1\-1isschien vergat ik bij het opsommen van al deze
soorten van werkzaamheden nog wel één van de be-
langrijkste, nl. de representatieve. Uit vele voor mij
leerzame gesprekken met het politiepersoneel heb
ik als burger een iets duidelijker begrip gekregen
van het politiewezen, al heb ik uiteraard lang niet
met alle aspecten kennis gemaakt. Het is een be-
kend feit dat de politie naar buiten dikwijls niet al
te sympathiek staat aangeschreven. Op dit probleem
ga ik hier uiteraard niet in, maar wel kan ik nu, wan-
neer de naam van de politie in het (volks)geding is,
de zaak van twee kanten bekijken. Misschien denken
de andere vakantlewerkers daar netzo over.

Bijgaand artikel werd geschreven door de
theologisch student (4e-jaars, Rijksuniversiteit
Groningen) C-."J. Harder te Paterswolde, die
van 15 juni tot 1 september 1970 vakantie-
werker was bij de groep Vries der Rijkspolitie.
Wij publiceren deze bijdrage graag omdat er
enige constructieve gedachten in zijn vast-
gelegd ten aanzien van het vakantiewerk ten
behoeve van de rijkspolitie.
De heer Harder werd geboren te Rotterdam
en bezocht, voor hij zijn theologische studie
begon, de Ulo te Haren en de gymnasia te
Drachten en Groningen. Hij meldde zich
verleden laar als vakantiewerker om zoals
hij zegt "het politiewezen" nader te leren
kennen. Dat het hem goed is bevallen blijkt
niet slechts uit bijgaand artikel maar vooral
uit het feit dat hij zich enige maanden geleden
andermaal beschikbaar heeft gesteld om
gedurende de vakantieperiode de rijkspolitie
te assisteren.

kastelein.In
Schijndel

helpt
rijkspolitie

en
zichzelf

Waarschuwen hielp niet in Schijndel:
men bleef - ook al is het verboden -

parkeren àp de verhoogde groenstrook voor
een café-restaurant aan de Hertog Jan ll-laan,

Op een zondagavond vielen de eerste
verbalen. 's Maandagsmorgens verscheen

. de kastelein met vier kennisgevingen
van overtreding, vier bankbiljetten van een
tientje en de gegevens van de overtreders.

Daarna zette hij een bord voor het raam van zijn
etablissement waarvan bijgaand een foto en

het parkeren op de groenstrook was
prompt afgelopen. Of iedereen nu ook

een tientje meer verteert is de groep Schijndel
(nog) niet gebleken.

13
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adspiranten
aan het woord

in de raad
van

Baexem

De gemeenteraad van de gemeente Baexem (L.) be-
handelde kort geleden de begroting 1971. De be-
treffende raadsvergadering werd bijgewoond door
ongeveer 100 inwoners van de gemeente Heel (L.)
en die ongekende belangstelling noopte de raad
de gerieflijke raadszaal ten stadhuize te verlaten
en te verhuizen naar het gemeenschapshuis .Baex-
heimerhof" te Baexem.
De grote belangstelling werd voor 90% gevormd
door een honderdtal adspiranten van de afdeling
van de opleidingsschool van het korps rijkspolitie
te Horn. Vele lezers zullen weten dat deze school
zich bevindt op het grondgebied van vier gemeen-
ten en dat de bewoners staan ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeenten Horn en
Heel.
In het kader van hun opleiding en vorming werd
het van grote waarde geacht dat zij zich op de

Adspiranten versterkten de raad van Baexem.

hoogte stelden van" de functie en werkwijze van een
bestuursorgaan als de gemeenteraad.
De gelegenheid die de gemeente Baexem bood om
een interessante zitting bij te wonen, werd met bei-
de handen aangegrepen. Na de begrotingsdebatten
waarin naast het zakelijke en leerzame ook de hu-
mor van de gemeentelijke politiek de toehoorders
niet ontgaan is, stelde de raad de publieke tribune
de gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo kon
het bijvoorbeeld voorkomen dat adspirant-wacht-
meesters het college van B. en W. wezen op ge-
vaarlijke verkeerssituaties in de gemeente Baexem,
in dispuut gingen over de jeugdzorg in de gemeente
en een voorstel deden in het kader van de bezui-
niging en voorts om op het terrein van de oplei-
dingsschool een zwembad aan te leggen dat zowel
ten dienste van de gemeente Baexem als van de
opleidingsschool kon staan.
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Het plaatsje Tonnerre
heeft veel schilderachtige

plekjes, waarbij water
niet ontbreekt.

"WAARHEEN?

Naar de
groene heuvels
van Bourgondië

Voor wie in de vakantietijd de autosnelwegen - de
openbare racebanen van Europa - wil vermijden
en geen duizend kilometer wil rijden om in een
schilderachtige omgeving te verblijven, zijn er vele
mogelijkheden. Eén daarvan is een tocht dwars
door de Ardennen naar de altijd groene heuvels
van Bourgondië.
Wordt Valkenswaard als uitgangspunt gekozen, dan
kan pal zuid rijdend, via Hasselt, St. Truiden en
Namen de Maas worden bereikt. Langs deze rivier
wordt in zuidelijke richting de tocht vervolgd naar
Dinant en bij Givet wordt de' Belgisch-Franse grens

AvalIon, op een rotshoogte gebouwd, verdedigde eeuwenlang
de toegang tot Bourgondië. Het nabijgelegen dal
van de Cure trekt veel bezoekers.

16

J

overschreden. Nog steeds de - toeristisch aan-
trekkelijke - Maasoever volgend, kan bij Vireux de
Maas in oostelijke richting worden gepasseerd om
via Hargnies het schilderachtige plaatsje Monther-
mé te bereiken. Hier mondt de van de Luxemburgse
en Belgische Ardennen stromende Semois uit in de
Maas. Vanaf de Nederlandse grens is nu ongeveer
300 kilometer afgelegd. Voordat wordt afgedaald
naar het dal van de Maas, loont het de moeite even
te pauzeren en vanaf verschillende punten de ver-'
gezichten over de Ardennen en het dal van de Maas
in zich op te nemen. Voor wie langer vertoeft is een

De magische "tombes", oorsprong onbekend - allen zijn
leeg en ongebruikt - en waaraan het stadje zijn
bijnaam ontleent, aan de voet van de kerk.
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Quarré les Tombes, boven op een heuvel: een hotel, enkele
winkels, een kerk en een paar huizen, is een gunstig
uitgangspunt voor autotochten en wandelingen.

Voordat de wijngebieden van Bourgondië worden bereikt,
eerst kilometers lange tochten door groene heuvels
en langs goudgele korenvelden.

voettocht naar en langs de Semois aan te bevelen.
Via de brug over de Maas wordt het aan de voet
van de Ardennen gelegen plaatsje Monthermé
door gereden en omhoog klimmend de tocht door
de Franse Ardennen voortgezet via de dubbelstad
Gharlvil!e-Mézières, Ghalons en Trayes, waarna bij
Tonnerre het doel van de tocht, Bourgondië wordt
bereikt. Men is nu in het stroomgebied van de Ar-
mançon, Yonne en Gure. De route voert langs groe-
ne dalen en schilêlerachtige heuvels.
Heeft Bourgondië reeds een zeer goede naam door
zijn beroemde wijnen en bijzonder smakelijke ge-
rechten - coqs au vin, fondue à la bourguignonne
- de toerist ziet dat Bourgondië veel meer te bie-
den heeft dan - weliswaar zeer goede - spijs en
drank. Beter dan woorden tonen de hierbij geplaat-
ste afbeeldingen de aantrekkelijkheid van het Bour-
gondische land. Men ziet steeds golvend bebost
terrein en goudgele korenvelden. De watersport-
liefhebbers vinden volop mogelijkheden bij de ri-
vieren en meren.
Wordt een plaats als AvalIon en omgeving als eind-
doet gekozen, dan is de totale afstand van de Ne-
deriandse grens ongeveer 800 kilometer. Wie oog
heeft voor bouwkunst komt hier zeer ruim aan zijn
trek: in de bloeitijd van Bourgondië hebben de
"Grand Ducs d'Occident" daar veel geld aan be-
steed. De romaanse cathedraal van. Vézelay, het
Hötel-Dieu in Beaune en de kerken en musea van
Dijon zijn daarom beroemd.

Monthermé in de Franse Ardennen, omsloten door
een "lus" in de Maas. Verschillende punten bieden een prachtig
uitzicht op de Ardennen en de kronkelende Maas.

Het stuwmeer le Crescent (14 miljoen rns water)
ligt ongeveer 10 km ten
zuiden van AvalIon.

Het verblijf in Frankrijk behoeft niet kostbaar te zijn.
In tegenstelling tot andere landen waar logies per
persoon wordt berekend, betaalt men in Frankrijk
per kamer. Uiteraard zijn er voor de kampeerders
ook in Frankrijk vele campings.
Toeristisch is de aangegeven route zo aantrekkelijk
omdat de "massa-vakantiegangers" hieraan voorbij
gaan. Men snelt naar Zuid-Frankrijk en Spanje of
Italië. In Bourgondië vindt men veel: vooral rust.

R.

Nog groter dan "Ie orescent" is het
meer "les Settons", een tiental kilometers
ten zuiden van Quarré les Tombes.
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"De Brigadier"
eerste
verkeerskrant
van
verkeersbrigadiers

In Rijssen verscheen onlangs een verkeerskrant,
die als eerste in Nederland helemaal is samenge-
steld door verkeersbrigadiertjes uit die plaats. De
krant verschijnt onder de naam "De Brigadier" en
heeft tot doel het contact tussen de verkeersbriga-
diertjes onderling en tussen de brigadiertjes en de
schooljeugd te verbeteren. Dit gebeurt onder meer

klokkenroof
luidt
nieuw
tijdperk
in

meer contact tussen
politieacademie
en
opleidingsschool
Arnhem

De jongste beëdiging van adspiranten aan de
opleidingsschool te Arnhem had een nieuw ver-
heugend aspect. De plechtigheid werd namelijk
bijgewoond door een deputatie van de
Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn.
Aanleiding daartoe was een stunt van de kant
van de Arnhemse adspiranten. Zij roofden
de klok van de Politie Academie en deelden

door het plaatsen van instructieve verhaaltjes die
neerkomen op ervaringen van verkeersbrigadiertjes,
zowel negatieve als positieve, waaruit nu en zeker
ook in de toekomst lering zal kunnen worden ge-
trokken en niet alleen door kinderen, getuige de
inhoud van de eerste twee exemplaren van de krant,
die alleszins de moeite van het lezen waard zijn.
Stuwende kracht achter de verkeerskrant is de
wachtmeester 1e klasse L. Kroeze uit Rijssen, on-
der meer bekend als leider van het team Rijssense
mavo leerlingen dat vorig jaar ons land vertegen-
woordigde op de Coupe Scolaire International te
Parijs. Maar hij is niet de enige die bijdragen levert
voor de krant, getuige het volgende bericht, dat
werd gemaakt door Johanna Voortman van de Haar-
school in Rijssen.

Overstekende kinderen

Daar staat· een brigadier
heel trots en fier.
Hij houdt zo maar auto's aan
en die blijven ook nog staan.
Dan komt er een rij kinderen
die even het verkeer gaan hinderen.
Maar ze komen veilig aan de overkant,
dus de brigadier houdt stand!!

G. H. Peterink
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mee dat de klok prompt teruggegeven
zou worden wanneer een deputatie
in Arnhem verscheen. De NPA-'ers kwamen;
4 man sterk. Ze kregen de klok terug en luidden
daarmee een nieuw tijdperk in: van nauwer

De rijdende
en
rustende auto

In de serie Verkeerskunde en Verkeerstechniek van
de verkeersafdeling van de ANWB verscheen on-
langs "De rijdende en rustende auto" door ir. D. W.
N. deBoer.
In dit boekwerkje wordt ingegaan op, wat wellicht
een van de grootste problemen van de naaste toe-
komst kan worden: het parkeren. Drie trefwoorden:
Samenleving - Bereikbaarheid - Parkeervoorzieningen,
vormen de namen van evenzovele hoofdstukken,
waarin puntsgewijs feiten worden vastgesteld, moge-
lijkheden worden besproken en ideeën worden ge-
opperd over verplaatsingsmogelijkheden. Dat alles
wordt verduidelijkt met vele statistieken die veel
woorden overbodig maken.
Voor degenen die graag eens een blik in de toe-
komst werpen en voor hen die dat ook wel eens

20

contact tussen Opleidingsschool Arnhem en
Academie Apeldoorn. Dat daar perspectief in zit
is duidelijk voor wie zich realiseert dat de
Opleidingsschool der Rijkspolitie te Arnhem in
1972 naar Apeldoorn zal verhuizen.

moeten, omdat ze daadwerkelijk betrokken zijn bij
het oplossen van verkeersproblemen etc., vormt dit
boekje een brokje voorlichting omtrent mogelijkhe-
den die anders onbenut zouden blijven en bovendien
een leidraad bij het oplossen van die problemen.
De rijdende en rustende auto is verkrijgbaar bij de
verkeersafdeling van de ANWB door storting van
t 3,85 op giro 4880 ten name van de ANWB te 's-Gra-
venhage, onder vermelding Verkeersafdeling, uitga-
ven Verkeers- en Vervoersstudies.

G. H. Peterink

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr. Van Mouwrik & Co.

voor onderhoud
en reconstructie van
Rijkswegen
en aanbrengen van
slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63 - Waardenburg - Tel. 04181-2 73
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rurm
90 adspiranten
van school
te Horn.
In
actieve dienst

Knielend van links naar rechts:
de adspiranten Berendsen, Van der Donk,

Van Elk, Domen, Brüheim, Finke,
Bouman, Blom en Van Bentum.

Eerste rij staande van links naar rechts:
adj. Lenior, de adspiranten Combé,

Van Breugel, Gassel ing, Dekens,
Van Ockenburg, Borstlap, Brandsma,
Bouwmeester, Cloin, Van den Berg
en opperwachtmeester Van Kooten.

Achterste rij van links naar rechts:
opperwachtmeester Assendelft,

de adspiranten Giessen, Van Daal,
Been, Broersma, Van Beek,

Alblas, Dukker en Bon.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten P. Houtman,

J. H. J. Doorakkers, A. H. M. Mutsaers,
H. A. Loo, P. J. Hol, A. H. Hunik.

Middelste rij staande, van links naar rechts:
Opperwachtmeester Assendelft, adjudant

v. d. Sande, de adspiranten
J. E. M. Kengen, J. E. M. Kuik,

F. ten Kate, H. J. M. Hermans,
R. Keizer, D. A. Krupe, K. Groen,

en opperwachtmeester Knoors.

Achterste rij van links naar rechts:
de adspiranten W. P. v. Kuijk,

T. C. Grinwis, J. G. M. Klarenbeek,
H. Krooswijk, A. F. M. v. Kempen,

J. H. v. Dijk en K. Groeneveld.

Ruim 90 adspiranten van de Opleidingsschool
der Rijkspolitie te. Horn zijn geslaagd en
inmiddels in actieve dienst werkzaam in alle
windstreken van het land.
Hierbij de foto's van de geslaagden (mèt
docenten en klasseleiders) per klas;
allemaal nieuwe gezichten in het Korps
en vooral nieuwe mankracht.

21
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Zittend van links naar rechts:
de adspiranten Slootmaker, Priem,

Munneke, Van Overdijk, Piek,
Pols, Spies, Melker.

Staande middenrij van links naar rechts:
Docent-klasseleider adjudant Van Mourik,

docent L.O., opperwachtmeester
Van Assendelft, de adspiranten
Van Scaik, Leenart, Oldengarm,

Muis, Mondriaan, Van der Mijden,
Van Rumpt en docent opperwachtmeester

Boer.

Achterste rij van links naar rechts:
de adspiranten Noordermeer,

Louws, Lamers, Lejewaan,
Moens, Schilder.

Voorste rij van links naar rechts:
de adspiranten L. H. M. Wigman,
G. van Tuyl, L. P. J. Quaedvlieg,

J. B. H. Reessink, J. H. Zandbergen,
H. H. G. Snijders, C. de Graaf, C. R. Spits.

Middelste rij van links naar rechts:
S. F. Wezeman, opperwachtmeester

G. W. Assendelft, de adspiranten
H. J. Oosterbroek, A. Top, W. Timmerman,

G. G. M. Overmars, A. te Winkel,
E. Visser, A. W. Soullié, J. R. Jetten,

opperwachtmeester W. Vlot
en adjudant G. L. M. Groot.

Achterste rij van links naar rechts:
de adspiranten L. A. M. Willemse,
C. M. Vermeer, P. M. van Tienen,

K. J. Talen, A. J. Woddema,
P. A. J. Straub, E. Pap en L. Smid.

nieuvv groepsbureau
te Aalten geopend

In tegenwoordigheid van vele autoriteiten opende
burgemeester J. Faber dezer dagen het nieuwge-
bouwde groepsbureau der rijkspolitie te Aalten,

waarbij hij zowel de rijkspolitie als de burgerij har-
telijk gelukwenste met dit gebouw. Als hoofd van
de plaatselijke politie wees hij op de niet gemakke-
lijke maar waardevolle taak van de politie in de
huidige maatschappij.
Hierna werd nog het woord gevoerd door onder
meer de Districtscommandant overste G. J. Botter-
weg en de Officier van Justitie. Verwacht wordt, dat
de politiedienst in het nieuwe gebouw nog beter
zal functioneren dan voorheen het geval was.
Adjudant J. Westerink, groepscommandant te Aal-
ten, beantwoordde de diverse sprekers op zijn ei-
gen wijze, waarbij hij tevens dankzegde voor de
geschenken en de bloemen. Hij memoreerde nog
even de toch wel gezellige tijd in het oude gebouw,
waarvan het dak' op diverse plaatsen lekte, het toi-
let voortdurend verstopt was en een gedeelte van
de garagemuur was ingestort. Als hoofdbewoner
beloofde hij het nieuwe bureau te zullen beheren
zoals een goed huisvader betaamt.

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verpleging in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor loestel 234

23
Rp.org_KB1971_04_apr_Nr.08 103



aan school te Arnhem slaagden 94 adspiranten
Aan de opleidingsschool der Rijkspolitie
te Arnhem zijn dezer dagen 94 adspiranten
geslaagd en afgezwaaid, hierbij per klas
en met klasse leiders afgebeeld op
5 foto's.

Staande van links naar rechts:
adjudant C. van Dolderen,

officier der r.p. 2e kl. A. C. Buitenhuis,
de adspiranten R. Delwig, G. F. Bouma,

A. J. Beuwer, J. G. W. Bongers,
L. E. Hendriksma, H. Borgers,

M. P. J. de Bruin, N. A. M. v. Casteren,
G. Boonstra, J. G. Bos, J. Bosma
en opperwachtmeester A. de Jong.

Knielend van links naar rechts:
de adspiranten C. M. J. van Beurden,

C. P. Schmidt, A. P. v. d. Berk,
H. M. Bernard, J. H. den Butter, H. Bolt.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten A. D. P. Crezee,

P. H. M. Clijsen, L. J. L. van Elewout,
J. A. C. den Hamer, P. J. Rubeling

en P. Schiltman.

Staand van links naar rechts:
adjudant J. W. K. Coenraadts,

de adspiranten A. R. de Jong,
R. A. A. Grisel, J. Huizenga,

R. W. J. Groenhuyzen, A. J. W. Jansen,
R. Hagedoorn, E. van Dee,

J. H. A. Houben, P. van Felius,
N. Gelmers, J. A. de Graaf, A. Hoekstra
en opperwachtmeester M. van der Maas.

Eerste rij van links naar rechts:
de adspiranten Th. J. C. Halmans,
J. M. R. de Klein, R. v. d. Linden,

J. G. Hamaekers, J. A. van Schalkwijk,
J. Harmsen en H. E. ter Maat.

Tweede rij van links naar rechts:
adj udant S. Procee,

luitenant A. C. Buitenhuis,
de adspiranten J. W. van Os,

C. J. v. d. Kooi, F. R. J. Knetsch,
S. v. d. Meer, B. J. Luimes, T. Kik,

P. van Schaik, G. Hendriks, J. L. Stotijn,
W. J. H. M. van Stiphout, G. C. Libert,
J. C. Seltonrych en opperwachtmeester

H. Keizer.

Staande van links naar rechts:
adjudant D. Eshuis,

de adspiranten J. F. M. Strampraad,
J. J. A. van Dijk, R. Teijken, J. W. Beers,

M. W. Keizer, J. A. Sterrenburg,
C. van Esch, P. H. van der Meijde,

P. van Os, G. W. Tax, H. M. J.
Verbruggen, J. Voordouw, M. J. M.

Bennenbroek, C. B. Woets en
opperwachtmeester A. Wassens.

Knielend van links naar rechts:
de adspiranten J. van Wieringen,

P. van de Wllrken, G. J. H. G.
Zwierenbèrg, J. P. F. M. van der Steen,

A. H. Schrap, J. van der Kwaak en
H. R. Smit.

,",
..,.
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staande van links naar rechts:
adjudant J. M. Geuze,

luitenant A. C. Buitenhuis,
de adspiranten A. M. Greven,
H. J. Sterringa, J. G. Scheer,

J. W. B. Huijting, E. H. Schaeffer,
H. M. Krechting, A. K. Kamminga,

N. Woltil, K. Bakker, J. J. Verheijen,
P. G. Lutke Veldhuis, J. Quint, A. Padje

en opperwachtmeester A. G. Clement.

hurkend van links naar rechts:
de adspiranten R. van der Ree,

J. Ch. Pellicaan, M. B. Loermans,
C. J. van Oostrum, G. Boender,

A. M. Wassenaar en A. van Dorland.

alcohol
en
wegverkeer

Onder deze titel is vorig jaar een congres gehouden
waarop de problemen rond alcohol en wegverkeer
zijn behandeld. Onder dezelfde titel is nu onlangs
een boekwerkje verschenen, dat dertien van de veer-
tien lezingen, die tijdens dit congres zijn gehouden,
bevat. Wij hoeven hier nu niet verder in te gaan op
de inhoud van de lezingen, omdat in het juli-nummer
van 1970 reeds een artikel heeft gestaan over dit
congres, waarbij tevens aandacht is besteed aan de
lezingen van de verschillende inleiders. De lezingen
in dit boekwerkje zijn een getrouwe weergave van
al hetgeen er toen is gezegd, slechts aangevuld met
een enquete die onder de congresdeelnemers werd
gehouden. Het artikel in het juli-nummer eindigde
met de opmerking, dat het spijtig' was dat er van de
zijde van de politie zo weinig belangstelling bestond
voor dit congres. Daarom is dit boekje nuttig, omdat
het degenen die toen het congres of een gedeelte
ervan hebben gemist alsnog kan informeren. De stijl
van het geschrevene is helaas niet zodanig veran-
derd, dat het geheel een vlot leesbaar en populair
karakter heeft gekregen. Degene die ambtshalve ge-
interesseerd is in de discussie rond het probleem
alcohol en wegverkeer is wat dat betreft ook wel iets
gewend. Degene die er om persoonlijke redenen be-
lang in stelt, zal de droge taal voor lief moeten ne-
men. Voor politiemensen die dagelijks met de pro-
blemen rond alcohol en wegverkeer hebben te ma-
ken, toch wel een interessant boekwerkje.
Alcohol en Wegverkeer is verschenen bij de uitge-
versgroep Combo te Baarn, en kost f 7,90 per exem-
plaar.

G. H. Peterink
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district Breda
v erhu isd
Vanuit zijn "torenkamer" heeft de districts-
commandant te Breda sinds kort uitzicht op het
"Spanjaardsgat", waardoor eeuwen geleden
het beroemde turfschip de veste binnenvoer.
Met de verhuizing naar de Kraanstraat 5b is een
einde gekomen aan de bekrompen huisvesting
in de Catharinastraat.
Als het gebouw over enige tijd officieel wordt
geopend komen we op de inrichting nog
nader terug.

foto: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen
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PUZZEL VAN DE MAAND

De winnares van de maart-puzzel werd:

Mevr. Chr. MASCLE-REYKE
Dorpsstraat 99
HALSTEREN

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 8 mei bij de

Algemene Inspectie Rijkspolitie
Bureau Reserve Rijkspolitie
Versteegstraat 2 - Voorburg

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*

*

Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 keukengereedschap
4 fraai getekend dier
7 vogel

10 kokertje van zacht metaal
11 blauwachtig gas
12 kleur
14 vrouwelijk beroep
17 violetkleurig
19 boom
20 trechtervorm ig net
21 wandversiering
23 schelle kreet
24 eminentie (afk.)
25 gebogen houten werp knots
28 behorende tot de kerk van

Rome (afk.)
29 uitschot van fruit
31 hectogram
32 vruchtbare plaats in de

woestijn
35 elektrode aan de positieve

pool
37 kweking (van vruchten)
40 gehoororgaan
41 muzieknoot
42 stoomschip (afk:)
43 Europeaan
44 opbrengst v. e. kapitaal
47 overdreven lofspraak
49 lichtende kring om zon of

maan
50 licht verteerbare spijs
52 geneesheer
54 op deze wijze
55 mannelijk beroep
58 schijngestalte van de maan

(afk.)
60 griezelig
62 oude lap
63 splitsingsprodukt van een

molecule
64 drank
65 gelijk een adelijk persoon

eigen is
67 kleine visotter

69 waterplant
70 niet veraf
71 kunstg reep
72 eenheid van arbeidssnelheid
73 door distillatie uit ruwe

petroleum en koolteer ver-
kregen produkt

74 zonder haar (van de
schedel)

13 rivier in Duitsland
15 toestand waarin iemand

verkeert die arm is
16 rangtelwoord
18 vreemde munt
20 vrucht van zekere palmboom
22 zonderling persoon
25 tenen mand
26 voegwoord
27 bittere stof
30 procentuele handelskorting
33 staafje potlood
34 gewrichtsholte
36 aanwijzend voornaamwoord
38 boom
39 lichaamsdeel
45 telwoord
46 slotstrofe in afwijkend

metrum
47 hellend oplopende weg

tegen een hoogte
48 bij een boerderij gelegen

grond
49 viervoeter
51 chemisch symbool

VERTICAAL:

1 spelleiding (toneel)
2 opstapje aan een fiets
3 vaatwerk met korte hals
4 rund met een vetbult tussen

de schouders
5 mannelijk dier
6 grote lichaamsslagader
7 spitssnuitig zoogdier
8 onvergelijkelijk
9 strook hout om delen v. e.

gebroken lid onbeweeglijk
te bevestigen

ABC VOORASSURANT"N

POLITIEFUNCTIONARISSEN SPECIALE
AUTOVERZEKERINGSTARIEVEN

Nederlandtarief: WA AR
Fiat 600/Dal 1135,60 f 375,-
Fiat 850/VW 1148,80 f 405,-
Opel Kadett 1159,- 1432,-

• groene kaart + f 25,-
• Na 4 schadevrije jaren 40% no-claim welke volledig

wordt overgenomen.
• WA-caravans gratis meeverzekerd.

ALGEMEN~ BANK VOOR CREDIETSERVICE N.V.
Segbroeklaan 204 • 's-Gravenhage • Telefoon 070-321790·

na 18 uur 070-323355

53 voertuig zonder wielen
54 inwoner van zekere Ned.

provincie
56 vis
57 stad in Italië
59 vaatwerk met hengsel
61 stad in België
64 glasachtig mineraal
66 lang, dun en smal stuk hout
68 koraalbank
69 wi ndvl aag

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in RaUye,Sprint en Sport-banden.
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filatelie

asweldadigheidszegels

De Paasweldadigheidszegels 1971 van Suriname zijn
dit jaar tot 1 juni verkrijgbaar. De ontwerper van de
zegels, P. Wetselaar te Bennebroek, heeft het Paas-
verhaal uit de Bijbel op de voet gevolgd en in vijf
symbolische voorstellingen weergegeven.
10 + 5 cPaasezel met palmtak (symboliseert de
intocht des Heren). Kleuren: koraalrood, lichtgrijs,
donkergrijs, groen.
15 + 8 c Haan (symboliseert de verloochening door
Petrus). Kleuren: helderblauw, koraalrood, lichtgrijs.
20 + 10 c Paaslam met kruisbanier (symboliseert
Christus als zoenoffer). Kleuren: paars, grijs, oranje-
geel, lila.
25 + 12 c Kruis en doornenkroon (Joh. 19 : 2 "En
de krijgsknechten een kroon van doornen gevloch-
ten hebbende, zetten die op zijn hoofd .... ). Kleu-
ren: groen, donkerbruin, lichtgroen, roze.
30 + 15 c Zon (symbool van de opstanding). Kleu-
ren: geel, karmijnrood, oranje, rozerood.
Bijzondere tekst op alle waarden .Paasweldadiq-
heid" . De prijs der serie is in Nederlandse munt,
incl. B.T.W. f 3,12. De zegels zijn geldig voor de
frankering tlm 31 december 1972.

Europazegels Nederland 1971

De Europazegels zullen dit jaar van 3 tlm 29 mei of
zoveel langer als de voorraad strekt verkrijgbaar
zijn. Het onderwerp der zegels roept een beeld op
van wat de landen van eenzelfde continent zou moe-
ten kenmerken: verbondenheid en wederzijds be-
grip. De ketting symboliseert de broederschap, sa-
menwerking en gemeenschappelijke inspanning van
de volkeren van Europa. Het ontwerp is van H. Haf-
lidason te Reykjavik, l.Jstand.
Waarden en kleuren: 25 c rozerood, geel en zwart;
45 c blauw, geel en zwart. Bijzondere tekst: Het
woord "Europa" en de letters "CEPT". De zegels
worden gedrukt op fosforescerend papier. De op-'
lage bedraagt voor de 25 c 25.000.000 en voor de
45 c 5.000.000 ex. De geldigheidstermijn voor fran-
kering is onbepaald.
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Record aantal geslaagden voor
NSF-vaardigheidsproeven

Het jaar 1970 was voor wat betreft het aantal ge-
slaagden voor het NSF-vaardigheidsdiploma een
topjaar geweest. Naast figuren als de opperwacht-
meesters J. H. Fijnenberg en F. W. J. Schutte, die
de proeven respectievelijk voor de zeventiende en
zestiende maal aflegden en de velen, die voor de
zesde, zevende of tiende maal deelnamen, was er
ook een verheugend groot aantal adspiranten dat
het vaardigheidsdiploma verwierf. Overigens is het
mogelijk dat het aantal deelnemers aan de NSF-
proeven een dalende tendens gaat vertonen door
het instellen van het Korpsdiploma Lichamelijke
Vaardigheid.
Hierbij een overzicht van de geslaagden voor de
NSF-vaardigheidsproeven 1970 met achter de namen
het aantal keren dat zij het diploma verwierven,
een en ander bijeengebracht door de opperwacht-
meester G. J. Tragter, instructeur lichamelijke oefe-
ning te Heerenveen.

DISTRICT AMSTERDAIVI

E. Harmelink, owmr., Krommenie
J. C. Kooijman, owmr., Amsterdam
J. Christiaans, owmr., Warmer
P. v. d. Kamp, owmr., Am~e~am
J. A. v. Ringelenstein, wmr. 1e kl., Landsmeer
I. M. Quist, wmr. 1e kl., Beemster
G. J. v. Limbeek, wmr. 1e kl., Heemskerk
H. A. Tiesinga, owmr., Ouder-Amstel
A. C. Renzen, owmr., Amsterdam
A. van Zuilichem, owmr., Amsterdam
G. J. Rookhuijzen, wmr., Westzaan
J. Olthof, wmr., Heemskerk
J. Felix, wmr. 1e kl., Haarlem
S. W. Heugen, wmr. 1e kl., Koog aan de Zaan
H. J. Vredenburg, wmr., Heemskerk
G. W. F. Neigh van Lier, wmr., Heemskerk
Z. Huisman, wmr., Warmer

DISTRICT UTRECHT
J. Schoonoord, adj., Staf District
Th. Koer, owmr., Vleuten de Meern
G. J. Groenesteyn, wmr. 1e kl., Utrecht (verkeer)
P. H. van Rootselaar, parketwacht A, Utrecht
H. G. Sollie, wmr. 1e kl., Utrecht (verkeer)
F. C. Willems, parketwacht, Utrecht
W. Vink, parketwacht, Utrecht
J. W. Brummelkamp, wmr. 1e kl., Utrecht (verkeer)
E. Graveland, wmr. 1e kl., Jutphaas
C. P. A. Mari, wmr., Vinkeveen en Waverveen
J. M. Tersteeg, wmr., Maarssen
G. D. Donselaar, wmr. j.c., Maarssen
G. W. van Alphen, wmr. j.c., Jutphaas
A. Petersen, wmr., Jutphaas
G. de Kruyff, wmr., Jutphaas
C. E. van Wely, wmr., Vleuten de Meern
J. Steen beek, wmr., l.Isselsteln
A. C. Rehe, wmr., Utrecht (verkeer)

ALGEMENE INSPECTIE
'S-GRAVENHAGE
M. Oudeman, adj., Staf Den Haag Alg. Inspectie
J. Kristelijn, adj., Staf idem

DISTRICT DORDRECHT
W. P. Wisse, owmr., Rockanje
M. J. W. Henzel, wmr., Brielle
W. de Rooii. wmr., Dordrecht
Th. W. Goes, wmr., Papendrecht
P. W. J. Gijtenbeek, wmr., Poortugaal
J. Gijlstra, wmr., Poortugaal
J. J. R. van de Linden, wmr., Spijkenisse
J. C. van de Boogaard, wmr., Oud-Beijerland
A. van Strien, wmr., Poortugaal
A. R. Kraayeveld, wmr., Vianen

DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
W. P. van Zijl, wmr. 1e kl., Staf District
M. Groen, owmr., Staf District
W. van Atten, wmr. 1e kl., Boskoop
J. W. Hogenbirk, wmr. 1e kl., Boskoop
A. A. Contant, wmr. 1e kl., Berkel en Rodenrijs
P. J. Beelen, wmr. 1e kl., Lisse
W. G. v. d. Vlekkert, wmr. 1e kl., Sassenheim
Th. Spelt, wmr. 1e kl., Oegstgeest
P. H. J. Beereboom, wmr., Nieuwkoop
L. J. Vlugt, wmr., Nieuwerkerk BId l.Isset
W. van Weert, wmr. 1e kl., 's-Gravenzande
P. M. M. van Deventer, wmr. 1e kl., Capelle BId Ijssel
A. F. M. Englebert, wmr., Voorschoten
M. C. Oosthoek, wmr., Haastrecht
R. G. N. Bot, wmr., Schoon hoven
G. Schipper, wmr., Rijnsburg
G. L. M. Oude Veldhuis, wmr., Oegstgeest
J. v. d. Strrom, wmr., Krimpen BId l.Issel
F. P. Vreeze, wmr., Noordwijkerhout
A. v. d. Smit, wmr., Boskoop
Th. Passchier, wmr., Hazerswoude
C. A. H. Schenk, wmr., Nieuwkoop
W. H. J. v. d. Meer, wmr., Den Haag (verkeer)
H. J. Teunissen, wmr. 1e kl., Sassenheim
J. v. d. Horst, wmr., Capelle BId Ijssel
A. K. Adam, wmr., Waddinxveen
F. H. Wolsak, wmr., Wateringen

DISTRICT APELDOORN
T. J Zwemer, wmr. 1e kl., Apeldoorn
P. v. Wakeren, wmr. 1e kl., Dronten
M. G. W. Boekholt, parketwacht, Zutphen
J. B. Ruysink, parketwacht, Zutphen
J. Kolkman, parketwacht, Zutphen
J. C. van Ooijen, wmr. 1e kl., Apeldoorn

DISTRICT BREDA
J. H. Fijnenberg, owmr., Staf District
F. W. J. Schutte, owmr., Breda
F. G. de Jonge, wmr., Ulvenhout
A. J. van Osta, wmr., Terheyden
G. P. W. Thissen, wmr., Hilvarenbeek
J. van Driel, wmr. 1e kl., Made en Drimmelen
J. A. M. de Hoogh, wmr., Hilvarenbeek
H. T. A. M. Snoeren, wmr., Hilvarenbeek

10
8
7
7
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
2
2
1

DISTRICT MAASTRICHT
C. Hermens, wmr., Nieuwenhagen
H. W. M. Schmeitz, wmr., Barn

DISTRICT EINDHOVEN
A. W. M. Verbakei, wmr., Deurne

DISTRICT GRONINGEN
G. de Leeuw, wmr., Grootegast
R. Tienstra, owmr., Staf District
M. IJbema, wmr. 1e kl., Groningen (verkeer)
J. C. J. van Woudenberg, wmr. 1e kl., Zuidhorn
J. W. Keizer, wmr., Grootegast
G. Haandrikman, wmr.. Groningen (verkeer)
M. Huizinga, wmr., Groningen (verkeer)
R. Hoekstra, wmr., Groningen (verkeer)
J. Maring, wmr., Leens

11
7
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

DISTRICT ASSEN
M. Dijkstra, wmr. 1e kl., Roden
P. Compaan, kapitein, Staf District
R. Linthorst, luitenant, Staf District
J. Janssen, wmr., Diever
H. J. Schröder, wmr. 1e kl., Sleen
O. H. Kleveringa, adjudant, Hoogeveen
L. Douwsma, wmr. 1e kl., Beilen
H. Rodenburg, wmr. 1e kl., Hoogeveen
S. van der Kooi, wmr. 1e kl., Vries
R. Ensink, wmr .. Vries
F. Klok, wmr., Sleen
J. Gerding, wmr., Roden
L. P. Bergsma, overste, Staf District
G. te Velde, wrm. 1e kl., Hoogeveen
A. van der Bijl, wmr. 1e kl., Hoogeveen
H. C. van der Beek, wmr., Odoorn
J. Koster, wmr. 1e kl., Beilen
W. H. Meertens, wmr., Schoonebeek
H. J. Uneken, wmr. 1e kl. , Hoogeveen
T. Oosting, wmr., Sleen
K. Slik, adjudant, Beilen

13
12

9
3
3
2
2
2
2
2
1
1

12
8
9
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

6
7
4
3
2
1

17
16
2
2
2
1
1
1

4
1

4
3
2
2
2
2
1
1
1

5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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DISTRICT LEEUWARDEN
J. van Nieuwenhoven, adjudant, Idaarderadeel
G. J. Tragter, owmr., Staf District
H. Woppenkamp, wmr. 1e kl., Staf District
F: W. Schedeler, wmr. 1e kl., Dantumadeel
B. Reitsma, adjudant, Baarderadeel
H. A. Bergsma, wmr. 1e kl. (res.). Bolsward
P. Bosma, wmr. 1e kl., Leeuwarden (verkeer)
J. G. Buitenga, wmr., Franeker
C. J. Dokter, wmr., Wonseradeel
J. P. R. G. Markus, wmr., Tietjerksteradeel
J. Rodenhuis, overste, Staf District
A. Seubers, wmr. 1e kl., Ferwerderadeel
H. C. Timmer, adjudant, Staf District
H. W. de Jong, wmr., thans A.V. Driebergen
Th. F. Bollen, wmr. 1e kl., Leeuwarden (verkeer)
P. R. van de Kooij, schrijver C 2, Baarderadeel
P. Nijmeijer, wmr., Dantumadeel
R. Roorda, owmr., 't Bildt
D. Ve:enstra, wmr., Hennaarderadeel
D. de Vries, wmr., Wonseradeel
M. Walsweer, wmr. 1e kl., Leeuwarden (verkeer)
C. IJpma, wmr., 't Bildt
IJ. Veenstra, wmr., Lemsterland

ALGEMENE VERKEERSDIENST DRIEBERGEN
A. Zee, kapitein, A.V. Driebergen 11
H. W. de Jong,. wmr., A.V. Driebergen (Leeuwarden afgelegd) 3

OPLEIDINGSSCHOOL KORPS RIJKSPOLITIE ARNHEM
de volgende adspiranten voor de 1e maal:
P. T. W. Baens J. van Oorschot
H. G. Bartol J. Pasveer
M. D. Bieze W. Plenter
D. J. Brokken C. Schep
H. J. Egberts W. J. Schewe
J. H. J. Hassing J. H. Scholten
T. Janse R. Th. Stange
C. Keizer A. Stuurman
J. A. Korenromp H. W. de Vries
J. H. Loek G. A. Wortman
G. A. M. van Mameren R. Teijken
A. J. Meyboom P. H. van der Meijde
F. M. L. C. van Meijl

G. W. Tax
H. M. J. Verbruggen
P. J. Rubeling
J. M. R. de Klein
J. G. Hamaekers
J. Harmsen
W. Bokkers
A. R. Kraaijeveld
H. M. van Rijswijk
A. J. W. Strik
IJ. Veenstra
J. W. Smitt

OPLEIDINGSSCHOOL KORPS RIJKSPOLITIE, afd. Horn
D. Smit, owmr.,
W. G. Assendelft, owmr.
Quaedvlieg, adspirant
G. L. M. Groot, adjudant
A. P. J. M. van de Brandt, adspirant
G. Huisman, adspirant
D. J. van Gemerden, adspirant

en de volgende adspiranten
A. Bekkema
J. Berends
G. A. M. Blokhuis
W. O. de Boer
C. Bondt
B. J. Daalder
J. van Dijk
F. P. M. Engelbrecht
C. M. van Eysden
A. Goeree
L. J. A. M. van Veldhoven
J. H. Visscher
A. H. M. Mutsaers
J. A. P. Demmers
D. Veenstra
T. A. Wor
W. C. Wijnstok
H. A. Loo
H. Louws
J. Lubach
C. H. M. Moens
J. A. Munneke
H. J. Oosterbroek
B. M. Been
J. J. Bouman
J. Broersma
D. A. Krupe
R. H. C. Spijker
A. te Winkel
H. T. M. van Beek
M. C. A. Frederix
N. A. Gieling
R. van de Haar
B. J. W. van de Heisteeg
E. A. M. Hendriks
P. M. H. Janssen
M. J. A. de Jong
M. J. Kaspers
B. M. Keijzer
H. Koster
K. Vermeulen
A. Vrlelink
W. Slootmaker
J. L. van Overdijk
G. G. M. Overmars
E. Pap

32

voor de 1e maal:
A. B. Pols
C. N. Priem
J. B. H. Reesink
A. E. van Schaik
A. C. Scheer
A. Schilder
H. H. G. Snijders
A. Blom
R. Brandsma
W. P. Combé
W. P. van Kuijk
A. J. van de Kolk
J. H. Zandbergen
L. Borstlap
R. Keizer
P. Houtman
P. J. Hol
H. J. Hilberts
J. de Heer
K. Groen
H. H. B. Gasseling
W. A. M. van Elk
J. H. J. Doorakkers
N. J. J. Dekens
G. M. van Kruisbergen
M. J. M. Lochtman
J. J. M. Mathot
J. A. C. Muller
H. te Nijenhuis
A. J. 001 horst
J. G. M. van Pelt
L. C. van de Pols
J. P. M. v. Regenmortel
G. P. H. van der Salm
L. F. Semmeling
M. J. Zweedijk
K. J. Talen
W. Timmerman
G. van Tuyl
C. M. Vermeer
L. H. M. Wigman
L. A. M. Willemse
P. A. Ariëns
W. van Breugel
L. J. W. van Daal
W. W. Lejewaan

7
7
7
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

12
7
3
2
2
2
2

AMBTENAREN... EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant geld. Bedragen van I 500,- totl 9000,-NVB
Aflossing In max. 3 jaar. Geheel schriftelijke
behandeling mogelijk.
B.Y.: f 2500,20 In handen. Aflossing in 30 x f 100,- per maand.

's-Gravenhage Riviervismarkt 4 070 - 643925
Amsterdam Westeinde 10 020 - 237271
Arnhem Mariënburgstr. 10 085 - 427561

Nationale Eindhovert Kerkstraat 17 040 - 63148
Volk.bank: Enschede Langestraat 11 05420 - 24398

Nijmegen v. Welderenstr. 127 08800 - 26200
Rotterdam Mauritsweg 45 010 -135743
Utrecht Maliebaan 67 030 - 14636

Holland camping

Bij Holland Post in Arnhem is voor de zevende
maal de - nu aanzienlijk verbeterde - gids Hol-
land camping verschenen, die een vrij compleet
stuk informatie geeft over kampeerterreinen en de
accommodatie daarvan, zomerhuizen en ook jeugd-
herbergen in Nederland. Een en ander is verdui-
delijkt met een groot aantal detailkaarten en wordt
gecompleteerd door een overzichtskaart. De gids
is ook voor buitenlanders bruikbaar door de aan-
gegeven afkortingen in drie talen. Hoewel de ver-
meide gegevens niet altijd "waterdicht" zijn zal dit
boekje met rond 2000 adressen stellig goede diens-
ten bewijzen, zodat de prijs van f 3,25 niet te hoog
is. Voor de eerste maal wordt de gids nu gedis-
tribueerd door Meulenhoff-Bruna n.v.

B. den O.
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GOEDE HOOP

Minister-president De .Jonq merkte tijdens een t.v.-debat
op, dat wij in een wereld leven, waar sprake is van
ernstige verruwing. Niemand zal dit bestrijden. Opzettelijke
vernielingen, geweldplegingen en ordeverstoringen
hebben een ongekende omvang gekregen. Ons bestaan
wordt daardoor wat onzeker en onrustig. Wij kunnen ons
afvragen wat de oorzaak is van deze, voor een ontwikkeld
volk toch minder fraaie presentatie.
Waren er vroeger andere mensen, beschaafder en beter
opgevoed? Of is het zo, dat de mens zich aan gewijzigde
omstandigheden aanpast. Is het politietoezicht nog net
zo effectief als voorheen. Wordt er teveel door de
vingers gezien of is men onmachtig geworden?
Mede door de enorme groei van het verkeer en de
invoering van de 5-daagse werkweek, die vele recreatieve
gebeurtenissen deed ontwikkelen, is de politietaak
omvangrijker geworden. Ja zelfs zo, dat preventief
toezicht in het gedrang dreigt te komen. De politie,
onvoldoende meegegroeid, kent nog vele vacante
plaatsen. Nu de werving van het Korps zich, nog
duidelijker dan voorheen, richt op de toekomstige situatie
- zowel ten aanzien van het aantal te vervullen vacatures
als wat betreft de opleidingscapaciteit - is er reden voor
goede hoop, dat het Korps de kaap kan omzeilen.
Dit temeer, nu volgend jaar een nieuwe opleidingsschool
in Apeldoorn geopend zal worden, waar om en nabij 450
adspiranten worden opgeleid. Over dit alles op de
volgende pagina's enige 'artikelen, waarin is verwerkt hoe
het kan en hoe het moet.

Red.

BIJ de omslagfoto:

De gebouwen van het Klein Seminarie

te Apeldoorn: volgend jaar

Opleidingsschool der Rijkspolitie.

1
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Beëdiging van adspiranten in het park van de school
te Arnhem: volgend jaar een historisch beeld.

opleidingsschool Arnhem in herfst 1972
naar Apeldoorn

Nieuwe school heeft capaciteit van 450 adspiranten

Gezocht: 22 instructeurs

In de herfst van het jaar 1972 verhuist de Opleidings-
school der Rijkspolitie van de oude buitensociëteit
- het latere "Sacré Coeur" - aan de Velperweg te
Arnhem naar het uit 1936 daterende Aartsbisschop-
pelijk Klein-Seminarie aan de Arnhemseweg te Apel-
doorn, dat door het Rijk is aangekocht voor 81/4 mil-
joen gulden.
Dit seminarie, gelegen op terreinen met sportvelden
en bossen, tot een totale oppervlakte van 26 hectare,
krijgt een capaciteit van 450 adspiranten en 70 man
kader. Ook de kaderopleidingsschool, nu gevestigd
te Amsterdam, zal in deze gebouwen worden gehuis-
vest, zij het in een later stadium. Met de verhuizing
van de opleidingsschool uit Arnhem (de afdeling Horn
van die school blijft bestaan) wordt voldaan aan de
dwingende eis de opleidingscapaciteit in overeen-
stemming te brengen met het aantal adspiranten dat
jaarlijks nodig is om de (vooral tot 1980) te verwach-

2

ten grote aantallen openvallende plaatsen door func-
tioneel leeftijdsontslag, het overige verloop aan te
vullen en in de noodzakelijke uitbreiding van het
Korps Rijkspolitie te voorzien. Tegelijkertijd komt
daarmee een eind aan de op het gebied van de huis-
vesting niet langer aanvaardbare omstandigheden,
waaronder de adspiranten in Arnhem al enige jaren
hun eerste opleiding krijgen.
In de voormalige buitensociëteit te Arnhem, waar
eens de wielen van rijtuigen der Arnhemse upper ten
knarsten in het grind en in het later bijgebouwde
schoolgebouw, waren aanvankelijk 125 adspiranten
gehuisvest, wat geen al te grote problemen oplever-
de. Nu er evenwel ruim 300 adspiranten in opleiding,
zijn is van lieverlede een onhoudbare 'situatie o.!ltw
staan, waar wellicht een beetje romantiek in te
ontdekken valt en die door de adspiranten blilmce-'
dig wordt genomen, maar anderzijds de docenten. én
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de leiding van de school een enorme druk oplegt en
dagelijks voor nieuwe problemen stelt. In het have-
loze gebouw met verveloos houtwerk en hier en daar
tot op het cernentversleten trappen, wordt in de eer-
ste opleidingsmaanden geslapen op zalen van 70
man - twee boven elkaar - later in kamertjes met
drie, vier bedden. Er wordt gestudeerd in hokjes; er
wordt de hele dag gerend aangezien de - te kleine
- leslokalen boven en de sportlokalen beneden zijn.
Adspiranten, docenten en schoolleiding verdienen
bij dit alles de hoogste lof omdat er desondanks
met een enorm stuk inzet wordt gewerkt. Door de
adspiranten omdat ze er blijkbaar zin in hebben en
weten dat ze na een jaar in actieve dienst komen,
door de docenten omdat die er een eer in stellen de
zaak draaiende te helpen houden en aan het eind
van elke cursus "een hoogwaardig produkt" te le-
veren.
Een vluchtige rondgang door de kamers, vertrekken,
zalen, hokken en zolders van het verwaarloosde ge-
bouw, waarin ook de administratie als haring in een
ton moet werken en ook het keukenpersoneel het
niet gemakkelijk heeft, toont al aan dat het gebouw
eigenlijk rijp is voor de sloper,

De commandant van de school, de overste B. van
der Meer zegt: "Soms vraag je je af: hoe is het mo-
gelijk dat al die adspiranten positief blijven werken
en denken. Daar kun je je eigenlijk alleen maar over
verbazen. En dan heb ik maar één verklaring: Je kunt
met een Hollandse jongen nog altijd alle kanten op.
Ik weet wel: ze zijn uitgeselecteerd en bij de selectie
komt 16,8% er door, maar dat blijken dan ook de
besten, want tijdens de opleiding vertrekt 10% no-
lens volens en daar zijn enkelen bij, die zich gewoon
in de beroepskeuze hebben vergist."
Het blijkt overigens, dat de adspiranten ook weinig
tijd over hebben om zich te bekreunen over de hui-
dige accommodatie van de school. Ze zijn namelijk

3Rp.org_KB1971_05_mei_Nr.09 113



van 's morgens 7 tot 's avonds half elf in de weer.
Het is een zaak van: 7 uur op en zich voorbereiden
op de dagelijkse taak. Dan 8 lesuren van 50 minuten
en steeds in de tussenliggende pauzes hollen en dra-
ven. Eigenlijk hebben de adspiranten alleen vrij van
6 tot 8 uur 's avonds en daarna wordt 2 uur gestu-
deerd. Delen van de zolders dienen als studiekamers:
kale, celachtige vertrekjes met een tafel en een paar
stoelen.
Voor die vrije uren zijn in een voor enige jaren als
semi-permanent neergezette ontspanningsbarak waar
het prettig toeven is, mogelijkheden voor passende
recreatie. Menigeen gebruikt trouwens z'n vrije tijd
voor sportbeoefening, want op die vrije uren is er
een wachtlijst voor de sportzaal.
De leiding van de school vangt alles zo goed mo-
gelijk op en probeert elk probleem positief te bena-
deren. Niemand hoort: "Jongens, wat is het toch be-
roerd, dat je met z'n allen op een zaal moet slapen."
Nou ja, dat slapen heeft zijn bezwaren maar na een
half jaar horen de oudere adspiranten: jongens, het
is eindelijk zover; jullie krijgen een eigen slaapka-
mer. Nou ja, je moet er met z'n vieren huizen maar
het is een slaapkamer en beter dan met z'n zeven-
tigen.
Positief is ook, dat het op deze manier samenwerken
een belangrijk stuk teamspirit oplevert, een geza-

De kamerindeling op de school te Arnhem
levert steeds meer problemen op

menlijke wil om er het beste van te maken. En dat
gebeurt! Als er soms geklaagd wordt, dan toch nooit
over het eten, want de maaltijden op de school zijn
bijzonder goed. "Eén voorbeeld," aldus de overste
Van der Meer, "soep, gebakken aardappelen, dop-
erwten, een lap vlees, pudding met saus en fruit,
waar vind je dat op een dergelijke school. Er is een
schoolraad en vooral in het begin is er natuurlijk van
alles te vragen maar over het eten hebben we nooit
iets gehoord. Er zitten trouwens drie jongens in de
voedingscommissie, die de menagemeester assiste-
ren bij de samenstelling van het menu."
Dat, ondanks het feit dat er aan het gebouw van de
huidige opleidingsschool eigenlijk álles mankeert,
de opleiding toch glad verloopt schrijft de overste
Van der Meer ook toe aan een naar zijn mening
voortreffelijke selectie.
"Toch," zegt hij, "denk ik soms: na deze heb ik nog
twee opleidingen, die ik niet helemaal recht in de
ogen kan kijken..De gedachte aan de nieuwe school
in Apeldoorn houdt mij dan overeind. Daar komen
de adspiranten in slaapkamers voor drie personen
en bij elke slaapkamer hoort een studeervertrek. Alle
bestaande chambrettes worden uitgebroken. Voor
verbetering van de legering is 21/2miljoen uitgetrok-
ken, maar het wordt er allemaal ook naar en wan-
neer straks het korps op sterkte is, dus na 1980, ko-
men de adspiranten daar op 1-persoons kamers. In
Apeldoorn beschikken we straks over 2 gymnastiek-
lokalen, 2 dojo's, een instructiezwembad, een eigen
schietbaan met 6 schietpunten en een schietbio-
scoop, 2 hockeyvelden, 1 voetbalveld, een sintelbaan
enzovoort.
In Arnhem was de capaciteit van de school met 225
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Luchtfoto van de opleidingsschool aan
de Velperweg te Arnhem

eigenlijk al overschreden, maar we hebben daar nu
330 adspiranten in opleiding. In Apeldoorn kunnen
we er straks 475 comfortabel huisvesten."
Een en ander maakt een belangrijke uitbreiding van
het aantal docenten nodig. Nu zijn er 36 en daar
komen er 22 bij. De overste Van der Meer maakt
zich daarover niet. al teveel zorgen. Hij zegt: ,.Ik ben
zeker dat ik ze krijg. Ik hoop dat ze naar voren ko-
men uit de opgaven van potentiële kandidaten uit de
districten, die hier in groepen op oriëntatiebezoek
komen. Men weet vaak niet wat het inhoudt docent
te zijn. Bovendien, de wachtmeester 1e klasse, die
aan de school komt, wordt na een half jaar opper-
wachtmeester. Hij moet weliswaar voor 6 jaar teke-
nen, maar bij het begin van de tweede 6 jaar wordt
hij adjudant wanneer hij klasseleider wordt of 20
dienstjaren heeft. En de voldoening is hier groot: je
ziet in één jaar resultaat van je werk. In Apeldoorn
moet het werken ook in andere opzichten een ple-
zier zijn."
Eigenlijk is het puur toeval, dat het Korps Rijkspolitie
een nieuwe opleidingsschool in Apeldoorn krijgt. De
problemen van de school te Arnhem hebben reeds
lang de aandacht en er was zelfs al een plan om
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twee gebouwen van tien etages te bouwen op een
stuk grond van 3 hectare. Toen hoorde de overste
Van der Meer toevallig op een receptie van de garni-
zoenscommandant Arnhem dat het gebouwencom-
plex van het Klein Seminarie te Apeldoorn, een gym-
nasium voor toekomstige priesters, bij'gebrek aan
belangstelling te koop was. Onmiddellijk bond hij de
kat de bel aan en hij zegt: "Ik heb nog nooit beleefd,
dat iets zo snel ging; binnen drie maanden was alles
bekeken. Ik stel mij voor, dat we nu eindelijk een op-
leidingsinstituut krijgen met een leefklimaat dat past
bij een politie-opleiding van deze tijd. We gaan daar
ook nieuwe wegen op. Zo willen we een proef nemen
met vrije studie. We hebben de algemene bedoeling
echt te proberen of de adspiranten met meer vrijheid
en op basis van eigen verantwoordelijkheidsgevoel
tot dezelfde of wellicht nog betere resultaten zullen
komen, zulks zonder dat we willen verslappen."
Er is ook een aantal wensen ten aanzien van de op-
leiding zelf. De overste Van der Meer zegt daarvan:
"De opleiding is te kort, met als gevolg een gestan-
daardiseerd proces van kennisoverdracht zonder
veel ruimte voor andere zaken.
Ten tweede: een gebrekkige persoonlijkheidsvor-
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ming met als gevolg een kameleon-effect in de prak-
tijk: de opgeleidde adspirant, als wachtmeester in-
gedeeld in de executieve dienst, past zich daar -
doch soms helaas ook in negatieve zin - geheel
aan bij de mentaliteit van de overige leden van het
onderdeel. Een derde gevolg is een gebrekkige ken-
nis van mens en maatschappij, terwijl de mens het
materiaal is waarmee gewerkt moet worden. Daar zit
het gevaar van een zeker politieel isolement in, zo-
iets van: de politieman kijkt van een heuveltje neer
op de massa."
De overste Van der Meer ziet persoonlijk voor deze
problemen ook een oplossing.

'In grote trekken: "Een vooropleiding van een half
jaar in een soort outward boundschool; 21/2
maand teamgeest en mentale harding en ook
leren zorgen voor de medemens. Dan een intro-
ductieperiode in de maatschappij: jongens in ploeg-
jes van twee onderbrengen bij een politiepleeggezin
en ongeschoolde arbeid laten verrichten in een be-
drijf om zo het wel en wee van de werknemer in

kolonel
van der Meulen:
... verloop opvangen
en tekort
inlopen

"Bij het aantal te werven adspiranten moeten we
ons niet laten leiden door de huidige capaciteit
van de opleidinqsscholen, maar ons richten op
het aantal mensen dat nodig is om het verloop
op te vangen èn het tekort op te heffen. Dat heeft
ons op het streefcijfer van tussen de 650 en 700
man per jaar gebracht."
Aldus de kolonel L. J. van der Meulen, lic. crim.,
hoofd van de Inspectie Opleiding en Vorming,
die zich bezig houdt met alles wat met opleiding
en vorming op scholen en cursussen van het
Korps te maken heeft. Hij zegt: "We hebben
de volle capaciteit van Apeldoorn - 475 man -
en Horn - 200 man - nodig. Het moment van
werving ligt gunstig, zowel economisch als wel
ten aanzien van allerlei "hangsituaties" met
betrekking tot de politie-organisatie. Als we ons erbij
neer zouden leggen door te gaan met een aantal
adspiranten dat het huidige tekort continueert,
werken we alleen aan een bestendiging van de
moeilijke situatie van het moment. Als we ons
bij de werving niet richten op de capaciteit die we
straks mèt Apeldoorn hebben, is dat gebouw

Nederland te proeven. DG: is een versnelling in het
proces van volwassen worden. En dan een maand
voorbereiding op de eigen opleiding. De bedoeling
van dit alles is ook," aldus de overste, "je bereikt
een betere beroepskeuze en een betere na-selectie."
De overste ziet voorlopig als ideaal een verlenging
Van de opleiding tot 2 jaar: 1 jaar basisopleiding, een
half jaar praktijk en een half jaar afronding. Dan ko-
men naar zijn mening adspiranten van hetzelfde type
nog gaver in de praktijk.
Op de vraag of bij verlenging van de opleiding wel-
licht ook de minimumleeftijd nog verder moet wor-
den verlaagd, antwoordt de overste: "Nee, we moe-
ten niet nog jongere. Het grootste probleem van de
adspirant van 17 is vaak de nog niet voldoende rijp-
heid met het oog op de moeilijke politiefunctie. Ove-
rigens zal verlenging van de opleiding - afgezien
Van allerlei andere aspecten - nog jaren duren. Het
vooruitzicht van de verhuizing naar Apeldoorn houdt
mij overeind," zegt hij nogeens. En daarin staat hij
niet alleen.

Bas den Oudsten

in het eerste jaar niet volledig bezet. Je moet dus
nu een extra aanloop nemen. Als we nu Arnhem
zouden terugdraaien naar een uit huisvestings-
oogpunt acceptabele bezetting, lopen we straks
achter de feiten aan; dan is de stroomsnelheid on-
voldoende om Apeldoorn direct volledig te bezetten.
Mijn probleem is: worden er voldoende mensen
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opgeleid. Je moet voldoende adspiranten, .
voldoende opleidingscapaciteit en voldoende
docenten hebben om niet alleen het verloop op
te vangen maar bovendien het tekort in te lopen.
Het lijkt erop dat het nu gaat dagen en dat is
belangrijk."
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Bureau
Personeels-
voorziening
aan krachttoer
begonnen

majoor Warneke:
Full-time
voorlichters nodig

Met het betrekken van de nieuwe opleidingsschool te
Apeldoorn in het vooruitzicht, is het Korps Rijkspolitie
een breed offensief begonnen tegen het personeels-
tekort, aangezien het niet alleen goed is dat er rijks-
politie is, maar vooral ook dat er rijkspolitie blijft. De
feiten ten aanzien van het huidige tekort, de tot
1980 als gevolg van een ongunstige leeftijdsopbouw
te verwachten afvloeiing van grote aantallen korps-
leden, die met functioneelleeftijdsontslag gaan en
het overige verloop, liegen niet. De benodigde sterkte
aan personeel in de politierangen beneden die van
officier was per ultimo 1970 rond 7200 man, de fei-
telijke sterkte echter slechts 6200 man, zodat het
huidige tekort omstreeks 1000 man beloopt. Tot en
met 1980 gaan ongeveer 2700 korpsleden met leef-
tijdsontslag en - rekening houdend met de ervarin-
gen t.a.v. het overige verloop in een tiental jaren van
omstreeks 600 man - bedraagt de totale afvloeiing
3500 man.
Berekend naar de wervings- en opleidingsresultaten
van 1970, waarin ruim 400 adspiranten de opleidings-
scholen verlieten en de gelederen kwamen verster-
ken, zouden er tot 1980 4000 man bijkomen. Daarmee
wordt bij de huidige sterkte een vooruitgang van 500
man bereikt, maar zou - eveneens bij de organieke
sterkte van nu - nog een tekort van ongeveer 750

man overblijven. De taken van het korps groeien
evenwel. De 7200 rijkspolitie-ambtenaren van van-
daag hebben de handen zodanig vol, dat zij ondanks
zeer veel overwerk aan preventief werk nauwelijks
toekomen. Wil het Korps in 1980 zijn taak op verant-
woorde wijze kunnen volbrengen, dan zal de orga-
nieke sterkte tegen die tijd zo'n 9000 man belopen
en ook de feitelijke sterkte dienen te zijn.
Daarvoor is het nodig dat er in de komende tien jaar
675 adspiranten per jaar op de scholen komen. En
aangezien van het totale aantal serieuze kandidaten
voor een loopbaan bij het korps slechts bijna 17%
lichamelijk en mentaal geschikt blijkt, betekent zulks
dat per jaar zeker 4000 jonge Nederlanders naar de
pen moeten grijpen om te solliciteren.
Met het ingebruiknemen van de nieuwe school te
Apeldoorn is de benodigde opleidingscapaciteit be-
schikbaar. De zorg dat er voor elke plaats op de
scholen ook een adspirant is, drukt op de schouders
van majoor J. C. Warneke, hoofd van het Bureau
Personeelsvoorziening, die al aan de krachttoer be-
gonnen is.
Hij zegt: "Er is een planning op lange termijn ge-
maakt en we weten wat ons te doen staat nu we
minstens 650 man per jaar aan de scholen moeten
leveren. Die moeten we halen uit een vijver, waar
velen in vissen. Er zijn pak-weg ongeveer 2000 Mavo-
scholen en ik gok - maar dan erg globaal - dat
daar een 25000 leerlingen op zitten. Ik redeneer zo:
we hebben ongeveer 8000 aanmeldingen per jaar en
daar haalt het korps uiteindelijk slechts tussen de
450 en 500 adspiranten uit. Onder die 8000 aanmel-
dingen zijn namelijk momenteel per jaar slechts rond

Zitting van de selectiecommissie, v.l.n.r. een kandidaat,
kapitein P. Compaan, majoor J. Ch. Warneke en
de luitenant B. Schmidt.

3000 serieuze sollicitanten en daar hou ik 16,8 % van
over die aan alle eisen voldoen.
Dan is het verder een rekensom. We moeten er
straks minstens 650 hebben en dus moeten er per
jaar 200 geschikte kandidaten méér gevonden wor-
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den. Kijk, die eerste 100 zijn geen punt, maar om die
laatsten te krijgen moet je veel meer gegadigden
hebben en daarom moeten we onze voorlichting
richten op rond 15000 jongeren. Daar rollen dan ze-
ker 650 goede adspiranten uit en daar doen we alles
voor. De kwestie is: ik moet een aanloop nemen en
kan niet te zijner tijd plotseling beginnen en
dus is de huidige school nu gewoon van
elastiek. Een intensiever advertentiecampagne
heeft in de eerste drie maanden van dit jaar
al 300 serieuze sollicitanten meer opgeleverd dan
verleden jaar in dezelfde periode. Er zijn momenteel
zeer veel gegadigden. Misschien is dat mede een
gevolg van de terugslag in de economie, van moei-
lijkheden in diverse bedrijven. Maar de sollicitanten
brengen op de vraag waarom ze solliciteren als
voornaamste argument de vrijheid - ze bedoelen
de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - van
een politieloopbaan aan. Er blijkt een grote bereid-
heid tot het verlenen van hulp aan de medemens.
Het salaris komt maar een doorenkele keer aan de
orde. Ze zoeken vooral een functie die bevrediging
geeft, niet de zekerheid daarvan."
Lang niet alle gegadigden komen ook op de scholen
terecht. Bij de medische keuring valt 15% af, bij de
basistest van de Rijks Psychologische Dienst 33%,
voor de selectiecommissie 10%. Dan valt nog een
1/2 % af bij het antecedentenonderzoek en 20% ver-
dwijnt bij de voorselectie, terwijl nogeens 5% de
sollicitatie intrekt (gedeeltelijk vanwege de wachttijd
tot het begin van de opleiding, die start op 1 januari,
1 april, 1 augustus of 1 oktober).
"Daar kun je weinig aan doen," aldus de majoor War-
neke. "Een ander aspect waarop ik geen invloed heb
is de manier waarop voorlichting kan worden ge-
geven. Dat gebeurt vooral op Mavo- en dergelijke
scholen en de voorlichting tendeert steeds meer
naar zuivere voorlichting. Dat wordt in part time ge-
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moment hun aanwezigheid bij een brand of een aan-
rijding voor.
Voorlichters van vandaag behoren verkopers te zijn;
ze moeten het korps verkopen. Geprojecteerd tegen
de ontwikkeling voor de komende 10 jaar denk ik
aan full-timers. Dat houdt in dat je wel een politie-
man krijgt, die uit ervaring voorlichting kan geven.
Daar moet dan een jonge locale wachtmeester bij
zijn zodat de jongelui de politieman kunnen identifi-
ceren. De beroepsman moet, door deskundigen ge-
instrueerd, goed beslagen ten ijs komen en de in-
breng van de huidige voorlichtingsambtenaren moet
worden verwerkt.
De hele wervingsproblematiek, het bewerken van
scholen, het huisbezoek, vergt een professionele
aanpak. De zaak moet uit de sfeer van toevallig-
heden worden gehaald en het is een keiharde eis
dat het werk door ervaren krachten wordt gedaan.
Anders kun je in '1980 tot de ontdekking komen dat
we het niet gehaald hebben. Part time-voorlichting
met hoeveel inzet ook gegeven, is uit de tijd. Hier is
specialisatie een eis die we niet kunnen negeren."
Het Bureau Personeelsvoorziening komt tot een in-
tensivering van de activiteiten. De voorlichting moet
worden verbeterd en er zal meer worden geadver-
teerd. De majoor Warneke zegt evenwel: "Persoon-
lijk zie ik in huisbezoek nog meer heil dan in adver-
tenties en ook dat vergt uitbreiding van het aantal

voorlichters. Er wordt ook aan een nieuwe voorlich-
tingstentoonstelling gewerkt. Daar zijn Den Dekker,
Van Es en Van Maastricht mee bezig. We gaan be-
drijfs- en beroepententoonstellingen bezoeken, we
gaan meer doen aan informatie van schooldekanen.
We moeten de afstand tussen publiek en politie ver-
korten, een stukje geheimzinnigheid wegnemen in
de trant van : "Kom maar kijken."
Het is een lange weg, maar ik heb goede hoop dat
we de kans hebben aan de vraag van de scholen te
voldoen. Het is primair een kwestie van inzet van
mensen en meer middelen: geld. Hoe je het allemaal
brengt is belangrijk en 't is de man, die het moet
verkopen. Die moet geëngageerd zijn en dat kan hij
niet als hij net hardlopend van een brand of een on-
geluk met drie doden komt."
En ten aanzien van de toelatings- of opleidingseisen :
"Als we water in de wijn doen, bijvoorbeeld ten aan-
zien van sociabiliteit of mentaliteit, dan gaat de wer-
ving tijdens de opleiding voor de bijl en dat begeer
ik ook niet."
Zo zit de majoor Warneke of het Bureau Personeels-
voorziening tussen twee vuren, maar de majoor ver-
zekert dat hij er niet wakker van ligt, wanneer de
mogelijkheden maar geschapen worden om de "wer-
ving" naar de eisen des tijds te bedrijven.

Bas den Oudsten,

Het Korps Rijkspolitie zal zich ook met het oog op het aantrekken van nieuwe Korpsleden meer moeten presenteren. Het Bureau
Personeelsvoorziening is daarvan doordrongen en neemt - onder meer - in toenemende mate deel aan tentoonstellingen. Deze foto van
de Rijkspolitiestand op een tentoonstelling in Valkenburg laat zien dat ook Ard Schenk zich best thuis voelt in een Porsche van de
Algemene Verkeersdienst, evenals trouwens de echtgen ote van burgemeester A. M. M. Kerckhoffs. Op de achtergrond de wachtmeesters
1e klasse J. van Maastricht (links) en G. van Osch, die al jaren voorlichting verschaffen over de Rijkspolitie op allerlei tentoonstellingen.
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vijf jonge
wachtmeesters
arresteerden
vier bankovervallers
op rijksweg
te Diemen

Uitstekend verbindingswerk, snel en doortastend op-
treden van een vijftal jonge rijkspolitiemannen van
de groep Diemen en tenslotte dat kleine beetje ge-
luk zonder welk nu eenmaal niemand welvaart, heb-
ben ertoe geleid dat een viertal beruchte en niet
minder gevaarlijke buitenlandse bankrovers binnen
de kortst mogelijke tijd, met buit en al, konden wor-
den ingerekend.
Het feit mag uit couranten, ràdio en tëlevisie als vol-
doende bekend worden verondersteld, al kwam ook

Van links naar rechts: B. F. van Leeuwen (19), A. J. van Dam (23),
W. H. A. van Pelt (20), T, Leerkotte (23) en
F. P. M. Engelbregt (20).

nu weer zoals zo dikwijls het accent vooral te liggen
op enkele "hoofdrolspelers". Waarmee we niets wil-
len afdingen aan het beheerste en doortastende op-
treden van de wachtmeesters A. J. v. Dam (23) en
B. F. v. Leeuwen (19), dte als eersten de rovers on-
der schot kregen. Dat alles zo succesvol verliep kon
echter in feite alleen maar dankzij voortreffelijk team-
work en een beetj.e fortuin. Het waren Van Dam en
Van Leeuwen die dat als eersten beaamden, toen we
op het groepsbureau in Diemen een gesprekje had-
den met het vijftal.
Het geluk zat in het feit, dat de rovers na hun ge-
lukte overval op een bank in Bussum de rijksstraat-
weg naar Amsterdam namen, waaraan toevallig het
groepsbureau van de rijkspolitie in Diemen staat,
van waaruit ook de verkeerslichten op het kruispunt
midden in deze plaats bediend kunnen worden.
De wachtmeester Van Leeuwen, die op de bewuste
dag samen met opperwachtmeester Bakker bureau-
dienst had, vertelt er over.
"Toen wij via de mobilofoon vernamen, dat de rovers
zich in onze richting bewogen was het zaak hen in
een fuik te laten lopen waar ze niet zouden kunnen
uitbreken. Zouden we bijvoorbeeld meteen de zaak
op "rood" hebben gezet, dan hadden ze waarschijn-
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lijk lont geroken en hadden langs een zijweg of af-
rit geprobeerd te ontkomen. Daarom hebben we de
lichten op de kortste fase gezet, zodat er zich ge-
leidelijk aan een file vormde die tot voorbij ons bu-
reau reikte. Opper Bakker en ik snelden vervolgens
naar buiten en terwijl de opper naar de verkeers-
lichten ging orn nu alles op rood te zetten rende ik
langs de file. Daar ontdekte ik vrij snel de gesigna-
leerde Alfa Romeo met (naar ik vermoedde) de vier
bankrovers. Met getrokken pistool sprong ik over de
vangrail en stelde mij vóór de auto op, die inmiddels
van de andere zijde benaderd werd door de wacht-
meester Van Dam." Die zegt: "Ik stond met de KSA
ongeveer één kilometer verderop, bij de kruising
Schipholweg-Rijksweg 1. Na de melding via de INRAP
(Interlokaal Radionet Politie) was ik daarheen ge-
gaan. Weer twee kilometer verder stond de GSA, be-
mand met de wachtmeesters W. H. A. v. Pelt (20),
T. l.eerkotte (23) en F. P. M. Engelbregt (20). In de
ongeveer 35 minuten dat ik daar stond te wachten,
heb ik wel honderd keer overwogen wat te doen als
de wagen zou passeren, blokkeren of erachter aan
gaan. Toen ik van de GSA het bericht doorkreeg,
dat een aan het opgegeven signalement beantwoor-
dende Alfa Romeo hen was gepasseerd, besloot ik
tot het laatste. Toen de Alfa mij passeerde heb ik
bewust één auto - het was een VW - tussen ons
ingelaten. Volgens de doorgekomen berichten waren
de bankrovers vermoedelijk gewapend en zeer ge-
vaarlijk, zodat ik besloot er in geen geval alleen op
af te gaan. Toen de file vóór het groepsbureau in

B RUIL
Apeldoorn n.v.
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Kantoor EDE - Postbus 19
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Diemen tot stilstand kwam en ik de wachtmeester
Van Leeuwen met getrokken pistool naar voren zag
stormen, ben ik snel uit mijn auto gestapt. Door het
geopende portierraam trok in het contactsleuteltje
uit het dashbord, waarna ik de bestuurder uit de auto
sleurde en hem sommeerde over de motorkap te
gaan liggen, om hem te kunnen fouilleren. Inmiddels
was ook de KSA ter plaatse verschenen en met zijn
vijven hebben we toen de vier bankrovers gearres-
teerd. Twee ervan, de rechts van de bestuurder ge-
zeten persoon en ééntje achterin, bleken gewapend
te zijn met een pistool."
"Wat er allemaal had kunnen gebeuren als de rovers
hun schiettuig gebruikt hadden, valt moeilijk te voor-
spellen. Je realiseert je dat ook niet op zo'n mo-
ment," zeggen de vijf. "Je doet wat je meent, dat je
doen moet, al is het wel zo dat de wachtmeesters
Van Leeuwen en Van Dam er toch een slapeloze
nacht van hebben overgehouden, toen ze hoorden
dat de overvallers slechts door het feit dat ze vol-
komen overrompeld werden door de snelle actie niet
qeschoten hadden." •

Waardering

Het meest verheugd zijn de jeugdige politiemannen
nog om het feit, dat zij van de zijde der burgerij zo-
veel waarderende bijval hebben ondervonden. Er
werden bloemstukjes ontvangen en een ex-gedeti-
neerde schrijft, dat hij alle bewondering heeft voor
het optreden van de rijkspolitiemannen. "Zelf," zo
schrijft hij, "ben ik destijds door de politie opgepakt,
maar ik ben nu goede vrienden met de agenten die
me destijds inrekenden ... "
Vol lof is de pompbediende van het naast het groeps-
bureau gelegen tankstation, die ooggetuige was van
de arrestatie. "Ik heb de grootste bewondering voor
deze jonge knapen," zegt hij. "De rust en de snel-
heid waarmede ze handelden, was fantastisch."

J. J. H. van Aerssen.

, 1
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De Harz:
aantrekkelijk
gebied voor
lange weekends en
hele vakanties

Es grüne die Tanne
Es wachse das Erz
Gott schenke uns allen
Ein fröhliches Herz.

..
Deze regels besluiten het gedicht dat de Harz als
natuurgebied bezingt. De Harz, machtige bossen,
lieflijke weiden, imponerende vergezichten, kabbe-
lende beken en riviertjes, dat zijn de eerste indruk-
ken die men als bezoeker van de Harz opdoet, hoe-
wel het grootste gedeelte van dit middengebergte

Onder het stadhuis van Goslar
(waarin ook de V.V.V. zetelt), is een
gezellige RatsweinkeIler.

helaas in de Oostzone ligt. Een zeer bereisd natuur-
vriend, die o.a. de Alpen, Italië en Griekenland door-
kruiste, deed, nadat hij de Harz had bezocht de
uitspraak: "Ik kwam, ik zag, de Harz overwon".
Welk gedeelte men hier .ook bezoekt, overal vindt
men goede wandelwegen, veelal langs de beken en
stroomversnellingen, over hoogten en langs de stuw-
meren, kortom: puur natuur. Een sprookjesaanblik
heeft men vanaf de Rammelsberg op de duizend-

Vele vakwerkhuizen
dragen bij tot het
unieke karakter
van Goslar.
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De Noorse
kerk van

Hanhnersklee

janqe stad Goslar, met zijn vele mooie gildehuizen
en andere bouwwerken uit de tijd van Gotiek, Barok
en Renaissance. Het is erg moeilijk om de mooiste
plek van het thans nog te bezoeken gedeelte te
noemen.
Men kan de zonegrens direct benaderen, o.a. bij
Hoheqeiss, terwijl men ongeveer 7 km langs deze
grens kan rijden op weg naar Walkenried. Deze
aanblik is bepaald niet opwekkend, maar zal een in-
druk bij U achterlaten die tot nadenken zal stem-
men.
De Harz kent onder meer zeer vele kunstmatige
meertjes en meren, aangelegd in de tijd van de ko-
per- en zinkmijnen, om het erts te kunnen wassen.
St. Andreasberg heeft nog de oude Silberschacht
Samson, 843 diep, die als museum is opengesteld
en zeer het bezoeken waard is. In deze plaats is het
eventueel mogelijk de familie van uw kanarie te ont-
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moeten. Alom bekend zijn de daar gefokte kanaries,
welke als Harzer Roller geëxporteerd worden. Het
gebied is vOOJ 70% bebost. In deze wouden leven
herten, reeën en wilde zwijnen. Bij Torfhaus kunt u
de kudden in de schemering zien trekken en getui-
ge zijn van het voederen. Hengelaars komen vooral
aan hun trekken in Bad Lauterberg, Bad Sachsa en
Claustal-Zellerfeld. De Harz heeft een landklimaat.
Dat betekent dat de zomers er warm en vrij droog
zijn, al mag de kans op regen beslist- niet worden
uitgesloten. Voorts is de Harz ook wintersportge-
bied met als voornaamste centra, Braunlage, Torf-
haus, St. Andreasberg en Bad Harzburg. Wel advi-
seer ik u, om voor uw vertrek bij het Duits Reisin-
formatiebureau te Amsterdam (020-241293) te infor-
meren of er echt wel sneeuw ligt, want dat is geen
wet van Meden en Perzen.
Afstand van Nederland: Enschede - Osnabrück - Min-
den - Hameln - Bodenwerder- Seesen - Bad Grund of
Goslar omstreeks 325 km. Vanaf Venlo - Dortmund-
Soest - Paderborn - Bad Driburg - Northeim - Herzberg
ongeveer 375 km. .
Voor Goethe en zijn tijdgenoten was de Harz alleen
maar een streek van spoken en geesten. Nu kunt ,u

De Harz is het land
van sagen en legenden
dat in alle jaargetijden
aantrekkelijk is.
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Wachttorens
en prikkeldraad:

harde real iteit
van de Oostzonegrens

die door
de Harz ligt

er de heksen en kattestaarten alleen nog als souve-
nirs verkrijgen. De Harz kent diverse goede en ook
minder goede campings, raadpleeg vooral de lec-
tuur die hierover 's jaarlijks te verkrijgen is. Bij de
Odertal- en Sösetalsperre is het goed kamperen. Er
zijn veel hotels in diverse prijsklassen, daarnaast
ook veel zogenaamde .Frühstückpensions".
Het Verkeersbureau verschaft u gaarne de nodige
inlichtingen. Bestudering van een goede documen-
tatie over het gebied vooraf kan uw vakantievreugde
bevorderen.
De naam Harz moet afkomstig zijn van het oude
Duitse woord hart, dat bergbos betekent, naar mijn
mening een hart vol contrasten. Toch meen ik juist
daarom de Harz te mogen aanbevelen, vooral voor
de echte natuurliefhebber. Gezien de afstand is het
gebied ook voor een korte vakantie zeer geschikt.

JR.

Nu u ze zelf toch moet hebben. ver-
geet dan niet de Coenen-kinder-
autogordel voor uw peuter van één
tot en met zes jaar.
Ze zitten er heerlijk vrij in en toch
optimaal veilig. En in geval van nood
maakt u de Coenen patent snel-
sluiting z6 los.
De autogordel voor uzelf levert

Coenen in twee soorten t.W. de be-
faamde heupgordel met Rotor Buckle
"éénhandsbediening" en de Druk-
knopsluiting in 2- of 3-puntsuitvoe-
ring. Bij de Rotor Buckle kan men een
los schouderdeel kopen. waardoor
men zelf kan bepalen met een 2- of
3-puntsuitvoering te rijden.
Twee uiterst praktische systemen. die

De schouderdelen van beide soorten
zijn voorzien van de. als belangrijke
schokdemper fungerende Coenen
Safety Stitch. Een extra praktische
mogelijkheid is de 3-Lock-RolI, die
de gordel ná gebruik keurig opbergt.

~ P.S. Gebruik uw
~ autogordel ALTIJD.

HEUS HET HELPT!!!
Vraag uw garagehouder naar de Coenen

autogordels of vraag inlichtingen en folder bij: Carrosseriefabriek Coenen N.V. Den Haag. Binckhorstlaan 174.
tel. 070 - 814181; Utrecht, Leidseveer 37-43. tel. 030 - 24743; Vught. Gogelstraat 3. tel. 04100 - 32016

~

Halt!
Zonengrenze

VERGEET
HAAR NIET

Er is een speciale Coenen kindergordel.
De enige met patent snelsluiting.

in paniek met één hand moeiteloos
zijn te openen.

~~~I
17
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drs. L. P. 1. de Bruyn

PARTIJ KIEZEN
systematisch-vergelijkende analyse
van de partij programs
voor de
Tweede Kamerverkiezing 1971

_".'4 •

~

SAMSOM UITGEVERIJ NV

ALPHEN AAN DEN RUN 1971

Ordebandhavlng

7.29 Algemeen
- verdediging van de parlementaire democratie en de democratische volks-

.rechten. Bescherming van de rechten van de burgers tegen aantasting door de
activiteiten van de rechtse extremisten in het militaire en politie-apparaat
- CPN

- wij willen buitenparlementaire acties steunen, met elkaar in verband brengen
en optreden als parlementaire spreekbuis daarvan, mits het gebruik van fysiek
geweld en het opzettelijk toebrengen van schade aan de bezittingen van bur-
gers of van de gemeenschap wordt uitgesloten en ook het dikwijls onvermijde-
lijke repressieve geweld niet opzettelijk wordt uitgelokt - pSP

- het is de taak van de overheid het recht te handhaven in de democratie, de
staatsvorm waarin de meerderheid rekening houdt met de wensen en belangen
van minderheden, maar waarin de meerderheid zonder zichzelf te verlooche-
nen niet kan toestaan dat een minderheid regeert. Erkenning van de nood-
zaak dat de overheid optreedt ter bescherming van de geestelijke vrijheid en
van de diepste gevoelens van een ieder, o.a. tegen bedreiging met terreur door
kwaad willende groeperingen en individuen' - vvo

- het besef van de waarde 'der democratie zal moeten worden bevorderd. Niet
toegegeven zal mogen worden aan intimidatie en aan het recht in eigen hand
nemen. Wetten, die op democratische wijze tot stand zijn gekomen, zullen
moeten worden nageleefd zolang zij niet op democratische wijze zijn gewij-
zigd of ingetrokken - os'70

- de overheid trede streng doch rechtvaardig op tegen hen die de rechtsorde
trachten te verstoren; zij bestrijde de misdadigheid onder de jeugd o.a. door
het plaatsen van ontspoorde jongeren in werkinrichtingen - BP

- herstel van het gezag van de regering, vloot, luchtmacht en leger, op scholen
en universiteiten. Krachtig optreden tegen sabotage en aanzetten tot sabotage,
tegen gezagsondermijnende demonstranten, krakers en andere rellenschop-
pers - BR

- personen en groepen die met schenning van wet of orde hun doelstellingen
trachten te bereiken, moeten met krachtige hand tot de orde worden geroepen,
ook wanneer het gaat om zg. 'ludieke acties'. Onderzocht dient te worden of
in bepaalde categorieën van gevallen wettelijk vastgelegde minimumstraffen
moeten worden ingevoerd - GPV

7.30 Politie
- een nieuwe organisatie van de politie dient op de gewesten te worden afge-

stemd - ARP
- de overheid dient de politie duidelijke voorschriften en bevoegdheden te geven

134

Voor de verkiezingen
hebben wij bijgaande
teksten niet willen
publiceren omdat wij
geen stemadvies wilden
geven. Niettemin is een
en ander boeiend genoeg
om er alsnog kennis van
te nemen. Vandaar!
En nu maar zien waar
het in de komende vier jaar
heen gaat ...

om de orde en rust te handhaven. Politie-officieren dienen zodanig te worden
opgeleid, dat zij de onder hun bevel staande manschappen duidelijke opdrach-
ten weten te verstrekken. Instelling van een Mobiel Korps (dus snel verplaats-
baar) Politie Commando Troepen van 50 à 100 man, die speciaal worden ge-
traind in en opgeleid voor de bestrijding van de misdaad in de grote steden.
Zij dienen direct te staan onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken - BR

- betere wetenschappelijke uitrusting van het politie-apparaat. Stimulering van
de samenwerking tussen het politie-apparaat, de reclasseringsinstellingen en
de instellingen voor geestelijke volksgezondheid en maatschappelijk werk;
uitbreiding en waar nodig betere outillage van de politie met name de ver-
keerspolitie - CHU

- bij de wet richtlijnen stellen voor het gebruik van geweld door de politie.
Selectie en opleiding van de politie niet uitsluitend toespitsen op het hand-
haven van het gezag, maar ook op het garanderen en beschermen van de
voor de uitoefening van de vrijheidsrechten noodzakelijke ruimte - 0'66

- ruimere bevoegdheden voor een effectieve politie-organisatie om op te treden
tegen georganiseerde guerilla en geweldoefening van anarchistische elementen.
Uitbreiding, grondiger scholing en betere salariëring van het geuniformeerde
politiepersoneel - GPV

- de korpsen van rijks- en gemeentepolitie verenigen in één landelijk politie-
apparaat, dat in een gedecentraliseerde organisatie onderworpen blijft aan
een effectieve democratische controle - KVP

- instelling van een staatssecretariaat voor de politie; opheffing van rijks- en
gemeentepolitie en vervanging daarvan door één regionaal ingedeeld politie-
korps - VVD

Deelgebieden

7.31 Homofilie
- maatschappelijke en sociale discriminaties m.b.t. de homofiele medemens op-

heffen - ARP
- wij vinden het juist, dat de homofiel als medemens wordt gerespecteerd - CHR.

PARTIJEN

- opheffing van discriminatie jegens de homofiele mens, zoals besloten in het
huidige artikel 248bis van bet Wetboek van Strafrecht - ,KVP

- erkenning van de COC - pSP
- homofielen worden noch in de wet noch feitelijk achtergesteld - PVDA (kern}
- afwijzing van discriminatie tussen homofielen en heteroûelen ; erkenning van

de COC - VVD
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korps-
volleybal-
kampioenschappen
te Borger

door opperwachtmeester D. N. W. Tits te Assen

De Korpsvolleybalkampioenschappen werden dit jaar
gehouden in de gemeentelijke Sporthal te Borger-D.
De organisatie was in zeer goede handen bij de
Rijkspolitiesportvereniging Drenthe. Tot in de puntjes
was alles geregeld zodat deze wedstrijden zonder
enige wanklank reeds om drie uur 's middags waren
afgelopen. Voor het echter zover-was, waren er tien
wedstrijden op twee velden gespeeld onder zeer des-
kundige leiding van Nevobo-scheidsrechters. Bij en-
kele wedstrijden was de spanning te snijden.
Het begon direct al bij de eerste set tussen Noord
en West 11. West " wist deze tot winst te brengen
met 16-14. Hierna nam Noord volledig het heft in
handen en met 15-9 en 15-3 kreeg West" zijn eerste
nederlaag.
West I tegen Oost had ook een spannend verloop
want ook hier moesten drie set's gespeeld worden
waarbij uiteindelijk West I als winnaar uit de bus
kwam.
Ik mag u voor de overige resultaten verwijzen naar
de uitslagen, waaruit eveneens valt te concluderen,
dat het verloop spannend was.
Drie ploegen eindigden met 6 punten, namelijk Zuid,
Noord en West I. Het setgemiddelde moest de door-
slag geven. Zuid werd toen winnaar omdat het maar
2 set's had verloren. Noord en West I hadden ieder
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3 set's verloren en toen besliste het aantal gescoor-
de punten. Dit viel uit in het voordeel van Noord
(124 punten) terwijl West I op de' derde plaats terecht
kwam omdat het maar 114 punten had gescoord.
Spanning dus volop. West" werd vierde met 3 pun-
ten en Oost sloot de rij met 1 punt.
De wedstrijden trokken veel belangstelling. Zo merk-
ten wij o.a. op de burgemeester van Borger, de dis-
trictscommandanten van Leeuwarden, Groningen en
Assen, de officier voor jeugdzaken, commandant op-
leiding ME-Exloo, de heer R. Suvaal, inspecteur L.O.

Spelmoment: Waarom blokt die 2e man niet?

Korps Rijkspolitie en diverse groepscommandanten.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de dis-
trictscommandant Assen - de overste L. P. Berg-
sma - die namens de Algemeen Inspecteur, die he-
laas niet aanwezig kon zijn, de deelnemers felici-
teerde met de behaalde resultaten.
Een extra prijs werd uitgereikt aan één der dames
van de volleyballers. Zij had het namelijk gepres-
teerd om de gehele dag de ploeg van haar verloofde
aan te moedigen door alsmaar op een hoorn te bla-
zen. (Mogelijk kan zij worden opgenomen in de
Rijkspolitiekapel).
Volleybalcommissie:
D. N. W. Tits, wedstrijdleider; C. van Os en J. Oude-
man, commissaris.
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Deelnemende teams:
West I (vmg. ress. Den Haag), West 11 (vmg. ress.
Amsterdam), Oost (vmg. ress. Arnhem), Zuid (vmg.
ress. 's-Hertogenbosch) en Noord (vmg. ress. Gro-
ningen.

De gedetailleerde uitslagen waren als volgt:
Noord-West 11 (14-16, 15-9, 15-3)
West I-Oost (7-15, 15-7, 15-4)
Zuid-Noord (15-13, 15-8)
Oost-West 11 (1-15, 9-15)
West I-Zuid (15-2, 15-12)

Het kampioenszestal (Zuid) met leider C. van Os

Noord-Oost (15-6, 15-2)
Zuid-West 11 (15-9, 15-10)
West I-Noord (5-15, 12-15)
Oost-Zuid (4-15, 2-15)
West 11- West I (7-15, 12-15)

2-0
2-0
0-2
0-2
0-2

2-1
2-1
2-0
0-2
2-0

Eindstand:
1. Zuid
2. Noord
3. West I
4. West 11
5. Oost

6 pt. (2 ver!. set's).
6 pt. (3 ver!. set's, gescoorde punten 124).
6 pt. (3 ver!. set's, gescoorde punten 114).
3 pt.
1 pt.

Overste L. P. Bergsma tijdens de prijsuitreiking

adjudant C: 'van der Plas te Schoonhoven nam afscheid

In verband met het bereiken van de 60-jarige
leeftijd nam de adjudant C. van der Plas in februari
afscheid als groepscommandant Schoonhoven.
Velen maakten van de door het gemeentebestuur
aangeboden receptie gebruik afscheid van deze
sympathieke functionaris te nemen. Vele sprekers
gaven uitdrukking van hun waardering en de goede
verhouding gemeente-rijkspolitie kwam o.m. tot
uitdrukking in het doelmatig geschenk van
gemeentebestuur en rijkspolitiepersoneel aan de
heer en mevrouw Van der Plas: beiden ontvingen
een "vouwfiets".

op de foto van rechts naar links: Districtscommandant overste
W. M. Rehorst, officier van justitie mr. A. C. van der Spek,
burgemeester J. Aten en adjudant C. van der Plas.
(foto: Technische Recherche 's-Gravenhage)
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over de
opleidingsschool
gesproken

Als er gevraagd zou worden of de opleiding van ad-
spirant-wachtmeesters noodzakelijk is, zal iedereen
dit beamen. Hoe meer, hoe liever, zal menigeen zeg-
gen, waarmee tegelijkertijd vastgesteld wordt dat
aan een groot aantal opgeleide adspiranten behoefte
bestaat. Het bestaande tekort en de nog steeds in
omvang toenemende taak van de politie, onderstre-
pen deze behoefte.
Het belang van een goede politie-opleiding is door
de jaren heen aangetoond en wordt door iedere po-
litieman van hoog tot laag aanvaard. Men kan stellen
dat hiermee voor de doorsnee politie-ambtenaar de
kous af is, hij is verder alleen maar geïnteresseerd
in het aantal adspiranten dat elk kwartaal afzwaait
en de toch al dunne gelederen komt versterken.
Waar het mij hier om te doen is en waar ik enigszins
in hoop te slagen, is duidelijk te maken wat nu pre-
cies de funktie is van de man die een jaar lang met
een aantal adspiranten optrekt en hen wegwijs maakt
in de doolhof van wetskennis en voorschriften. Men
noemt hem nu "docent" maar weet men verder iets
van zijn taak en funktie af. Is hij werkelijk die "model-
figuur" , die .voorschrtttenvreter" , die "schooi mees-

, ,

ter-oude-stijl-in-uniform"?
Met enige kennis sprekend over de opleidingsschool,
zoals die nu werkt kan ik volmondig "nee" zeggen.
In het sterk verjongde docentenkorps zou voor een
dergelijke figuur geen plaats zijn, .dit betekent overi-
gens niet dat ik eerder door een' bekend Nederlands
taalinstituut gebezigde slogan "het instituut met de
hartelijke leraren" voor de opleidingsschool zou wil-
len opeisen.
Toegegeven een docent borstelt zijn uniform wat
vaker, hetzelfde geldt voor zijn schoenen, zijn haar-
dracht is wat aan de korte kant, de omgangsvormen
met de adspiranten zijn wat vormelijk, maar in een
gebouw waar ongeveer 250 adspiranten in opleiding
zijn, dragen deze zaken, mits niet overdreven, bij tot
de vorming van diezelfde adspiranten. Het dragen
van een uniform is de meesten vreemd en de ver-
plichtingen die het dragen van een politie-uniform
met zich meebrengen moeten hen geleerd worden.
De docent is voor hen "het voorbeeld" gedurende
de opleiding.
Opleiding betekent voor een belangrijk deel vor-
ming en voorbereiding voor de praktijk en het is

De! HIE!ME UCIiTlHG A/)SPI/!AHT"'N WORDl"
\l~III"H.4l~eNP TE6EMOêr Ge:Z16N .' •••
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juist de docent waar de adspirant zich naar richt.
Die vorming is naast de theorie de belangrijkste taak
van de docent. Hij brengt de adspiranten allerlei
theoretische vakkennis bij en vermengt deze theorie
met de hem bekende praktijk, anders gezegd hij ver-
werkt een belangrijk stuk praktijkervaring in zijn
theorielessen. Hij is in de klas een dominerende fi-
guur, in de goede zin van het woord.
In deze zin is lesgeven een inspannende bezigheid,
die de hele persoon van de docent opeist. Een bui-
tenstaander zou licht de indruk krijgen dat lesgeven
een kwestie is van wijde mouwen en schudden. Goed
lesgeven begint met een degelijke voorbereiding.
Tegenover deze persoonlijke inspanning staat dat
lesgeven nu een stuk "teamwork" is omdat de ken-
nisoverdracht in beweging is. Gezamenlijk zoeken
de docenten naar nieuwe wegen, nieuwe methoden,
allereerst om het opnemen van de theorie door de
adspiranten beter en meer efficiënt te doen verlopen.
Getracht wordt dan ook, in gezamenlijk overleg, deze
nieuwe, soms alleen maar gewijzigde inzichten, in-
gang te doen vinden.
Al met al is docent zijn aan de opleidingsschool niet
een kwestie van uitgerangeerd zijn, van "onderwij-
zer" spelen, maar een boeiende aangelegenheid,
mede door de omgang met jonge tot zeer jonge men-
sen, aan de andere kant omdat het ontwikkelen van
eigen, frisse initiatieven door de leiding van de
school op prijs worden gesteld.
Naar mijn mening zijn er in ons korps potentiële
kandidaten voor de funktie van docent, die het ook
wel zouden willen proberen, als zij hun schroom ten
aanzien van het leven op de opleidingsschool als
docent kunnen overwinnen.
Ik hoop dan ook door dit stukje het .Jroutenklaas-
idee" ten aanzien van de docent aan de opleidings-
school te hebben weggenomen. Het bovenstaande is
beslist niet bedoeld als een wervingscampagne bui-
ten de officiële kanalen.
Ik wil eindigen met te zeggen dat iedere belangstel-
lende welkom is, als hij eens een dag wil komen kij-
ken en praten met de docenten.

De opperwachtmeester der rijkspolitie,

docent aan de opleidingsschool,

J. Crezee.

lil~
voor:

Asfaltverhardingen en
-Deklagen
Cementbetonwegen
Grondcementstabilisaties

uitgevoerd met het modernste materieel en
bewaakt door eigen laboratoria.

KANTOREN:
DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 070-814331 - VUGHT: Taal-
straat 38, tel. 04100-23381 - ZAANDAM: Provincialeweg 184
tel. 02980-23277 - HEERENVEEN-Zuid: Jagtlustweg. tel. 05130-
6591 - WAGENINGEN: Mennonietenweg, tel. 08370-3127.

TT.-RACES
ASSEN
26 juni
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HORIZONTAAL:

vastgesteld bedrag dat
iemand aan belasting te
betalen heeft.

6 scheepszoetelaar, parle-
vinker.

12 landbouwer.
14 insekt.
15 overblijfsel bij verbranding.
17 soort sportvereniging.
20 naschrift (afk. Latijn).
21 dik en plomp.
23 gedrochtelijk wezen.
24 uitgestrekte vlakte.
25 hetzelfde (Latijn).
27 plaats waar twee stenen

aan elkaar verbonden zijn.
28 zwaard met één snede.
29 tenen mand.
31 vis.
32 muzieknoot.
33 verWorpeling (figuurlijk).
35 landbouwwerktuig.
36 vis.
37 vogel.
39 type zeilvaartuig (afk.).
40 Russische munt.
42 geluid van zeker dier.
44 alle tanden en kiezen.
46 grappenmaker.
47 stad in Zwitserland.
49 plaats in Limburg.
52 schouwburgrang.

53 plezier, pret.
54 kunstmatige springbron.
58 hoofdplaats van Ameland.
59 Verenigde Staten (afk.).
60 babyspeelgoed.
62 loco-burgemeester (afk.).
63 stad in Italië.
64 ruimte tussen twee aan

elkaar sluitende planken.
66 hinderlijk, aanstoot gevend.
67 ruimte voor een straatdeur

die terugspringt of niet
gelijk met de voorgevel is.

VERTICAAL:

1 mannelijk beroep.
2 aardrijkskundige aan-

duiding (afk.).
3 korte kous.
4 grondsoort.
5 edelgas.
7 niets uitgezonderd.
8 veel kostend.
9 smalle strook land tussen

twee veenplassen.
10 centraal deel van een

plant, waaromheen de blad-
achtige organen bevestigd
zijn.

11 onderscheidingsteken.

PUZZEL VAN DE MAAND

De winnaar van april-puzzel werd:

C. DE RODE
Langendijkstraat 11
KAATSHEUVEL

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 5 juni bij de

Puzzelredactie Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Versteegstraat 2 - Voorburg

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*

*

Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

13 lange, dikke overjas.
16 reinigingsmiddel.
18 voegwoord.
19 cent (afk.).
20 vrucht.
22 het aanhoudend onver-

staanbaar praten.
24 kwartslamp van bepaalde

constructie, rijk aan ultra-
violette stralen.

26 in zee wonend wezen, half
vrouw, half vis.

27 rond voorwerp.
29 adell ijke titel.
30 rivier in Afrika.
33 kleverige stof.
34 woonschip.
38 tropische vis.
41 roofdier.
43 soort antilope.
45 heldendicht.
48 stekelhuidig dier.
50 in proza geschreven

verdicht verhaal.
51 muziekinstrument.
54 tijdelijke toestand in de

ontwikkeling van iets.
55 deel van de dag (afk.).
56 oude lengteëenheid.
57 akelig.
60 tocht te paard, per fiets

enz.
61 knaagdier.
63 rivier in Italië.
65 dat is (afk.).

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.

Kent u onze unieke auto polis met de
vele pluspunten nog niet?
Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 134
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nieuwe groepscommandanten

Op 1 april 1971
Adjudant F. Godeschalk

te Lekkerkerk. Hij werd op
15 augustus 1917 te Bigge-

kerke geboren en was vanaf
1 juni 1960 plaatsvervangend

groeps tevens rayon-
commandant te

Steenbergen.

Op 1 februari 1971
Adjudant M. Bolt te

Hemelumer Oldeferd (Koudum).
Hij werd op 24 januari 1918
te Grootegast geboren en

was vanaf 1 april 1965 plaats-
vervangend groepscommandant

te Dantumadeel, tevens rayon-
commandant te Murmerwoude.

Op 1 april 1971
Adjudant J. L. M. van Dijk comman-
dant van groep 111 der Rijkspolitie
te Water te Amsterdam. Hij werd op
10 april 1920 te Mqnster geboren en
was vanaf 20 september 1955 post-
commandant r.p.t.w. te Akersloot.
Op 30 april 1970 werd hem de ere-medaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassàu

in zilver toegekend.

Op 16 maart 1971
Adjudant J. M. Kruitbos

te Sleen. Hij werd op
16 augustus 1918 te Deventer

geboren en was vanaf
1 juli 1963 plaatsvan-
gend groeps- tevens
rayoncommandant te

Westerbork.

Op 16 april 1971
Adjudant J. Th. Roelofs

groepscommandant te
Heerde. Hij werd op 11 mei

1917 te Amsterdam geboren
en was vanaf 15 december

1961 postcommandant te Heerde
en sedert 1 januari 1971 aldaar
plaatsverv.-groepscommandant.

majoor E. Spierenburg
hoofd veiligheidsdienst
Koninklijk Huis

's-Gravenhage. Per 1 september 1954 volgde zijn
bevordering tot Inspecteur.
Met ingang van 1 mei 1956 ging hij over naar het
Korps Rijkspolitie in de rang van Officier der Rijks-
politie 2e klasse en werd ingedeeld bij de Staf van
het District Apeldoorn.
Ingaande 1 september 1960 werd hij tewerkgesteld
bij de Nederlandse Politie Academie en met ingang
van 1 september 1961 tot Officier der Rijkspolitie 1e
klasse bevorderd.
Per 1 september 1963 werd hij op eervolle wijze ont-
heven van zijn tewerkstelling bij de Academie en
aangewezen als officier-toegevoegd aan de Com-
mandant van het District Apeldoorn.
Vervolgens werd hij per 1 augustus 1964 geplaatst
bij de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie en
toegevoegd aan de Commandant van die school.
Met ingang van 15 december 1966 werd hij aange-
wezen als Commandant van de Verkeersschool. Per
1 september 1968 volgde zijn bevordering tot Diri-
gerend Officier der Rijkspolitie 3e klasse.

Als opvolger van de Dirigerend Officier der Rijks-
politie 1e klasse P. C. Silver, hoofd van de Veilig-
heidsdienst van het Koninklijk Huis, die (zie elders in
dit nummer), met ingang van 1 mei 1971 de dienst
heeft verlaten, is aangewezen de Dirigerend Officier
der Rijkspolitie 3e klasse E. Spierenburg, geboren
2 augustus 1929, thans Commandant van de Ver-
keersschool van het Korps Rijkspolitie te Bilthoven
en sedert 1 februari 1971 gedetacheerd bij de Veilig-
heidsdienst van het Koninklijk Huis.
Na zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Aca-
demie werd hij met ingang van 1 januari 1954 aange-
steld als Adjunct-Inspecteur van gemeentepolitie te
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AMBTSJUBILEA
DISTRICT ASSEN
Owmr. J. Blanken, Assen

DISTRICT LEEUWARDEN
Wmr. te kl. P. de Jong, SI. Johannesga
Wmr. te kl. J. Swart, Bolsward

DISTRICT MAASTRICHT
Wmr. 1e kl. P. J. Salden, Stein

DISTRICT NIJMEGEN
Wmr. 1e kl. J. aan de Wiel, Vuren

DISTRICT UTRECHT
Wmr. te kl. L. v. Wijk, Amerongen
Wmr. 1e kl. J. Dijs, Linschoten
Wmr. te kl. B. Molenaar, Tienhoven

RIJKSPOLITIE TE WATE'R
Wmr. 1e kl. H. J. Hellendoorn, Dordrecht
Owmr. D. van den Berg, Leeuwarden
Wmr. te kl. W. Roodenburg, Spijkenisse

25 jaar op 13- 5-1971
25 jaar op 15- 5-1971
25 jaar op 15- 5-1971

25 jaar op 1- 5-1971

25 jaar op 16- 4-1971
25 jaar op 1- 5-1971

40 jaar op 11- 6-1971

25 jaar op 7- 5-1971

25 jaar op 1- 4-1971
25 jaar op 16- 4-1971
25 jaar op 1- 5-1971

BETON- EN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ

J. H. LAEVEN N. V.
Franciscusweg 36 - HEERLEN - Tel. 045-71 8333

langs
de weg gezien

De res.-wmr. A. H. Renshof,
O. C. Huismanstraat 46, Nijmegen, maakte in
zijn woonplaats deze foto, n.1. op het kruispunt
Dennenstraat / O. C. Huismanstraat.
Nijmegen is altijd al een gastvrije stad geweest.

personalia

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-4-'71: Adjudant J. S. v. d. Water,
tijdelijk belast met de functie van plaats-
verv. Korpschef gemeentepolitie Heems-
kerk.
DISTRICT ASSEN
Per 16-3-'71: Adjudant J. M. Kruitbos tot
groepscommandant te Sleen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'71: Adjudant J. L. M. van Dijk
tot groepscommandant te Amsterdam-lil.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-3-'71: Owmr. J. Bruining van Bar-
singerhorn naar Oosterwolde.

• Beton- en Utiliteitsbouw

• Industrie- en Fabrieksbouw

• Waterbouwkundige werken

• Grond-, Riolerlngs-, Wegenwerken

29
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Per 1-4-'71: Wmr. A. v. Meerveld van
Stompetoren naar Noord-Scharwoude;.
wrn le kl. J. Ottens van Texel naar Mid-
woud.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 31-3-'71: Wmr. le kl. C. Snip van
Westzaan naar Akersloot.
Per 1,4-'71: Wmr. K. Hoogenberk van Pur-
merend naar Amsterdam (RP te W.).
DISTRICT APELDOORN
Per 16-3-'71: Wmr. le kl. H. te Koiste van
Barchem naar Groenlo; wmr. 1e kt. B.
Drolenga van Hoevelaken naar Nijmegen.
Per 1-4-'71: Van opl.school Arnhem onder-
staande wachtmeesters:
J. W. Beers en C. J. v. Oostrum naar
Aalten ; J. W. B. Huijting naar Oldebroek;
A. J. W. Jansen en B. J. Luimes naar
Lochem; A. R. de Jong naar Ermelo; Chr.
P. Schmidt en J. H. G. Zwierenberg naar
Apeldoorn; G. F. Bouma naar Nunspeet;
N. Gelmers naar Heerde; P. H. v. d.
Meijde naar Hoevelaken.

DISTRICT ASSEN
Per 1-1-'71: Adj. M. P. v. d. Dam van Ex-
100 naar Assen (Staf).
Per 22-2-'71: Wmr. Tn. v. d. Velde van
Assen naar Valthermond.
Per 24-2-'71: Wmr. H. Ch. v. d. Beek van
Valthermond naar Putten.
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. W. Ensing van
De Wijk naar Siddeburen.
Per 16-3-'71: Owmr. J. M. Kruitbos van
Westerbork naar Sleen.
Per 1-4-'71: Wmr. 1e kl. L. Buma van
Zuidlaren naar Usquert.

DISTRICT BREDA
Per 26-3-'71: Wmr. 1e kl. T. F. H. Klein
van Zundert naar Kapelle.

DISTRICT DORDRECHT
Per 27-3-'71: Wmr. C. F. v. d. Berg van
Rozenburg naar Pijnacker.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. J. A. Smets van
Mortel naar Gemert; wmr. 1e kl. A. L.
Dekkers van Handel naar Gemert.
Per 27-3-'71: Owmr. G. H. Ruiter van
Luijksgestel naar Twello; owmr. S. M.
Broere van Leende naar Bladel.
Per 1-4-'71: Owmr. J. B. F. Versteegen
van Beek en Donk naar Roermond; wmr.
1e kl, D. Bakker van Best naar Laren;
owmr. H. A. Boeijen van Siebengewald
naar Eersel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 27-2-'71: Wmr. 1e kl. T. Langerak van
Wateringen naar 's-Gravenhage.
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. M. A. de Graaff
van Wassenaar naar Hoogeveen; wmr. 1e
kl. J. C. Schipperijn van Oegstgeest naar
Horn.
Per 16-3-'71: Owmr. M. Pijl van Warmond
naar 's-Gravenhage; owmr. M. Potman
van Den Hoorn naar De Lier.
Per 27-3-'71: Owmr. P. Di'eleman van Bo-
degraven naar Hljnsburq.

DISTRICT GRONINGEN
Per 16-3-'71: Wmr. -te kl. W. Cazemier van
Groningen naar Bilthoven; wmr. 1e kl. D.
Reitsma van Groningen (verkeer) naar
Groningen (parketgr.).
Per 1-4-'71: Owmr. B. D. Lammers van
Meeden naar Rozendaal.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 27-2-'71: Wmr. 1e kl. H. J. Roks van
Berghem naar Zal k.
Per 16-3-'71: Wmr. 1e kl. S. v. d. Velde
van Sprang-Capelle naar Moerkapelle.
Per 22-3-'71: Wmr. 1e kl. K. R. Brink van
Veghel naar 's-Herloqenbosch.
Per 1-4-'71: Wmr. A. W. J. G. Janssen van
Veghel naar Hank; .wmr. 1e kl. J. de Bruin
van Boxtel naar Rosmalen; wmr. 1e kl.
A. J. Bremmer van Geffen naar Heesch;
wmr. P. H. M. van Hout van Heesch naar
Geffen; owmr. J. H. van Hooff van Empel
naar Rosmalen; owmr. P. J. van Vught
van Engelen naar Vlijmen.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 11-3-'71: Wmr. 1e kl. D. Bloemsma
van Wijnaldum naar Oosterwolde.
Per 22-3-'71: Wmr. 1e kl. E. Dekker van
Akkrum naar Leeuwarden.
Per 29-3-'71: Wmr. 1e kt. F. Ekkels van
Bolsward naar Oosterwolde.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. D. R. Kraak van
Terneuzen naar Oostburg.
Per 29-3-'71: Owmr. J. Verpoorten van
Stavenisse naar Brouwershaven.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. C. A. Koopman
van Zevenaar naar Herwen en Aerdt;
wmr. 1e kl. J. Schurink van Ochten naar
Zoelen; owmr. W. Heyink van Zuilichem
naar Arnhem.
Per 22-3-'71: Wmr. G. ten Pas van Nijme-
qen naar Driebergen.
Per 1-4-'71: Wmr. 1e kl. H. G. ten Broeke
van Ubbergen naar Gendt.
Per 1-4-'71: Onderstaande wmrs. van opl,
school Arnhem: '
J. A. C. den Hamer en R. A. A. Grisel
naar Geldermalsen; P. Schiltman naar
Eist; J. van Wieringen naar Duiven; A.
P. v . d. Berk naar Ben. Leeuwen; A. D.
P. Crezee naar Hedel; R. Delwig naar
Nijmegen; A. H. Schrap naar Beek en H.
M. J. Verbruggen naar Didam.
D!STRICT ROERMOND
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. K. v. d. Woude
van Swalmen naar Roermond.
Per 22-3-'71: Wmr. C. G. J. A. Donners
van Middelaar naar Roermond.
Per 27-3-'71: Wmr. 1e kl. W. G. G. van
Haren van Melick naar Roermond (meld-
kamer); wmr. 1e kt. E. J. Vriezen van
Roermond (parketgroep) naar Roermond
(meldkamer); wmr. 1e kl. H. J. Veldhuis
van Roermond (verkeersgroep) naar Roer-
mond (meldkamer).
Per 1-4-'71: Owmr. H. A. Boeijen van Sie-
bengewald naar Eersel; owmr. J. Kluijt-
mans van Peij naar Echt.
DISTRICT UTRECHT
Per 16-3-'71: Wmr. A. C. Nijenhuis van
Abcoude naar Mijdrecht.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-3-'71: Wmr. 1e kl. G. J. Boers van
Borne naar De Krim; wmr. 1e kl. A. Huis-
man van IJsselmuiden naar Den Ham te
Vroomshoop; owmr. J. A. Reuser van
Kuinre-Blankenham naar Oosterwolde;
wmr. te k]. J. S. Venema van Losser naar
Blokzijl.
Per 16-3-'71: Wmr. A. J. Beuwer van Wil-
lemsoord naar Nunspeet; wmr. 1e kl. J.
Benou van Eist naar Ouddorp.
Per 1-4-'71: Onderstaande wmrs. van opl.
school Arnhem:
R. W. J. Groenhuijzen naar Holten; P. G.
Lutke Veldhuis naar Vriezenveen; C. J. v.
d. Kooi naar Genemuiden; J. Harmsen
naar IJsselmuiden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Adjudant J. L. M. van Dijk van Akersloot
naar Amsterdam. owmr. H. Bunt van Gro-
ningen naar Delfzijl; wmr. 1e kl. W. W.
Idema van Amsterdam naar Willemstad;
owmr. W. Petersen van Vreeswijk naar
Willemstad.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Wmr. N. J. M. Evers, wmr. 1e kl. G. P. J.
Janssen en wmr. 1e k}, M. M. J. Golt-
stein, allen van Driebergen naar Grathem.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Officier 2e kl. J. J. Veenstra van Biltho-
ven naar Alkmaar.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Wmr. 1e kl. H. G. A. M. Greven van Horn
naar Schijndel.
VEILIGHEIDSDIENST KON. HUIS
Dir. Officier 2e kl. A. N. A. Puntman van
Soestdijk naar 's-Gravenhage (Alg. Insp.);
wmr. 1e kl. A. v. d. Woude van Soestdijk
naar Driebergen (A.V.D.); owmr. R. H. de
Hoop van Soestdijk naar Apeldoorn (Vei-
ligheidsdienst Kon. Huis).

bevorderingen
-r

DISTRICT ALKMAAR
tot adjudant:
Per 1-4-'71: L. Otlen te Alkmaar.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: J. Ottens te Midwoud.

DISTRICT AMSTERDAM
tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-1-'71: H. de Lange en P. M. Schou-
ten te Amsterdam.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'71: M. Kors te Amsterdam.
tot ambtenaar D:
Per 1-3-'71: J. E. Broenland te Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'71: G. de Jonge te Nunspeet en
H. te Koiste te Groenlo.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. W. Beers en C. J. van
Oostrum te Aalten; J. W. B. Huijting te
Oldebroek; A. J. W. Jansen en B. J. Lui-
mes te Lochem; A. R. de Jong te Ermelo;
C. P. Schmidt en J. H. G. Zwieren berg te
Apeldoorn; G. F. Bouma te Nunspeet; N.
Gelriiers te Heerde; P. H. v, d. Meijde te
Hoevelaken.
DISTRICT ASSEN
tot adjudant:
Per 16-3-'71: J. M. Kruitbos te Sleen.
tot wachtmeester:
Per 1-2-'71: G. E. Bouwmeester te Assen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'71: T. Guichelaar te Assen.
DISTRICT BREDA
tot parketwachter A:
Per 1-1-'71: J. F. van Gils te Breda.
DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'71: J. Benou te Ouddorp.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: P. van Felius te Alblasser-
dam; P. J. Rubeling en C. J. L. v. Duinen
te Brielle; G. Boender en L. H. Hendrik-
sma te Oude Tonge; C. van Esch te Spij-
kenisse en T. Kik te Hardinxveld-Giessen-
dam.
DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'71: J. A. Smets te Gemert.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 16-3-'71: M. Pijl te 's-Gravenhage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'71: H. Spel te Krimpen a. d. lJsset.
Per 16-3-'71: S. v. d. Velde te Moerkapelle.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. G. Scheer te Hillegom; J.
F. M. Stampraad te Oegstgeest; J. L.
Stotijn te Berkel en Rodenrijs; J. J. Ver-
keijen en A. M. Wassenaar te Voorscho-
ten en P. v. d. Werken te Waddinxveen.
DISTRICT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'71: W. Ensing te Siddeburen.
Per 16-3-'71: D. Reitsma te Groningen.
Per 1-4-'71: L. Buma te Usquert.

D!STRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: H. Th. M. Simissen te 's-Her-
togenbosch.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'70: H. H. Hunze te Grave.
tot parketwachter A:
Per 1-3-'71: A. F. Arts te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN
tot wachtmeester:
Per 1-2-'71: K. Groen te Joure.
tot parketwachter A:
Per 1-3-'71: W. Visser te Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'71: L. H. Vankan te Beek (L.).

DISTRICT MIDDELBURG
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'71: D. R. Kraak te Oostburg.
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tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. A. v. Schalkwijk te Kloos-
terzande; C. B. Woets te Oostburg.
DISTRICT UTRECHT
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-1-'71: E. Koenen te Bunschoten.
DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'71: A. Huisman te Vroomshoop;
J. S. Venema te Blokzijl.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: A. J. Beuwer te Holten; R. W.
J. Groenhuijzen te Raaite; P. G. Lutke
Veldhuis te Vriezenveen; C. J. v. d. Kooi
te Genemuiden en J. Harmsen te IJssel-
muiden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot adjudant:
Per 1-4-'71: J. L. M. van Dijk te Amster-
dam-lil.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: H. Bunt te Delfzijl en W. Pe-
tersen te Willemstad.
tot rijksambtenaar C:
Per 1-1-'71: L. Altena en J. H. Heijsman
te Amsterdam.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-1-'71: G. Dijkers te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-12-'70: J. A. v. d. Put te Driebergen.
Per 1-1-'71: Mej. C. Lastdrager te Drie-
bergen.
tot rijksambtenaar E:
Per 1-1-'71: D. Hoogerwerf te Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
tot hoofdschrijver:
Per 1-1-'71: J. J. G. Meijs te Voorburg.
tot schrijver A:
Per 1-1-'71: Mej. J. van Laar en H Ves-
ters te Utrecht; mej. G. S. Pellicaan en
L. A. J. Spiessens te Voorburg.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot amd. ambt. C 2e kl.:
Per 1-2-'71: W. J. Schimmel te Arnhem.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-3-'71: J. J. v. d. Korput en P. E. M.
Schmeink te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
tot rijksambtenaar C:
Per 1-3-'71: A. J. Strijbos te Horn.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-3-'71: R. P. F. J. Buurman te Horn.
tot rijksambtenaar F:
Per 1-3-'71: P. P. J. Jacobs te Horn.
CENTR. OPL. MOBIELE EENHEDEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'71: W. Bijl en H. Kampen te Ex-
100.
Per 1-4-'71: H. Bos te Exloo.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
f'e, 1-4-'71: H. v. Ewijk, schrijver te Scha-
gen; J. E. Mouwes, schrijver te Langedijk.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-4-'71: J. Bron, wmr. te Amsterdam.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-4-'71: Mej. A. E. M. v. d. Schoot,
wmr. te Eindhoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'71: Mej. J. J. M. Reestman, adm.
ambt. C 2e kl. te 's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-3-'71: Mevr. J. Hut-Krijthe, adm.
ambt. C 3e kl. te Marum.
Per 1-4-'71: J. Overbeek, adm. ambt. C 3e
kl. te Groningen.
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DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-4-'71: Mej. M. J. C. Delescen, wmr.
te Maastricht.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'71: B. Boer, schrijver te Bruinisse.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'71: Mej. K. J. Thissen, wmr. te
Roermond.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'71: H. S. Grol, adm. ambt. C 3e
kl. te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 12-3-'71: Mevr. P. M. Zadel-Paagman,
typiste A te Driebergen.
DIENST LUCHTVAART
Per 1-4-'71: W. G. Schermer, fotograaf A
2e kl. te Schiphol.

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-3-'71: Th. M. de Bruin, adm. ambt.
C 3e kl. te Utrecht.
Per 15-3-'71: Mevr. H. M. Diemel-Goes,
schrijver te Utrecht.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 1-3-'71: J. Schaap, Alg. Inspectie.
Per 15-3-'71: W. B. J. Blomsma en A. C.
de Boer te Amsterdam; Th. J. G. Sneek
te Alkmaar; W. Hogervorst en J. Hupkens
te 's-Gravenhage; M. W. van Tartwijk te
Eindhoven; J. H. Killaars, P. A. M. Bak-
ker, F. Th. M. G. Schatorie en J. G. van
Lier te Roermond; H. J. A. Eliesen te
Apeldoorn.
Per 1-4-'71: D. S. d' Hulst en G. Snijders
te Alkmaar; A. A. Kleijn te 's-Gravenhage;
J. P. A. van den Berkmortel te Eindho-
ven; H. B. Verberkt te Roermond; F. Bos
te Assen.
Per 1-5-'71: K. Lampe, Verkeersgroep Am-
sterdam; A. Oskamp te Utrecht; J. F. de
Badts en G. J. Kraaijeveld te 's-Graven-
hage; J. Quaak, H. A. M. Koper en Th. J.
Volkeri te Middelburg; H. Janssen, G. de
Valk en L. Grit te Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-4-'71: A. Aozema, schrijver A te Ber-
gen (N.H.).
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-4-'71: P. Vijn, adjudant te Heems-
kerk; A. van 't Wout, wmr. 1e kl. te Pur-
merend; W. G. Schermer, wmr. te Wor-
mer.
DISTRICT ASSEN
Per 1-3-'71: G. Haandrikman, adjudant te
SIeen.
DISTRICT BREDA
Per 1-3-'71: K. de Leeuw, wmr. 1e kl. te
Berkel Enschot.
Per 1-4-'71: H. J. Th. van Son, adjudant
te Breda; J. H. Scheeringa, wmr. 1e kl. te
oudenbosch.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-4-'71: P. v. Dijk, schrijver A te Ba-
rendrecht; A. Spruijt, wmr. 1e kl. te Rot-
terdam.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-3-'71: H. J. M. Lieberwith, wmr. 1e
kl. te Eersel.
Per 1-4-'71: A. van Harberden, wmr. 1e kl.
te Someren; A. J. Grefelman, owmr. te
Eersel; mevr. W. A. van Geest-van Rijsin-
gen, schrijver te Eindhoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'71: M. v. d. Boomgaard, owmr. te
Voorschoten; A. H. Mostert, wmr. 1e kl.
te Pijnacker.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-4-'71: H. H. Bronsema, owmr. te

.1 Usquert.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'71: J. C. Setz, owmr. te Raven-
stein.
Per 1-4-'71: Th. Hubbers, adjudant te
's-Hertogenbosch; C. H. A. van Thiel,
techno contr. te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-5-'71: M. Attema, adjudant te Fra-
neker.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'71: C. v. d. Scheur, owmr. te
Gendt.

DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'71: W. W. van den Eijnden, wmr.
1e kl. te Helden Panningen.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-4-'71: G. J. Hekkert, wmr. te Bilt-
hoven.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'71: L. H. P. van Leeuwen, wmr.
1e kl. te Lelystad.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'71: J. W. Meemelink, techno con-
troleur te Driebergen; mevr. M. G. C.
Kleppers-Schutijser, adm. ambt. C 3e kl.
te Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-4-'71: A. J. A. Timans, hoofdambte-
naar voor bijz .. diensten te Voorburg.

Res.-Wmr.
W. van der Vegte

Leusden
District Utrecht* 7-5-1914

t 10-4-1971

wij herdenken

Res.-Wmr. le kl.
J. J. Rijken
Terheyden

District Breda
-(:( 15-5-1919
t 29-3-1971

Res.-Wmr. le kl.
C. J. de Langen

IJsselstein
District Utrecht

-(:( 19-12-1912
t 1- 5-1971

Res.-Wmr. le kl.
C. Brouwer

Steenwijkerwold
Distr. Zwolle
-(:( 9-12-1912
t 13- 4-1971

Res.-Wmr.
H. Dielissen
's-Hert.bosch

Distr. 's-Hert.bosch
-(:( 7-6-1916
t 22-3-1971
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Bii de omslagÍoto:

De Rijkspolitiekapel boekte vele
successen tijdens een onvergetelijk verblijf
in Wenen.

R,ECLASSER,ING

Nog altijd kan de verhouding tussen politie en
reclassering als een zeer interessant maar ook
netelig probleem aan de orde worden gesteld.
Het gaat zeker niet te ver te veronderstellen dat
de onderlinge betrekkingen - incidentele relaties
daargelaten nogal eens beheerst worden
door wantrouwen c.q. onbegrip.
ln Íeite een situatie die des te meer bevreemding
vindt, omdat zowel het opsporingsapparaat als
de reclassering dezelfde mens-in-nood ontmoeten
en beiden hopen dat de kontakten met hem bij
voorkeur eenmalig zullen zijn.
Reclassering en politie hebben in die ontmoeting
complementaire taken die, hoewel zeer verschillend
van uitgangspunt en aard, toch nauwe raakvlakken
hebben.
Die raakvlakken te willen zien en op juiste
waarden te leren schatten is een eerste vereiste.
Eerst dan kunnen ambtenaren van beide instituten
hun werk - in het belang van de maatschappij
en van alle mensen die haar vormen op de
juiste wijze volbrengen.

Red.
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de politie en
d.e reclassering

enkele g:edachten
rondom
samenwerking

,,Het is mij bekend dat reclasseringsambtenaren in
het algemeen geen contact met de politie zoeken.
Zij doen alsof de politie hun tegenstander is. Dat is
jammer, want de politie is een instantie waar de re-
classering een hoop plezier van zou kunnen hebben.
Politie en justitie enerzijds en reclassering ander-
zijds hoeven niet tegenover elkaar te staan aange-
zien het mijns inziens toch de bedoeling is met
elkaar bij te dragen tot een goed oordeel van de
rechter. "
Aan het woord is mr. J. C. van den Berg, Officier van
Justitie te Utrecht'), die de politie een bron noemt,
waarvan door de reclassering te weinig gebruik
wordt gemaakt, bij bijvoorbeeld het samenstellen
van voorlichtingsrapporten, over verdachten van een
misdrijf, ten behoeve van de rechterlijke macht.
Het is moeilijk een communis opinio te verkrijgen bij
de reclasserings-maatschappelijk werkers, omdat
over een eventuele samenwerking tussen politie en
reclassering op zijn zachtst uitgedrukt nogal genuan-
ceerd wordt gedacht. De ingezonden brieven n.a.v.
een artikel in het eerste nummer van het gemeen-
schappelijk blad van de reclasseringsinstellingen
,,KRl" hebben daarvan iets aan de oppervlakte ge-
bracht. Daarmee werd dan een topje van de ijsberg
zichtba ar .

Hoewel dat in geen der brieven zo expliciet wordt
uitgesproken, speelt uiteraard de wens van de zijde
van de reclasseringswerkers, zich duidelijk op te
stellen als hulpverleners, waarbij iedere mogelijk
postvattende gedachte dat de delinquent in contact
komt met een ,,verlengstuk van justitie" onmiddellijk
met kracht wordt tegengesproken, een zeer belang-
rijke rol.

Uiteraard is het voor ieder weldenkend mens ook
zonder meer duidelijk, dat juist in een periode van
stress, waarin de delinquent komt te verkeren in at-
wachting van hetgeen gaat gebeuren na zijn arresta-
tie en verhoor, waarna mogelijk insluiting is gevolgd
of waarna hij is heengezonden, hulpverlening alleen
dan kans van slagen heeft, wanneer er volledig ver-
trouwen is ontstaan.

2

De auteur van dit artikel
Henri L. de Vidal de St. Germain
redactiesecretaris van de
kombinatie van
Reclasseri n gs-l nste! I i ngen.

Hoezeer dus het uitgangspunt kan worden onder-
schreven, dat de verschitlende'instanties waarmee
de delinquent in aanraking komt, het beste met hem
voor hebben, er zal voor alles duidelijkheid moeten
zijn èn blijven over ieders taak. Niet alleen voor hem-
zelt maar ook voor zijn omgeving.
De delinquent is een mens in nood. Hij is dat niet
geworden door zijn contact met politie en justitie,
maar hij was dat al voordat hij het delict pleegde.
Deze mens in nood heeft hulp nodig; de reclassering
wil die hulp geven
Het is een tragisch feit, dat de reclassering in de
meeste gevallen slechts in staat is tot het geven van
hulp, wanneer door een delict de noodsituatie, waar-
in de pleger daarvan geraakte, manifest is geworden.
Een ideaalstelling zou uiteraard zijn, dat de reclas-
sering preventief te werk kon gaan, maar zij komt
daar door de onderbezetting in mankracht en de
overbezetting aan werk amper aan toe.

Verkeerde indruk

De indruk die soms ten onrechte ontstaat, dat de re-
classering tracht de delinquent vrij te pleiten, is vol-
strekt onjuist. Het moet evenwel duidelijk zijn, dat
voor iedere handeling en dus ook voor iedere misse
daad motieven te vinden zijn in het verleden van de
persoon om wie het gaat. Het zoeken naar die mo-
tieven en de omstandigheden waarin zij ontstonden
is iets heel anders dan vergoelijken wat er is ge-
beurd. Er zullen zeker in het verleden wel fouten zijn
gemaakt, waardoor de niet teréchte indruk waarvan
hierboven sprake is werd gevestigd, maar waar bij
ieder werk mensen zijn betrokken heeft dat ook het
voordeel, dat wij mogen stellen, dat fouten niet al-
leen op het conto van de reclassering behoeven te
worden geschreven.
Vroegtijdig contact tussen delinquent en reclassering
is van het allergrootste belang. Dat contact zou tot
stand moeten komen op het politiebureau, nadat het
verhoor is afgesloten. De reclassering zou niet in
een eerder stadium contact willen opnemen en b.v.
bij het verhoor aanwezig willen zijn Dat werkt slechts
onduidelijkheid in de hand, waar de arrestant op het
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bureau veelal toch reeds in een situatie van grote
spanning en verwarring verkeert.
Mr. J. C. van den Berg 1) zegt hierover: ,,lk ben cate-
gorisch tegen aanwezigheid van de reclassering bij
politieverhoren. De belangen van het onderzoek die-
nen beschermd te worden. De opsporing van een
zaak zou een deuk kunnen krijgen. Het is theoretisch
denkbaar dat via de reclassering, overigens te goe-
der trouw, eventuele mededaders ongewenste inlich-
tingen ter ore kunnen komen."

Vroegtijdig hulp verlenen

Maar, zoats gezegd, de reclassering stelt geen prijs
op aanwezigheid bij het verhoor. Wèl is een vroeg-
tijdig hulpaanbod terstond nadat het verhoor is
afgesloten zinvol. Persoonlijke moeilijkheden, de
situatie van het gezin, de kinderen, de werkkring e.d.
kunnen dan terstond worden besproken en waar no-
dig kan er actie worden ondernomen. Denkbaar is,
dat de verdachte de wens te kennen geeÍt, dat er
over hem een voorlichtingsrapport wordt uitgebracht,
welke wens dan door de reclassering aan de justitie
kan worden overgebracht.
Komt de reclassering hiervoor eerst in actie nadat
het proces-verbaal is opgezonden naar Justitie dan
zijn er al vele weken verlopen en kan met name
wanneer de verdachte voorlopig gehecht is - veel
ten nadele zijn veranderd in zijn persoonlijke situatie.
De reclassering kan daaraan dan niets of nauwelijks
meer iets doen.
Reeds bij voorgeleiding voor de officier van Justitie
zou de reclassering desgevraagd informatie kunnen
geven over de gevolgen van een eventuele insluiting
in het Huis van Bewaring (b.v. ontslag uit werkkring,
huwelijksmoeilijkheden), welke beslissing uiteraard
alleen door de OÍficier wordt genomen.
Ook zou het nuttig zijn, wanneer de politie de ver-
dachten in z.g. ,,lichte gevallen", waarbij geen voor-
geleiding plaats vindt (b.v. winkeldiefstallen) zou ad-
viseren zich eventueel met de reclassering in verbin-
ding te stellen. ln het merendeel van de gevallen zal
hier geen voorlichtingsrapport worden verlangd (het
arrondissement Twenthe en wellicht enkele andere
arrondissementen vormen hierop een uitzondering).
Er is immers toch iets gebeurd en het kan nuttig
zijn, dat hieraan aandacht wordt gegeven met het
oog op de achtergronden en ten einde na te gaan of
een beter sociaal functioneren mogelijk is, waardoor
mede recidive kan worden voorkomen.
De andersoortigheid van werkzaamheden van politie
en reclassering maakt het uiteraard noodzakelijk,
dat bepaalde regels worden gehanteerd. De reclas-
sering is een instantie die hulp verleent, maar ten-
slotte heeft de politie andere zaken aan het hoofd.
Het is dan ook niet minder dan fatsoenlijk, dat een
afspraak vooraf wordt gemaakt, wanneer men een
bekende c.q. onbekende arrestant wil bezoeken. An-
derzijds zou de politie na het afsluiten van het ver-
hoor aan verdachte een folder kunnen uitreiken,
waarin op heldere wijze wordt uiteengezet, wat de
reclassering wèl en wat de reclassering beslist niet
doet. De man kan dan de wens kenbaar maken, een

reclasserings-maatschappelijk werker van de instel-
ling zijner keuze te laten komen voor een gesprek,
waarin deze kan nagaan óf e r, en zo ja welke, hulp
moet worden verleend. Dat er behoefte aan een ge-
sprek is, blijkt wel uit de resultaten van een rapport
dat het Criminologisch lnstituut van de Vrije Univer-
siteit in mei 1970 uitbracht.')

Hoe vertel ik het , , .

Een vraag die daarbij opduikt, als variant op een
veelgehoord eigentijds gezegde, is voor wat de re-
classering betreft: Hoe vertel ik het mijn cliënten?
lmmers, hoe kan en moet de reclasserings-maat-
schappelijk werker de delinquent op het politie-
bureau duidelijk maken, in welke positie hii binnen-
komt, wanneer wat toch de ideaalstelling zot)
moeten zijn voor de uitvoering van de hierboven ge-
schetste situatie - een goede harmonie tussen poli-
tie en reclassering bestaat. Want in de belevings-
wereld van de man bij wie het om öit alles gaat, ligt
er toch een grote kloof tussen het werk van de po-
litie en dat van de reclassering.
Mejuffrouw A. Dane, maatschappelijk werkster bij
een consultatiebureau voor alcoholisme ziet het zoi
,,Daarom ben ik ook tegen iedere institutionalisering
van samenwerking tussen reclassering en politie in
de vorm van werkgroepen of commissies die zich er
mee bezig houden."')
Zaj spreekt daarmee wel een mening uit, die door
velen in de reclassering wordt gedeeld. Het moet
niet nodig zijn commissies politie-justitie-reclassering
te maken, die bij degenen die door de reclassering
moeten worden geholpen de indruk versterken, dat
reclassering een verlengde arm van justitie is. Het
eigen gezicht van de reclassering is gebaat bij een
ongereglementeerde en ongestructureerde samen-
werking met de politie, welke dan weliswaar plaat-
selijk naar vorm en inhoud kan verschillen, maar
waardoor de man of vrouw die een delict heeft ge-
pleegd, het best kan worden geholpen in de tijd dat
hij of zij deze hulp het hardst nodig heeft.
Politie en reclassering staan ieder voor hun eigen
werk met een eigen doelstelling. Er wordt wellicht in
verschillende plaatsen wederzijds tegen elkaars
werkzaamheden aangekeken, eÍ is wellicht een ze-
kere schroom van weerszijden, maar dat betekent
volstrekt niet, dat wij van een kloof behoeven te
spreken. Welnu, die schroom moet toch zeker kun-
nen worden overwonnen.

Henri L. de Vidal de St. Germain

Met dank maakt schrijver dezes melding van ge-
sprekken met zijn informanten, onder wie de heren
J. G. F. van Campen, reclasserings-maatschappelijk
werker te Hengelo (O.) en H. Kraan, adjudant-dis-
tricts-rechercheur b.d. van de Rijkspolitie te Almelo.

1) KRl, jrg. 1, sept. 1970. Uitg. Nat. Bur. v. Reclassering, Den Haag.
2) Verdachten onder stress. Een sociaal-psychologisch onder-

zoek naar de situatie van verdachten op het politiebureau.
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een caÍtière in een notedop

T(ammerus) J(an)
Canter Visscher
geboren te \Afonosobo (Java) 25 juni 1911

ln verband met het overlijden van zijn vader (lndisch rechterlijk
ambtenaar) reeds vóór het bereiken van het 1 e levensjaar in
Nederland gekomen.

Lagere school en gymnasiaal onderwijs te Arnhem (einddiploma
gymnasium A 1930).

Terstond daarna als vrijwilliger in opleiding aan de School
Reserve-officieren Bereden Artillerie (Ede);
(1932 reserve 2e luitenant, 1935 reserve 1e luitenant).
16.11.'31 bij Gempo's-Gravenhage als,,àlnbtenaar in opleiding

voor inspecteur van politie".
16.1 1.'32 adspirant-inspecteur van politie's-Gravenhage.
15. 2.'34 inspecteur van politie 2e klasse 's-Gravenhage.
17.12.'42 i.v.m. houding door de ,,Rijkscommissaris voor het be-

zette Nederlandse gebied (Höhere S.S.- und Polizei-
kommissar) op staande voet ontslagen.

4. 1.'43 op arbeidsovereenkomst als ,,Folitie-deskundige" aan-
gesteld bij het Rijksbureau voor lJzer en Staal te
's-G ravenhage.

1. 5.'44 overgenomen door Dep. van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en ingedeeld bij de ,,HooÍdinspectie voor
de Distributie-controle".
(na het bombardement van het Bezuidenhout onder-
gedoken).

10. 5.'45 dienst bij Gempo 's-Gravenhage hervat (rechtsherstel
verleend over de periode van 17.12.'42 lol 10.5.'45).

juli '45 vanwege Militair Gezag gedetacheerd te Breda en be-
last met de waarneming van de functie van comman-
dant van het district Breda der Marechaussee/Staats-
politie.

1. 1.'46 eervol ontslag als inspecteur van politie Gempo Haag
en benoemd tot officier der Rijkspolitie 1e klasse met
aanwijzing als commandant van het district Breda van
het Korps.

1. 7.'47 bevorderd tot dirigerend officier der RP 3e klasse.
1. 9.'54 eervol ontheven uit districtscommando Breda, inge-

deeld bij de Algemene lnspectie van het Korps en aan-
gewezen als hoofd van het - ingaande die datum in-
gestelde - bureau Werving.

1. 1.'55 bevorderd tot dirigerend officier der RP 2e klasse.
21 .11 .'55 naast de functie van Hoofd Bureau Werving mede be-

last met speciale opdracht op het gebied van de orga-
nisatie van het verkeerstoezicht bij het Korps.

21 . 4.'57 eervol ontheven uit de Íunctie van Hoofd Bureau Wer-
ving en aangewezen als Hoofd Bureau Verkeerszaken
bij de Algemene lnspectie.

1. 5.'58 aangewezen als chef van de staf Algemene lnspectie.
1. 6.'59 bevorderd tot dirigerend ofÍicier RP 1e klasse.

Bij K.B. van 28.11 .'66 ingaande alsnog 1.10.'66 aangewezen als
vervanger van de Algemeen lnspecteur van het Korps.

De kolonel Canter
Visscher zoals men
hem kent als
werker en als
de man met de
vorsende blik die
nauwelijks iets
ontgaat.

PIaa,ts-
vervangend.
Algemeen
Inspecteur
kolonel
T. J. Canter
Visscher
met ,rf.I.o."

Kolonel T. J. Canter Visscher,
sinds 1 mei 1958 Chef Staf van de
Algemene lnspectie en vanaf 1 ok-
tober 1966 plaatsvervangend Alge-
meen lnspecteur, gaat op 1 juli met
functioneel leeftijdsontslag. Dat Íeit
zal ongetwijfeld menigeen onge-
loofwaardig voorkomen. Zijn veel-
zijdige kennis van alles wat met de
(rijks) politie te maken heeft gaf
hem het audium van een levende
encycloped ie.
Zijn ongelofelijke werkkracht was in
alle hoeken van het land merkbaar
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en culmineerde in het verhaal dat de brand in de
Algemene lnspectie aan de Koningskade zou zijn
ontstaan door het heetlopen van zijn schrijfmachine.
Zijn vele act[viteiten en functies wekten de indruk
dat de man, die vele stukken haastig ondertekende
met ,,CaVi" e'en menselijke octopus moest zijn, wien
niets ontging. Het mag zo zijn dat niemand onmis-

ruim 40 jaar
g:ediend met credo:
leer te kennen wat je doet
en leer te willen
wat je moet . . .

koningin Emma en van prins Hendrik, bij de verlo-
ving van (toen) prinses Juliana had hij zijn taken in
het gewoel en de laatste jaren voor de oorlog zat hij
bij het centrale bureau voor de straatdienst, ópeciaai
belast met de organisatie van grote evenementen.
overigens: hij was ook twee jaar chef van het bureau
scheveningen en kreeg op het hoofdbureau te ma-
ken met personeelszaken. ln de mobilisatie was hij
bij het Sste regiment veldartillerie gelegerd aan de
Grebbe. Daarna werd hem gevraagd deel uit te gaan
maken van de Generale lnspectie van de NederÉnd-
se Politie, maar net voor kerstmis 1942 werd hij
wegens zijn uitgesproken anti-Duitse houding op
staande voet ontslagen. Hij kwam als politie-deskun-
dige bij het Rijksbureau voor lJzer en staal en later
bij de hoofdinspectie voor de distributiecontrote. Na
het bombardement van het Bezuidenhout in 1944

. in 1935 als
inspecteur 2e klasse
te Den Haag

dook hij onder.
,,Op 10 mei 1945 stapte ik ,s morgens in inspecteurs_

baar is, maar de gedachte dat nochtans de kolone; uniform naar het Haagse hoofdbureau om de dienst
Canter Visscher niet gemist kan worden, is helemaal
zo vreemd niet.
Niettemin: de man wiens beeld men kent als dat van
de werker in een decor van een schrijfmachine en
stapels papier, een fotomontage van de watersnood
van 1953 aan de muur en een antiek kastje met een
oude klok, die nog maar net zijn meeverhuisd naar
zijn kamer in het nieuwe gebouw van de Algemene
lnspectie aan de versteegstraat te voorburg I die
spitse kolonel die verleden jaar zelfs zijn eigen 40-
jarig ambtsjubileum vergat, gaat wél met pensioen.
over dat vergeten jubileum zegt hij glimlachend: ,,Ja
dat moest de Directeur-Generaal mij vertetten. Ik
werd bij hem geroepen en nam m'n blocnote mee,
Maar de D.-G. zen ,,'t Gaat om g f 

, rr

De kolonel Canter Visscher verlaat de Randstad en
vestigt zich in een verbouwd dubbel arbeidershuis
bij Brummen. Dat gebeurt na een lange en veelzij-
dige carrière die begon in 1gg0 na een gymnasiale
opleiding in Arnhem en een opleiding aan de Schoot
voor Reserve-Officieren Bereden Artillerie te Ede,
gevolgd door een benoeming bij de Gemeentepolitie
te 's-Gravenhage, waarbij hij op 16 november 1931
,,srnbtenaar in opleiding voor inspecteur van potitie"
werd.

,r'lZal er in" . . .

op de vraag hoe hij ertoe kwam voor een toopbaan
bij de politie te kiezen zegt de kolonet: ,,Dat zat er
misschien bij mijn geboorte al in. De familie van
vaders zijde had vele lndische bestuursambtenaren,
die van moeders zijde vele zee-otficieren. Ik had een
uitgesproken behoeÍte om de maatschappij te die-
nen in een organisatie die sterk in teamverband
werkt bij ordehandhaving en dienstverlening."

Organisatie

Eigenlijk van meet at aan had de kolonet grote ver-
antwoordelijkheden. Hij werd na een jaar adspirant-
inspecteur en was toen bij de straatdienst. Bij de
opening van de Staten-Generaal, de begrafenis van

6
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te hervatten. Er waren nog Duitsers en 's middags
ben ik opnieuw gegaan," aldus de kolonel, die in juli
door het Militair Gezag werd gedetacheerd te Breda
en belast met de waarneming van de functie van
commandant van het district Breda van de Mare-
chaussee/Staatspolitie. Zijn loopbaan bij het Korps
Rijkspolitie begon op 1 januari 1946, toen hij als offi-
cier 1e klasse werd aangewezen als commandant
van het district Breda.

DrieGeneraalsr.r

Bij het Korps Rijkspolitie diende de kolonel onder
drie generaals. Hij zegt van die drie tijdperken: ,,De
periode van generaal Penders was een voortzetting
van de consolidatie van het korps, zoals dat ontstaan
was uit gemeentepolitie, gemeenteveldwacht, rijks-
veldwacht, Koninklijke Marechaussee en het Korps
Politietroepen. Het tijdperk van generaal Gerritsen
werd gekenmerkt door de invoering van de politie-
wet en aanzienlijke wijzigingen op het gebied van de
rechtspositie. Daar heb ik ontzettend veel werk aan
moeten verrichten met allerlei procedures, aanwij-
zing van groeps- en postcommandanten, werktijden,
arbeidstijdverbeteri ng enzovoort.
De periode De Gast is een parallel aan de maat-
schappij vol stroomversnellingen, van kritische be-
schouwing van normen en gewoonten, die een soort
hectische toestand is geworden, waarin men alles
omver wil werpen zonder in het hoofd te hebben
hoe het dan wel zou moeten. Daar moet ook het
Korps Rijkspolitie op afgestemd zijn De generaal De
Gast heeft daar een scherpe kijk op. Hij is een man,
die steeds ver vooruit denkt en zich losmaakt van
een zekere bedrijfsblindheid, die voordien bij de
Nederlandse politie bepaald we! bestond."

Uitbraak en stormramp

Aldus de kolonel, die aan het eind van zijn carrière
bij het Korps Rijkspolitie van het begin daarvan zegtr
,,lD Breda had ik eerst het drama van de strafgevan-
genis; de uitbraak van een stel oorlogscriminelen
tijdens het kerstdiner. Wij kregen toen de buitenbe-
waking van de gevangenis opgedragen. Die had ik
nog maar net georganiseerd of het water brak los in
de stormramp van 1953. Ik kreeg de organisatie van
alle politiemaatregelen in het rampgebied, West Bra-
bant, Sint Philipsland en Tholen.
We hebben toen dag en nacht gesjouwd onder om-
standigheden die je je nu niet meer kunt voorstellen.
Breda had zegge en schrijve één auto met mobilo-
foon. lk kon alles alleen maar regelen doordat de
commandant van de politie in Roosendaal in het
bureau zat om mededelingen van mij door te geven."
Typererid voor de waardering, die men voor hem had
is het bijzondere feit dat toen hij per 1 september

De kolonel en mevrouw Canter Visscher
bij zijn afscheid als districtscommandant Breda in 19S4.

Rechts mr. A. J. Dek, toen luitenant bij het Korps.

1954 werd aangewezen als Hoofd van het Bureau
werving de gezamenlijke burgemeesters van het dis-
trict de kolonel en zijn echtgenote een eetservies
aanboden. Eind 1955 werd de kolonel (toen inmid-
dels overste) bovendien belast met een speciale op-
dracht op het terrein van de organisatie van het ver'
keerstoezicht, in 1957 werd hij aangewezen als hoofd
Bureau Verkeerszaken en in 1958 als Chef-Staf.

Eén politiekorps

Pratend over de veranderingen bij het korps en over
de politie-organisatie zegt de kolonel: ,,Het korps is
steeds meer een eenheid geworden. Maar door het
teruglopen van de perso,neelssterkte en het inkrim-
pen van de diensttijden is de uitvoering van de
groeiende taak voor het personeel steeds moeilijker
geworden. Mijn persoonlijke mening is dat er één
nationaal politiekorps moet komen, dat wel regionaal
georganiseerd is maar toch een eenheid vormt. Ook
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al met het oog op de mobiliteit van de misdaad en
het toenemende verkeer, maar ook in andere opzich-
ten is het werken in kleine verbanden achterhaald.
De politie heeft een intense schaalvergroting nodig
om met het weinige personeel doelmatiger te kun-
nen werken. lk acht het niet uitgesloten dat meer en
meer begrip zal ontstaan voor een nieuwe politie-
structuur die ik zojuist noemde."

Meer openheid

Terugkerend naar het Korps Rijkspolitie zegt de ko-
lonel: ,,Het korps is veel meer open geworden, zo-
wel ten aanzten van het interne personeelsbeleid als
naar buiten. We zijn a! lang bezig om ons uit een
zeker isolement te breken. Er is ook een zekere in-
spraak. Bijvoorbeeld in de Algemene Dienstcommis-
sie, waarvan ik plaatsvervangend voorzitter ben.
Daarin worden problemen open besproken en daar-
mee is een heel stuk verbetering van de communi-
catie vice versa gekomen."
De kolonel heeft in zijn carrière duidelijk aan diverse
tafels gezeten, soms zelfs aan twee kanten van de-
zelfde. Hij was secretaris van het hooÍdbestuur van
de Vereniging van hogere politieambtenaren en
sinds hij Chef-Staf werd was hij gemengd in het ge-
organiseerd overleg. Hij zegt:,,Het georganiseerd
overleg heeft aanzienlijk aan waarde gewonnen. Er
is meer openheid gekomen en er is een oprecht
streven om wederzijds begrip te hebben voor de
problemen."

Credo

Op de vraag of hij alle taken, die hij in de loop der
jaren op zijn schouders kreeg steeds met plezier
vervulde, antwoordt de kolonel: ,,Kijk, ik heb een
credo: leer te kennen wat je doet en leer te willen
wat je moet.
Een voorbeeld: toen de generaal Penders mij weg
wilde halen uit Breda zei ik: 'k heb er helemaal geen
zin in. Hij antwoordde: dat spijt ffie, maar ik moet je
hebben. Toen heb ik het aangepakt en als je dat dan
doet met de positieve wil er iets van te maken, ver-
dwijnt je aanvankelijke aÍkeer. De functie van chef-
staf heb ik altijd opgevat als werken op de plaats
waar het geweten van de Algemeen lnspecteur huist.
De Chef-Staf kan voor de Algemeen lnspecteur zeer
veel opvangen en ervoor zorgen dat hij niet teveel
met details opgehouden wordt. Bij afwezigheid van
de Algemeen lnspecteur moet de Chef-Staf informa-
tie kunnen geven en beslissingen durven nemen.
Dus was het voor mij zaak om veel te weten. Door

I

vele wisselingen van officieren en perioden waarin
bepaalde functies niet bezet waren heb ik ook veet
moeten waarnemen. Maar door mijn bemoeienis met
personeelszaken, verkeerszaken of materieel, raakte
ik ook daarvan weer op de hoogte. lk moet trouwens
wel zeggen dat er tengevolge van onderbezetting
naar kwaliteit en kwantiteit wel zeer veel op mijn
nek is gekomen. lk heb jarenlang geen gelegenheid
gehad voor hobby's, om er op uit te trekken of voor
persoonlijk contact met de executieve diensten."
De kolone! trekt zich na 1 juli terug in zijn huis mid-
den in de velden bij Brummen. Hij zegt: ,,lk wil graag
iets met m'n handen gaan doen, aan het huis, aan
de tuin, die trouwens niet groter is dan wat ik zelt
onderhouden kan."
Dat de kolonel inmiddels ook een bureau gekocht
heeft zal niemand verbazen, maar de bedoeling daar-
van is een andere dan men zou denken. Hij zal er
geen geschiedenis van de Nederlandse politie aan
schrijven. Hij zegt: ,,De politie hoort niet meer van
me. Dat is een afgesloten hoofdstuk. lk ga me om te
beginnen wijden aan geologiestudie en verder wil
ik m'n tijd geven aan natuurbescherming."

Bas den Oudsten.

Zo verlaat de kolonel Canter Visscher
dezer dagen voor de laatste
maal de Algemene lnspectie.
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staatssecretaris
Wiersma op
internationale
studieweek
autosnelwegpolitie :

streven naar
internationaal
gelijkgerichte
verkeerscontrole
op autosnelweg:en

op het studiecentrum ,,Kerk en wereld" te Drieber-
gen is in mei een internationale studieweek gehou-
den van autosnelwegpolitie, waaraan door omstreeks
25 verkeersoff icieren uit twaalf landen (Fran krijk,
Duitsland (3), oostenrijk, ltalië, Engetand , zwitser-
land, België, Amerika en Nederland) werd deelgeno-
men.
De werkgroep, onder leiding van de commandant
van de Algemene verkeersdienst van het Korps
Rijkspolitie, majoor A. c. vogel, bestond verder uit
Polizeirat G. Kralz, commandant Verkehrsuber-
wachungsbereich Munster; kapitein R. A. H. Dekleer-
maker, ingedeeld bij de generale staf van de Bel-
gische Rijkswacht; R. Morris, superintendant Bir-
mingham city Police en opperwachtmeester Th.
Leenders van de AVD.

De staatssecretaris van justitie, mr. K. wiersma,
bracht in zijn openingstoespraak, namens de Neder-
landse regering, dank aan deze groep voor het vele
voorbereidende werk dat was verricht. Hij wees er
op, dat in alle hier vertegenwoordigde landen het
netwerk van autosnelwegen de laatste 2 decennia
enorm is uitgebreid. Alleen al in het kleine Neder-
land is het autosnelwegnet in een tijdsbestek van
nauwelijks twintig jaar vertienvoudigd (100 kilometer
in 1 953 tegen 1 030 in 1 971 ).
Dit is enerzijds verheugend, anderzijds hebben auto-
snelwegen tot gevolg dat verschillen en karakteris-
tieken in de drie het verkeer beheersende factoren:
man - weg - voertuig, worden genivelleerd. Dat bergt
gevaren in zich omdat achter het gordijn van schijn-
bare uniformiteit verschillen in verkeersged rag en
verkeerscontrole verborgen liggen.
Autosnelwegen vragen om uniforme snelle wagens,
die vele uren op hoge snelheid kunnen rijden. Tradi-
tionele verschillen in de uiterlijke verschijning van
deze voertuigen moeten geleidelijk aan wijken voor
dwingende eisen (voorzieningen) met betrekking tot
de snelheid.
ook ten aanzien van de wegen is een groeiende uni-
formiteit in opkomst. De weggebruiker in een motor-
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Staatssecretaris
mr. K. Wiersma
tijdens zijn openingstoespraak

voertuig heeft meestal geen plaatselijke bekendheid.
Hij weet nauwelijks in welke gemeente hij zich be-
vindt. Maar hoewe! de uniformiteit - onder werking
van internationale overeen komsten toeneemt,
blijven toch kenmerkende nationale verschillen be-
staan.
zo hebben de Duitse autosnelwegen lang niet alle-
maal een,,vluchtstrook", zoals in ons land. Duitse
automobilisten wijken als gevolg daarvan bij de na-
dering van voertuigen met,,zwaailicht en geluids-
hoorn" naar rechts en links uit, teneinde de hulp-
verlenende voertuigen in het midden te laten pas-
seren. ln Nederland daarentegen vindt de hulpver-
lening juist via de vluchtstrook plaats. Dit verklaart
waarom Duitse automobilisten in dergelijke gevallen
naar de vluchtstrook uitwijken, hetgeen ze nu net
niet moesten doen.
Een ander voorbeeld is het lichtsignaal, dat in Enge-
land wordt opgevat als ,,ho u, meneer", terwijt er op
het vasteland juist mede wordt bedoeld ,,§fà uit de
weg, mijnheer", of liever nog ,,uit de weg, idioot".
De grootste moeilijkheid is echter, dat in Engetand
de verkeersborden aan de ,,V€rkeerde" kant van de
weg staan, daar de Britten immers geen ,,rechts"
ve rkeer ken nen.
De staatssecretaris veronderstelde, dat deze en an-
dere verkeersverschillen punten van bestudering in
de studieweek zouden uitmaken.
Over de factor ,,mens" merkte mr. Wiersma op, dat
hoewel er zeker uiteenlopende rijstijlen bestaan op
grond van nationale karaktereigenschappen, de ver-
schillen toch geleidelijk aan minder worden, omdat
steeds g rotere aantallen automobilisten elkaars
landsg renzen oversch rijden.
Tenslotte zei hij, dat als we zo langzaam aan gaan
spreken van een Europees volk, Europese wegen en
Europese voertuigen, ditzelfde toch ook gezegd
moet kunnen worden van de autosnelwegpolitie. Het
is daarom slechts logisch te streven naar een inter-
nationaal gelijkgerichte, doelmatige en vastberaden
verkeerscontrole op autosnelwegen.

J. J. H. van Aerssen

,ll
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afstand houd.en
bleek grootste
van vele problemen
op interna,tionale
studieweek
autosnelwegpolitie

,,Echter" kon het niet. Personeelsleden van de A.V.D.
toonden zich ware stuntrijders.

Op de internationale studieweek van autosnelweg-
politie te Driebergen werd een aanta! internationaa!
de aandacht vragende verkeersproblemen op auto-
snelwegen behandeld.
Tevoren was door de werkgroep aan de deelnemers
een lijst toegezonden met vragen over o.a. de wegen,
het politietoezicht, personeel, voertuigen, kleding,
materi aal, surveillance-methodiek, verbindingen, etc.
Tijdens de studieweek werden inleidingen gehouden,
standpunten in werkgroepen uitgewerkt en ter dis-
cussie gesteld, waarna aan het einde van de studie-
week een aantal samenvattende conclusies werd ge-
formuleerd.
AI bij het begin van de besprekingen bleek, dat de
(soms ingewikkelde) vorm van politie-organisatie in
de onderscheiden landen een uniforme werkwijze nu
niet direct in de hand werkt. Voor Zweden, dat in
1965 één staatspolitie kreeg, tigt de zaak wat dat be-
treft nog het gemakkelijkst.
Niettemin luidde het unanieme oordeel van de deel-
nemers, dat op autosnelwegen speciale politie nood-
zakelijk is. Wel mogelijk is, dat deze niet cèntraal
werken in een heet gebied, doch de eenheden die-
nen eenzelfde methode in het optreden toe te pas-
sen. De automobilist mag het verschil in organisatie
niet merken en moet van de zijde van de politie
overal eenzelfde reactie ontvangen. Steunpunten
langs autosnelwegen worden noodzakelijk geacht.
Over de onderlinge afstanden lopen de opvattingen
uiteen . Zij variëren van 30 tot 60 kilometer. De plaat-
selijke situatie is daarbij uiteraard mede bepalend.

Surveillance

Bij lage verkeersintensiteit wordt (in Nederland al-
thans) de voorkeur gegeven aan zogenaamde inha-

De Algemeen Inspecteur van het Korps, generaal W. de Gast,
opende de tentoonstelling ,,Alex '71". Achter de generaal de
werkgroep studieweek, v.l.n.r.: owmr. Th. Leenders, de heer
A. v. Min (directeur tentoonstelling), kapitein Rijkswacht R. A. H.

Dekleermaker, Superintendant R. Morris (Birmingham) en majoor
A. C. Vogel, commandant A.V.D.
Niet zichtbaar: Polizeirat G. Kratz (Munster).

lende surveillance. Wordt de intensiteit van het ver-
keer hoger dan is deze wijze van surveilleren moeilijk
meer vol te houden en zou men kunnen gaan den-
ken in de richting van motor-surveillance.
Aandacht vraagt de Engelse en Zweedse methode,
waarbij opvallende surveillance auto's op duidelijk
waarneembare hoog gelegen punten langs de auto-
snelweg worden geposteerd. Engeland verkeert met
deze methodiek nog in het experimentele stadium,
Zweden doet het al jaren en is er zeer tevreden over.

AÍstand houden

Ruime aandacht werd besteed aan wat wel het groot-
ste euvel en voor de politie één van de grootste pro-
blemen op autosnelwegen mag worden genoemd,
het afstand houden. Het te dicht op elkaar rijden
(met inbegrip van de hiermede samenhangende fac-
toren onoplettendheid en té sterk afremmen) is di-
rect of indirect oorzaak van de meeste ongevallen
en veroorzaker van de kettingbotsingen.
ln België is zelfs niet minder dan 800/o van de onge-
vallen aan dit euvel te wijten, terwijl ook in de an-
dere landen het percentage angstwekkend hoog ligt.
De moeilijkheid voor de politie zil in de bewijsleve-
ring. ln Duitsland experimenteert men op het ogen-
blik met een op radarwaarneming gebaseerd
systeem, waaruit met vastlegging van kentekens
en snelheden de onderlinge afstanden vallen at
te leiden en/of al of niet van inhalen sprake was.
Ook de AVD in Driebergen heeft dit systeem mo-
menteel in studie. De bedoeling is om in onderlinge
samenwerking te komen tot een effectieve aanpak
van dit uiterst gevaarlijke euvel op autosnelwegen.
Wanneer de automobilist weet, dat de politie ook op
dit punt niet langer hulpeloos is, zal dit zeker een
preventieve werking hebben, aldus de mening van
Polizeirat G. Kratz, die voor de pers tekst en uitleg
gaf over de werking van het systeem.

11
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De Algemeen-l nspecteur
W. de Gast, in een
voor-historische
,,Su rveillanceauto"

Materiaal

Enkele deetnemers aan de conferentie hadden een
surveillanceauto meegebracht. De uitrusting van
deze wagens bleek vrijwel gelijkwaardig, met uitzon-
dering van de Zweedse ,,Volvo", die over een nage-
noeg perfecte uitrusting bleek te beschikken, met in-
begrip van een ingenieus apparaatje voor het redden
van drenkelingen.

Staande houden

Niet geheel uit de verf kwam, mede wegens gebrek
aan tijd, de methodiek van het staande houden. Nu
de criminaliteit en vooral ook de agressiviteit hand
over hand toenemen, vraagt de wijze van staande
houden ook voor de verkeerspolitie de bijzondere
aandacht. Zeker bij nacht en onder bijzondere om-
standigheden. Het passeren van het aan te houden
voertuig, zoals dit in Nederland gebeurt, houdt be-
paalde gevaren in. ln Amerika vindt het staande
houden onder vrijwel alle omstandigheden ,,van ach-
ter" plaats. Het bord ,,halt politie" is daartoe in spie-
gelschrift op de voorkant van de politieauto aange-
bracht. ln Duitsland pleegt men naast het aan te
houden voertuig tetgaan rijden. Overeenstemmende
opvattingen werden ter conferentie niet bereikt.

Luchtwaarneming

l-uchtwaarneming wordt unaniem als onmisbaar be-
ritempeld. Het gebruik van vliegtuigen leidt weliswaar
rriet tot directe personeelsbesparing, maar de inzet
van het ,,grondpersoneel" kan bij ongevallen als ge-
volg van luchtwaarneming, zowel direct als indirect,
veel effectiever plaats vinden. Onontbeerlijk echtet
'wordt luchtwaarneming geacht voor het snel ophef-
fen van verkeersopstoppingen (al of niet tengevolge
van ongevallen) en het voorkómen van verkeers-
stremmingen. Het is wenselijk, dat vliegtuigen daar-
toe van 's morgens vroeg tot 's avonds worden in-
gezet.

Overzicht van de
conferentiezaal

Signalering

Aandacht vroeg het in Zwitserland momenteel be-
proefde systeem van signalering. Om de 300 meter
worden van lampen voorziene palen geplaatst. Bii
een ongeval stelt de automobilist door een druk op
de knop knipperlichten in werking. Hierdoor worden
niet alleen de verkeersdeelnemers (tot een afstand
van 1 kilometer) op het gevaar attent gemaakt, maar
de waarschuwing wordt ook opgevangen op de po-
litiepost.
Een ,,gevaar" aan het systeem zelt zou mogelijk de
juridische konsekwentie kunnen zijn Wat namelijk
als het systeem door welke oorzaak dan ook niet
werkt, of als een ,,grappenmaker" op de vluchtstrook
de lichten in werking stelt zonder dat er iets aan de
hand is?
Vrijwel alle landen ook Nederland, waar Rijks-
waterstaat druk bezig is met de ontwikkeling van
een signaleringssysteem houden zich op dit ter-
rein met research bezig. Een grote rol daarbij speelt
de computer.

Voortzetting

Ofschoon lang niet alle onderwerpen uitputtend kon-
den worden behandeld, was men ter conferentie al-
gemeen van oordeel, dat deze eerste internationale
studieweek voor autosnelwegpolitie zeer nuttig is
geweest en zeker voor herhaling vatbaar is. Het ligt
dan ook in de bedoeling, mits uiteraard de betrok-
ken overheids- en beleidsinstanties in de onder-
scheiden landen hun goedkeuring er aan hechten,
de bijeenkomsten regelmatig te herhalen. Met dit
verschil, dat dan meer concretere punten aan de
orde zullen komen.
ln elk geval blijven de werkgroep en het secretariaat
voorlopig bestaan. ln de eerste plaats om de ge-
gevens van de voorbije studieweek nader uit te wer-
ken. Daarnaast is verzocht aan de deelnemers, om
alle daarvoor in aanmerking komende feiten en om-
standigheden aan het secretariaat te doen toekomen
ter nadere bestudering, verwerking en verspreiding.

J. J. H. van Aerssen
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de Rijkspolitiekapel
liet f.P.A.-qongres
in Wenen
dansen

door de kapitein J. Banselaar te 's-Gravenhage

foto's: opperwachtmeester W. A. van der Meij te 's-Gravenhage

De Rijkspolitiekapel heeft een grandioze goodwill-
missie ondernomen naar Wenen, waar in kort tijds-
bestek ettelijke concerten zijn gegeven en evenzo-
vele successen zijn geboekt. Bij een van die con-

ln het vliegtuig op weg naar Wenen

,,Bravo! Robert Stolz" schreef de oudste en beroemdste
componist op menige kapellid-partituur.

certen werd de kapel ook gedirigeerd door een even
vermaarde als enthousiaste Robert Stolz, die overal
,,Bravo" op partituren schreef.
Een geste van ,,Martinair", de Rijkspolitiekapet naar
aanleiding van de concertenreeks ter getegenheid
van het 2ï-jarig bestaan van het Korps Rijkspolitie,
naar ,,ergens in Europa" te vliegen, is, mede dank
zij de medewerking van het Ministerie van Justitie
en de steun van het Ministerie van Buitenlandse Za-
ken, alsmede de uitstekende zorgen van een ,,10-
jarig l.P.A. WIEN"-team, uitgegroeid tot een grootse
goodwill-missie in Wenen, een manifestatie waarvan

- om het in muziektaal te zeggen - de tonen nog
lang zullen naklinken !

Dat een muziekkorps wenen, de bakermat van de

14
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muziek, als reisdoel kiest is haast vanzelfsprekend.
Het feit dat de Weense afdeling van de I.P.A. ter ge-
legenheid van het 1O-jarig bestaan een congres be-
legde, bood een overdaad van mogelijkheden de
hilkspolitiekapel te laten horen en zien.
De vliegtocht van een 85 mannen met instrumenten
en al naar Wenen is al een belevenis op ztch. Daar-
naast kwamen meer hoogtepunten. Door het contact
met I.P.A.-Wenen, bood het gemeentebestuur van
Wenen een bezichtiging van de stad met autobussen
aan. De medewerking van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken leidde o.m. tot het aanbieden van een
,,geffititliche Heurigenabend" in Grinzing, door de
ambassadeur in Wenen. De ontmoeting en kennis-
making met het voltallige ambassadepersoneel in
Wenen, waarbij ook de echtgenotes van ambassa-
deur en ambassaderaad aanwezig waren, was voor
alle kapelleden een hoogtepunt van het bezoek aan
Wenen.
De Rijkspolitiekapel oogste bij de concerten in het
Prater, (voor het,,Riesenrad"), slot Schönbrunn
(waar een show werd afgewerkt) en in het Stadtpark,
veel succes. ln de hal van een autobandenfabriek
werd - in aanwezigheid van publiek - meegewerkt
aan het in Oostenrijk zeer populaire en veel beluis-
terde radio-programma,,Autofahrer unterwegs", ter-
wijl in de televisiestudio een programma werd op-
genomen voor uitzending in juni. Al deze concerten
werden achtereenvolgens in een onvoorstelbaar
hoog tempo afgewerkt, met nauwelijks tijd om een
maaltijd te gebruiken.
De kroon op het optreden was de medewerking aan
het slotfeest van 1O-jarig I.P.A. Wien in het Messe-
palast. De bekende componist-dirigent Robert Stolz
kreeg van kapitein-dirigent Schaap de dirigeerstok
en op vitale wijze vuurde de g1-jarige maestro de
kapelleden aan in de Radetzkimars. Het ovationeel
applaus nam bijna geen einde. Vele malen zette Ro-

Minister Otto Rösch overhandigt kapitein J. Ranselaar
de gouden Johann Strauss-plaquette

bert Stolz zijn handtekening met ,,Bravo" op de par-
tituren van de kapelleden. De dirigent beoordeelde
hij als fantastisch en hij sprak de verzekering uit dat
met de Rijkspolitiekapel overal ter wereld met veel
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Succes Zou kunnen worden opgetreden. Veel waar'
dering had hij voor de muzikaliteit van de orkestleden.
Niet minder imponerend was de begeleiding van het
Staats Opera Ballet bij het dansen van,,Ao der
schönen blauen Donau". Men had het niet voor mo-
gelijk gehouden dat op een artistiek verantwoorde
wijze door het Opera Ballet gedanst zou kunnen
worden op de muziek van een harmonie-orkest.
Kapitein Schaap heeft ondanks de eigenlijk veel
te korte tijd van voorbereiding, terwijl gezamenlijk
repeteren met het Opera Ballet uiteraard onmogelijk
was - aangetoond dat het kan.
Spontaan werd d irigent Schaap een prachtige bo-
kaat als herinnering aangeboden. Op de terugreis
in het vliegtuig werd daarvan een praktisch gebruik
gemaakt, doo r deze met whisky gevuld ,,van mond
tot mond" te laten gaan als uitstekende remedie
tegen de vermoeienissen.

Behalve de muzikale contacten waren er niet minder
geslaagde ontmoetingen met I.P.A.-officials en l.P.A.-
leden, een presentatie aan de minister Van Binnen-
landse Zaken Otto Rosch, begroetingen door ver-
tegenwoordigers van het gemeentebestuur en van

de Weense politie en Oostenrijkse gendarmerie.
Uit handen van de minister van Binnenlandse Zaken
ontving de voorzitter een Johann Strauss-legpenning,
met de woordent ,,Jammer, wij hebben geen levende
Strauss meer, daarom schenk ik u deze Gouden
Strauss. "
Bij het dankwoord voor deze onderscheiding van de
Rijkspolitiekapel, werd opgemerkt dat er inderdaad
geen Strauss meer is, maar wel een grote Robert
Stolz en dat wij er ,,stolz" op ziin dat deze de Rijks-
politiekapel wil dirigeren.
Ministeriatrat, generalinspektor, dr. G. Lipovitz, nam
in overweging de kapelmeester van de Weense politie
naar ons te zenden om ons repertoire en wijze van
uitvoering te bestuderen.Magistratsrat, dr. J. Love-
cek ging in op de culturele contacten met Nederland
waarvoor in Oostenrijk levendige belangstelling is.

Bezirk-vorsteher M. Steiner wees in het ,,HauS der
Begegnung" met grote dankbaarheid op de vanouds
goede betrekkingen met Nederland. Dat vele Oos-
tenrijkers hun verblijf in Nederland na de eerste we-
reldoorlog nog niet hebben vergeten, bleek uit het
feit dat telkenmale als er geconcerteerd werd, een
aantat Weners kwam vertellen dat zii ,,Holland Kin-
der" waren.
Uit een gesprek met mr. J. H. O. lnsinger, chef direc-
tie culturele samenwerking en voorlichting buiten-
land van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
bleek, dat het optreden in Wenen gezien werd als
verhoging van het aanzien van de Nederlandse poli-
tie in het buitenland.Hii verklaarde zich dan ook
gaarne bereid zijn volle medewerking te verlenen
wanneer zich een mogelijkheid zou voordoen in een

dfu*
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Eigenlijk bestond het hele
programma van de reis naar
Wenen uit hoogtepunten, te
beginnen bij de ontvangst op
het vliegveld Swechat tot hel
vertrek.
Daar tussen lagen dan de of-
ficiële ontvangsten, het bezoek
aan de Spaanse rijschool, de
concerten in Prater of het slot
Schönbrunn en het feit dat
Robert Stolz de kapel diri-
geerde.
Dat geeft toch een kapellid
terecht de nodige ,,stolz".

{.

I

il

I

ander land gedacht werd aan Franf<iijf< een
dergelijk optreden te herhalen.
Terugdenkend aan alle hoogtepunten in Wenen, wil-
len wij een ere-saluut brengen aan de oud-dirigent
H. Ch. Hoogervorst, die in zijn 1s-jarig dirigentschap
de muzikale prestaties van de Rijkspolitiekapel op
hoog niveau heeft gebracht en niet minder aan de
nieuwe dirigent, kapitein J. Schaap, die zich voor de
zeer moeilijke opgave gesteld zag, zich in enkele
maanden ,,iÍ'l te spelen" op orkest en drumband, in
welk tijdsbestek al onmiddellijk een aantal concerten
moesten worden gegeven. Met durf en grote be-
kwaamheid heeft hij de kapelleden voorbereid op en
aangevuurd tijdens de goodwill-missie in Wenen,

een optreden waarvan het welslagen niet alleen een
zaak was van de Rijkspolitiekapel, maar waarbij in
verband met het optreden voor autoriteiten en con-
gresgangers, het prestige van het Korps Rijkspolitie
in niet onbelangrijke mate in het geding was.
Met vreugde en voldoening kunnen we thans con-
stateren dat deze missie in alle opztchten geslaagd
is.
Generaal w. de Gast was bij de terugkeer op schip-
hol aanwezig,waar hij bestuur, dirigent en leden
complimenteerde met het geoogste succes en ztjn
voldoening uitsprak over het optreden in wenen,
waarvan hij reeds uit de kranten had kennisgeno-
men.
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het nieuwe
gebouwvan de
Algemene Inspectie
te Voorburg

t

í,

De Algemene lnspectie van het Korps Rijkspolitie is
sinds kort gehuisvest in een gloednieuw gebouw aan
de versteegstraat 2 te voorburg. Daarmee is een
eind gekomen aan de vraagstukken van nijpend
ruimtegebrek om over het ontbreken van ook
maar een greintje representatieve waarde van vroe-
gere, onderkomens maar niet te spreken - die bijna
sinds mensenheugenis bestonden.
ln het nieuwe gebouw zetelt de Algemeen lnspecteur
op de eerste etage (uiterst rechts).
ln het sousterrain ziin de telex- en telefooncentrale,
post- en archiefzaken en de stencilkamer, alsmede
een rijwielstalling. op de begane grond zijn de !n-
spectie Materieelzaken, de administratie, de huis-
houdelijke dienst, het Bureau verzending en de type-
kamer ondergebracht. op de eerste etage zetelen
ook de plaatsvervangend Algemeen lnspecteur, het
secretariaat, het Bureau organisatie en planning,
het Bureau Beleid en Beheer, de hooÍden van de at-
delingen Toezicht Recherchediensten , Toezicht Uit-
voerende Diensten, Mobiele Eenheden en Bijstand-
verlening, het Hoofd lnspectie opleiding en vorming,
het Bureau schadezaken en het Bureau Algemene
Zaken en Voorschriften.
op de tweede etage vindt men het Hoofd lnspectie
Personeelszaken, het Hoofd Stafafdeling Financiële
zaken, het Hoofd van het Bureau Reserve Rijks-

LEIDSCHENDAM

politie. Voorts zijn er twee verg aderzalen.
Helemaal boven op dak - zit het Hoofd Bureau
Comptabiliteit. En daar is ook de kantine.
Teneinde onnodig zoeken naar het gebouw van de
Algemene lnspectie te voorkomen, hierbij een kaartje
dat aangeeft hoe men in de versteegstraat in voor-
burg komt.
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

OÍÍicier in de
Orde van
Oranie-Nassau:

Kolonel
J. R. Hoogkamer

L. A. Flu it
Dordrecht

J. L. Herkem ij
Aalsmeer

T. W. Geense
's-Gravenhage

A. de Roode
Vorden

Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranie-Nassau in G O U D

aan de adjudanten:

L. de Best
Go rinchem

N.L.C. v. Genugten
Ei ndhoven

A. C. Schuurmans
Roermond

Chr. Blouw
Wierden

D. Gotink
Lienden

A. L. van der Sluis
Maarssen

L. Dieleman
's-Gravenhage

P. A. Goudswaard
Assen

E. van Ulsen
Groningen

i. de Feyter
Voorschoten

W. Gunnink
Diepenveen

D. Vaanholt
Vaals

De eerste officiële gebeurtenis in het ge-
bouw te Voorburg was op 29 april 1971 de
bekendmaking door de Algemeen lnspec-
teur van de benoeming tot Off icier in de Orde
van Oranje-Nassau van de kolonel J. R.

Hoogkamer en de verlening van de Ereme-
daille, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in zilver, aan de ou/mr. B. Kwak,
beiden van de Algemene lnsPectie.
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Twee R.P.-gebroeders onderscheiden
ln het district Utrecht deed zich het bijzondere feit
voor dat behalve de opperwachtmeester A. H. Koe-
man, pl.verv. gr.comm. te Vinkeveen en Waverveen,
die de ere-medaille in zilver kreeg, ook twee broers
waren onderscheiden. Dat waren adjudant A. L. van
der Sluis, gr.comm. te Maarssen en wmr. 1e kl. A.
van der Sluis, hoofd van de administratie van de
districtsstaf de De Bilt. De districtscommandant, ko-
lonel jhr. B. W. F. de Beaufort speldde hun resp. de
gouden en bronzen medaille, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau, op de borst.

Op de foto van links naar rechts: Kotonel De Beaufort, adjudant
Van der Sluis, opperwachtmeester Koeman en wachtmeester 1e kl.
Van der Sluis.

Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Z I L V E R
de opperwachtmeesters :aan

P. Eversdijk
Apeldoorn

D. H. Lammers
Staphorst

R. Hemkes
Leeuwarden

G. J. Struys
Bergen (N.H.)

C. van der Hoef
Zevenaar

J. D. Tap
Papendrecht

A. H. Koeman
Vinkeveen/Waverv.

B. Kwak
's-Gravenhage

J. M. C. Kessels o
Wmr. 1e kl.

Horn

J. de Jong
Amsterdam

S. P. van de Velde
Middelburg

de overweging dat hij zich

N. van Zeegen
ad judant-titu lair

Amsterdam
o Hem werd ,,zilver' ' verleend in plaats van ,,brons" op grond van

heeft gemaakt, met name op sociaal- en maatschappelijk gebied.
ook buiten de politiedienst zeer verdienstelijk

ï

t

Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in B R O N S
aan de wachtmeesters 1e klasse:

J. Hillebrand
Weesp

B. Muilwijk
's-Gravenhage

A. van der SIuis
Utrecht

H. Stegeman
Amsterdam

,l
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H. Ophof
Smilde

P. Vogelaar
Wemeldinge
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negen vrouwelijke
\ rachtmeesters
beëdigd
als assistentes
jeugdza,ken

straks ook
,rvfou'wgn" op
grotere
groepen?

Íoto's: Technische Recherche Amsterdam

Het Korps Rijkspolitie heeft sinds 2g apri! negen
vrouwelijke wachtmeesters, op die datum in het dis-
trictsbureau aan de Sarphatistraat te Amsterdam be-
edigd door de generaal vv. de Gast, Algemeen ln-
specteur van het Korps. Deze eerste wachtmeester-
innen of wachtmeesteressen in de geschiedenis van
het korps zijn tewerkgesteld als assistentes van de
officieren jeugdzaken in de districten Utrecht, Am-
sterdam, Den Haag, Maastricht, Apetdoorn, Nijme-
gen, Zwolle, Eindhoven en Roermond.
zaj zijn geen vreemdelingen in het Jeruzalem van de
politie, want zonder uitzondering hebben ze er enige
jaren actieve dienst als agent of zelts als hoofdagent
opzitten bij diverse gemeentelijke politiekorpsen.
ook de titulatuur levert ten aanzien van de gerokte
wachtmeesters geen problemen op; de zeven onge-
huwde zijn juffrouw, de twee gehuwde mevrouw.
De eerste negen vrouwelijke wachtmeesters (20 tot
26 jaar oud) zijn geselecteerd uit 29 sollicitanten.
Het is de bedoeling dat er in de naaste toekomst
nog acht vrouwelijke wachtmeesters worden aange-
trokken voor de overige districten. wellicht worden
eerlang ook nog dames aangetrokken voor de gro-
tere groepen.
De beëdiging in Amsterdam geschiedde tegelijk
met die van mej. P. M. Vollebregt, staf-oÍficier jàugà-

. voor het eerst in de
beëdiging van vrouwelijke

geschiedenis van het Korps:
wachtmeesters

zaken in het district Dordrecht - na beëindiging van
een,,stoomcursus jeugdzaken". Die was georgani-
seerd door de lnspectie opleiding en vorming en
uitgewerkt door vijf stafofÍicieren jeugdzaken met ats
coördinatrice mej. N. B. olthof. De leiding van de
cursus was in handen van mej. S. A. van Kamp.
vier weken lang waren de dames intern in het ge-
bouw aan de Sarphatistraat; in een ontruimde vlàu-
gel met eigen leslokaal en twee persoonskamers.
Gedurende die periode kregen de cursisten een grote
hoeveelheid informatie te verwerken op het terrein
van psychologie, psychiatrie, sociotogie, gespreks-
en verhoortechniek, kinderrecht en kinderbescher-
ming, sexuele delicten en achtergronden, het kind
als delinquent, rapportage in theorie en praktijk enz.
Er werden excursies ondernomen naar zittingen van
de kinderrechter en een observatiehuis. Aldus ge-
wapend zijn de vrouwelijke wachtmeesters de prak-
tijk ingegaan. De eerste tijd worden zii begeleid
door de officieren jeugdzaken.
,,Deze eerste cursus was een soort experiment,', at-
dus mej. olthof. ,,Misschien is het wenselijk na ver-
loop van tijd nogeens een aanvullende oÍ een bezin-
ningscursus van een paar dagen te laten volgen.,,
Feit is, dat zowel de docenten als de eerste vrouwe-
Iijke wachtmeesters vier weken lang met ptezier heb-
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ben gewerkt. De eerste vrouwelijke wachtmeesters
zeggen ervan: ,,'t lS onS goed bevallen. We zijn wak-

kergeschud ten aanzien van allerlei problemen aan-

gaanOe de jeugd. De ogen ziin ons geopend voor al-

ierlei situaties in de maatschappij en we ziin ook

over allerlei dingen gaan denken."
Mej. olthof : ,,za ziin ook uit de sleur gehaald."
En dat blijkt ook precies de reden te ziin waarom

de dames vanuit diverse korpsen gemeentepolitie
hebben gesolliciteerd naar de Rijkspolitie. Sommi-
gen witden al bij hun indiensttreding bij de kinder-

óolitie en in enkele gevallen was dat ook toegezegd,

maar het kwam er niet van. Op de vraag waarom de

dames assistente jeugdzaken wilden worden komen

danook vlot de antwoorden: ,,Vanwege een grote be-

langstelling vocr de sociale kant van het politiewerk.

Je doet in jeugdzaken iets dat belangrijker is dan

het geven van een bon voor fout parkeren. Je doet

iets positiefs voor de maatschappij en dat geeft

meer voldoening."
Voor de beëdiging wees de kolonel L. J. van der

Meulen, lic. crim., hoofd van de lnspectie Vorming

en Opleiding, er op dat de vrouwelijke wachtmees-

ters na de aanvankelijk als introductie bedoelde

maar tot een opleiding uitgegroeide cursus op hun

niveau wegbereidsters ziin, zoals de eerste officier
jeugdzaken mei. L. J. Klein in persoon aanwezig

- óat 20 jaar geleden was toen zii met vooruitzien-
de blik begon te bouwen aan het instituut jeugd-

zaken.
Generaal De Gast sprak onder meer over het berei-

ken van een mijlpaal in de geschiedenis van de be-

handeling van ieugdzaken bij de Rijkspolitie. Hij zei
voorts onder meer:,,Het is goed dat in Nederland

een politie-apparaat is opgebouwd dat van groot be-

lang is om de ieugd bij de groei naar volwassenheid

te begeleiden. lk zie uw taak niet in een streven om

de jeugd voor een rechter te brengen, maar in het

preventieve; in de mogelijkheid om de ieugd in het

v. l. n. r.: Mej. G. H. H. Gubbels uit Rotterdam, mei. J. P. van

Blijenburgh uit Doorn, mej. M. J. C. Delescen (wmr. 1e kl') uit

Geleen, mej. A. E. M. van der schoot uit weert, mej. J. Bron

uit santpoort, mei.H. Mulder uit Leiden, mevr. G. K. C. Gillissen'

Eijkhout (wmr. 1e kl.) uit Arnhem. mevr. L. M. Hartzema-CampfenS

u it Rotterdam en mei. K. J. Thissen u it Den Haag '

Foto boven: Na de beëdiging was de generaal W. de Gast

de eerste die de gerokte wachtmeesters gelukwenste.

Foto onder: Mejuffrouw Klein bood haar ,,nageslacht"
een attentie aan.

spoor te houden."
Niet alleen kolonel Van der Meulen en de generaal
vermoedde dat deze beëdiging ook een vreugdevol
gebeuren was voor mei. Klein, maar ook mej. Olthof,
ótatotticier jeugdzaken in het district Zwolle. Zii her-

innerde eraan dat mei. Klein 20 iaar geleden een

stuk pionierswerk begon en zei dat alleen insiders
weten hoeveel werk er voor de opbouw van jeugd-

zaken is gedaan. Ook zii plaatste vooral de preven-

tieve taak van de vrouwelijke wachtmeesters op de

Voorgrond en zei onder meer: ,,U moet zich wel rea-

liseren dat dit werk niet spectaculair is. U hebt niet,

zoals bij de recherche, te maken met roofmoord of

doodslag of zoals bij de afdeling verkeer met dui-

zenden verkeersslachtoffers per iaar. Hetgeen u doet
zal zelden de landeliike of zelfs de plaatselijke pers

halen. U zult tevreden moeten ziin met de handdruk
van een moeder, die zichtbaar opgelucht is na een

gesprek met u over de gepleegde ontucht met haar

dochter; met een telefoontje van een enthousiaste
vader, die u verzekert dat het veel beter gaat met

zijn zoon of met een schilderij van een jeugdig ex-

diuggebruiker. Het klinkt misschien wat theatraal,

maar dit ziin doodgewoon enkele grepen uit de da-
gelijkse praktijk van de preventie. U zult ervaren dat
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het vaak moeilijk en teleurstellend is om anderen,
waaronder helaas ook nog collega's, ervan te over-
tuigen dat de preventieve taak van de politie van
enorm groot belang is omdat voorkomen nog altijd
beter is dan genezen."
Mej. Klein was dermate ingenomen met de ontmoe-
ting met het,,nageslacht" van politiekleindochters
dat zij voor elk een verrassing had meegenomen .zij
verzekerde de vrouwelijke wachtmeestersl ,,Het wer-
ken met het manvolk zal u meevalten. u zult een
open oog en oor vinden. lk kan u benijden, dat u
nog een ambtsperiode voor u hebt. wie aan de zetf-
kant van de samenleving mag werken is bevoor-
rgcht. "

hoofd
veiligheidsdienst
KoninklijkHuis
kolonel P. C. Silver
met ,rf.l.o."

ln verband met zijn functioneer reeftijdsontstag heeft
kolonel P. C. Silver, Hoofd van de veiligheidsdienst
van het Koninklijk Huis, dezer dagen afscheid ge-
nomen van het Korps Rijkspolitie. Het afscheid vond
plaats tijdens een receptie op de,,ffiinisterskamer,,
van het minísterie van justitie in Den Haag, in aan-
wezigheid van een aantal hoge politiële en burger-
lijke autoriteiten, onder wie de Algemeen lnspecteur
van het Korps Rijkspolitie, generaal w. de Gast.
Enige spreker was de minister van justitie, ffiÍ. c. H.
F. Polak, die ondermeer zei, dat het uitzonderlijke
feit dat een officier van het Korps Rijkspolitie bij zijn
defungeren door de minister persoonlijk werd toe-
gesproken, voortvloeide uit de bijzondere positie die
de kolonel silver innam. Het Hoofd van de veilig-
heidsdienst van het Koninklijk Huis ressorteert recht-
streeks onder de minister van justitie en als gevolg
daarvan ontstaan er uiteraard zeer persoonlijke kon-
takten.
Na een overzicht te hebben gegeven van de politiële
loopbaan van kolonel silver, reteveerde minister po-
lak de grote verdiensten van de scheidende functio-
naris in zijn laatste werkkring, die hij kenschetste als
,,een bijzonder drukke en inspannende tijd".
Voortbouwend op hetgeen door zijn voorganger, de
heer sesink, tot stand was gebracht, werd dó opzet
van de dienst (die bij KB van 1-1-1966 een staats-
rechtelijke basis kreeg) in de nieuwe vorm op des-

De wachtmeester 1e ktasse mej. M. J. c. Delescen
zei in een dankwoord dat de cursisten het jammer
hebben gevonden dat vele facetten niet meer diep-
gaand behandeld konden worden en pleitte staande
de receptie voor een aanvultende cursus en een
stage in een observatiehuis. Zodat niemand kan ont-
kennen dat de vrouwelijke wachtmeesters geïnteres-
seerd en ondernemend zijn en de kolonet Van der
Meulen ertoe kwam tachend tegen de generaal te
zeggen: ,,Nauwelijks zijn er negen vrouwelijke wacht-
meesters en meteen vormen ze pressuregroup . . .,,

Bas den Oudsten

Generaal W. de Gast neemt afscheid van de
heer en mevrouw Silver.

kundige en energieke wijze ter hand genomen. ,,Uw
organisatorische talenten," aldus de minister, ,,heeft
u daarbij ten volle ontplooid. Er is een goedlopende,
efficiënte en voor zijn taak berekende dienst tot
stand gebracht, een hechte basis, waarop uw opvol-
ger voort kan bouwen."
Na te hebben gememoreerd, dat de taakuitoeÍening
van het Hoofd van de veiligheidsdienst zeer veel tact,
aanpassingsvermogen en improvisatietalent vereist,
zei minister Polak dat kolonel Silver zijn taak op
voortreffelijke wijze had verricht. De dienst was nii
hem in goede en vertrouwde handen, zowet voorwai
betrof de leiding als de taakuitoefening. De politiële
deskundigheid van de scheidende functionaris werd
daarbij zeer gewaardeerd.
Na ook de ,,v€rdiensten" van mevrouw silver te heb-
ben gememoreerd, die hij ats een uitstekend ,,com-
pagnon" typeerde, zei minister polak tenslotte: ,,ln
wezen bent u steeds de traditionete oud-Hottandse
zeeman gebleven, eerlijk, oprecht en recht doo r zee.,,
ook het Korpsblad Rijkspolitie dankt veet aan koto-
nel silver, die als voorzitter van de voorbereidings-
commissie een groot aandeer had in de totstandko-
ming van het blad, waarvan hij in september lgsg
het eerste exemplaar met trots aan de toenmalige
Algemeen lnspecteur, generaal J. Gerritsen, ter hand
stelde.

J. J. H. van Aerssen
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KORPSDIPLOMA
LICHAMELIJI(E
VAAR,DIGHEID
van NSx' naar KLV

om de lichamelijke fitheid en vaardigheid te testen
kan men gebruik maken van gestandaardiseerde
tests, maar men kan ook regelmatig deelnemen aan
vaardigheidsproeven . zo heeft een hetaas vrij
klein - aantal leden van het Korps jaarlijks deetge-
nomen aan de vaardigheidsproeven van de Neder-
landse Sport Federatie (N.S.F.).
op de opleidingsschool is het aantal deelnemers
wel hoog, maar voor de adspiranten is dan ook een
aanzienlijke tijd voor lichamelijke oefening uitge-
trokken.
Het Bureau Lichamelijke oefening en Sport van het
Korps heeft gemeend met ingang van dit jaar een

,,korpsdiploma lichamelijke vaardigheid" (K.L.V.) te
moeten invoeren met dusdanige eisen, dat een veel
groter aantal personeelsleden dan bij de N.S.F.-vaar-
digheidsproeven het geval is, tot deelname zal wor-
den gestimuleerd. Bovendien liggen de eisen niet
alleen wat meer binnen het bereik van een groot
aantal R.P.-ambtenaren, maar ook zijn zij meer ge-
richt op de gewenste specifieke fysieke vaardig-
heden van de politieman.
Dat de eisen hier en daar iets eenvoudiger zijn dan
overeenkomstige eisen van het NsF-diploffid, houdt
niet in dat het K.L.v. een gemakkelijk even te be-
halen diploma zou zijn, integendeel. zo zijn er b.v.
géén keuzemogelijkheden zoals de N.s.F.-proeven
wel bieden. Wel is er de mogelijkheid opengetaten
op drie van de dertien onderdelen aan een wat min-
der scherpe prestatie-eis (een zgn B-eis) te voldoen.
op de overige tien onderdelen - vrije keuze, zelf te
bepalen dus zal echter aan de A-eisen moeten
worden voldaan.

s n e I h ei d, u ithoudingsvermogen, kracht
(zowel explosieve als absolute kracht), bewege-
lij kheid en reaktievermogen, ats ook
specif ieke vaardigheden op het gebied
van boksen, jiu-jitsu en zwemmend redden.
De K.L.v.-proeven omvatten: lo p e n (korte en lange
afstand), springen (ver en hoog), werpen
(,,Nockenball"), stote n (kogel), to uwk lim men,
jiu-j itsu, boksen, zwemmen en zwem-
mend redden.
Gezien de belemmerende faktoren (personeelstekor-
ten, plotselinge ,,dienstliche" redenen van verhinde-
ring) ten aanzien van de deelname aan de tichame-
lijke oefening in dienstverband zal het noodzakelijk
zijn mede door ,,2@lfwerkzaamheid" (oefenen op
eigen initiatief, liefst via adviezen van de instructeur
lichamelijke oefening) een regelmatige fysieke trai-
ning te realiseren. Vooral wat betreft de konditie-
training zal dit nodig zijn.
De voornaamste bepalingen bij het afleggen van het
K.L.V. zijn:

de deelname is opengesteld voor alle Rijkspotitie-
ambtenaren in politierang, parketwachters en
technische assistenten ;

zij kunnen eenmaal per kalenderjaar aan deze
proeven deelnemen;
bij het voldoen aan de gestelde eisen wordt be-
halve een nog nader vast te stellen certificaat een
gratificatie van f 100,- toegekend, zowet de eer-
ste als iedere volgende keer;
de proeven worden afgenomen door de instruc-
teur lichamelijke oeÍening (c.q. de docent licha-
melijke oefening op de opleidingsschoot), terwijl
de hoofdinstructeur lichamelijke oefening (c.q. de
hoofddocent lichamelijke .oefening) hierbij aan-
wezig dient te zijn.

De beloning voor het N.s.F.-diploma moest met de

Het geheel van eisen vormt
gramffià, dat bij voldoen blijk
fitheid en vaardigheid.
Alle componenten van fitheid

een,,all-round" pro-
geeÍt van een goede

worden getest, zoals
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invoering van het K.L.V. komen te vervallen'
Dit ,,ovèrstappen" van N.S.F.-diploma naar K'L'V'

heeft als eníge reden dat het K.L.V. qua eisenpro-

gramma gesànikter is voor het Korps en daardoor

meer personeelsled en zal activeren. Het Korps Rijks-

politie is veel dank verschuldigd aan de Nederlandse

bport Federatie voor de iarenlang verleende mede-

werking en bereidwilligheid. Duidelijk moet immers

worden gestetd dat het N.s.F.-diploma tot de invoe-

ring van het K.L.v. voor het Korps in een behoefte

heeft voorzien.
lk neem overigens aan dat een aantal trouwe N.S.F.-

ers doorgaat Ln in de toekomst K.L'V'- én N'S'F'-

diploma gaat trachten te behalen. Door de meeste

deelnemers zal echter wel het behalen van het K.L.V.

worden nagestreefd.
De allereeÀte ervaringen met de introductie van het

K.L.V. wijzen op een groot enthousiasme bii het per-

soneel.

We hopen dat een groot aantal met succes deel-

neemt én - ook al mocht het dit jaar niet lukken -
blij ft deelnemen! R.Suvaal

EISEN VOOR KORPSDIPLOMA LICHAMELIJKE VAARDIGHEID

t.m. 25 jaar t.m. 30 jaar t.m. 35 iaar t.m. 40 iaar t.m. 45 jaar 46 jaar e.o.
Onderdelen

Sprint (80/100 m) in seconden: 13.5 A
14.5 B

14.0 A
15.0 B

14.5 A
15.5 B

15.0 A
16.0 B

(80)

13.5 A
14.5 B

DuurlooP (2000/3000 m) in minuten: 14

15

A
B

14.30 A
15.30 B

15

16

A
B

A
B

1s.45

16.45

16.15 A
17.15 B

11 A
128

(2000)

Verspringen in meters: 
i:ll à

4,35 A
4,20 B

4,25 A
4,10 B

4,10 A
3,90 B

4,00 A
3,80 B

3,80 A
3,60 B

Hoogspringen in meters: 1,30 A
1,25 B

1,30 A
1,25 B

1,25 A
1,20 B

1,20 A
1,15 B

1,15 A
1,10 B

1,10 A
1,00 B

Kogelstoten (7tlo) in meters: 7,50 A
6,75 B

7,50 A
6,75 B

7,50 A
6,75 B

7,00 A
6,50 B

7,00 A
6,50 B

6,50 A
5,75 B

Touwklimmen (slag vrij) in meters: A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Werpen met ,,Nockenball" (800) in meters:
A
B

24

20
A
B

25

21

A
B

26

22
A
B

27

23
A
B

27

23

23

19

A
B

Zwemmen, zwemmend redden

l. onder water zwemmen : in meters ' 7 7

ll. een metalen bordie oprapen uit 2 à 2rlz m diep water.

lll. te water gaan met hurkval,. dSarna een drenkeling vervoeren
enkele vervoergrepen demonstreren'

lv 100 m borstslag gevolgd of voorafgegaan door 50 m rugslag:

in een vervoergreeP. ln het water
bevrijdingsgrepen demonstreren'

7

over een afstand van 10 m

Éuiten het water enkele

(in minuten)

t.m. 25 jaar t.m. 30 iaar t.m. 35 iaar t.m. 40 iaar t.m. tlS iaar 46 jaar e.o.

3.45 A
4.00 B

3.55 A
4.10 B

4.05 A
4.20 B

4.20 A
4.35 B

4.3s A
4.55 B

4.55 A
5.15 B

Zelfverdediging ffiar3ronden.vanelk2minuten(tussend6.rondensteedseen' ËË";"iï ÀinÍ,ili',.o..oi''àà ;,à;'i; sË'e;-4 I'p"a.éi"yí:-"5"'yi,*'L'rilrts,a*""'1*!ll"ïll;""
Éï-ïÉt'uörieÀ moéi'utiir geseven worden' dat de 3

bdheeÍst.
il. iiu-iitsu: voor alle leeÍtiidsgroepen het beheersen van de ln ,,BasispÍogramma iiu-iitsu" (execu-
"' iiàvii oienst) genoemde technieken' 

-OpmeÍklng:

1) alle proeven dienen binnen een kalenderiaar te worden afgelegd'

;í ;ï"dÈ;"c"r"ï:';l ,""':,**.*:lr"Um:"* dï"ï:ïr'.i1,;JS,"u#;".B3l ",ï'ï5)::iÍn,1"""':Ï
enige pogingen op een lagere hoogte ooon'

3) bil alle andere onderdeÉn heeÍt men per exam€ndag slechts recht op één poging.

4)DerkalenderiaarheeÍt,"lp"'proefhetÍechtomopdrieverschillendeexamendagenaan'' àà betreÍÍende eis te voldoen'

'MenisgeslaagdvoorhEtK.L.V.alsmenopten.hoogstedrieonderdelenaandeB.eisenenop

[ï;Ë:'flïrl'i'ï"'Sl fií""f",$r;"§33.it".;tJ ïS'3?ïè"" onderscheid in A- en B-eisen).
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overd.racht begeleidingsploeg in beeld
Kort geleden werd in Driebergen op de terreinen van
de AVD de begeleidingsproeg ,,nieuwe stijl', geïnstal.
leerd en werd afscheid genomen van de oudË ploeg,
een en ander door de generaal w. de Gast en met
waardering voor de bewezen diensten.
Dat gebeuren resutteerde voor het Korpsblad in een
artikel over begeleidingen.

van de feitelijke overdracht hierbij nog drie foto,s.

Schaafsma Brouwer / Dokku m / drukk ers /uitgevers

Doornhos Transport n.u.
uoor bljzondere transporten

per dieplader

door geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3-s - Telefoon 1s so 66

voor:

Asfaltverhardingen en
-Deklagen

Cementbetonwegen
G rondcementstabil isaties

ultgevoerd met het modernste materieet en
bewaakt door elgen laboratorta.

KANTOREN:
DEN HAAG: Zonweg 29-95, tel. 070-81 49 g1 - VUGHT: Taat-
straat 38, tel. 04100-2 gg 81 - ZAANDAM: provinciateweg 184
tel. 02980-2gztt - HEERENVEEN-ZuId: Jagilustweg, tet. oltgo-
65 91 - IIIAGENINGEN: Mennonietenweg, tel. 0BÍ!70-g1 21.
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Mr. I{opman
neemt
afscheid. van
C.P.V.C.

Mr. Hopman in gesprek met de overige delegatieleden voor

de World Traffic Safety Conference te Osaka'

Tweede van links wachtmeester 1e klasse W. Slob, die op

een motorsurveillance op 26 mei dodelijk verongelukte.

Met ingang van 15 mei 1971 werd mr. J. F. E. Hop-

man als voorzitter van de Centrale Politie Verkeers

Commissie opgevolgd door de heer J. L. Odekerken,

hoofdcommissaris van gemeentepolitie te Eindhoven.

Op de 85ste vergadering op 5 september 1955 van

de toen geheten V.P.C. volgde mr. Hopman de

Utrechtse commissaris van gemeentepolitie Faber

op, om in oktober 1960 de leiding over te dragen aan

de heer K. J. Muller, die in die tiid deel uitmaakte

van de Rotterdamse gemeentepolitie en inmiddels
als hoofdcommissaris van Groningen met pensioen

is gegaan.
De noodzaak van een full-time secretariaat was on-

der het voorzitterschap van mr. Hopman onder ogen
gezien en deze nam zelf de leiding op zich van een

óommissie ter voorbereiding daarvan. Dit probleem

was minder simpel dan het liikt omdat de P.V.C. geen

ambtelijke status had.
Het secretariaat kwam tot stand in 1962. De eerste

secretaris werd de hoofdinspecteur J. H. ter Mors,

de naam werd voortaan C.P.V.C. en onder deze

nieuwe omstandigheden nam mr. Hopman op7 maart

1962 het voorzitterschap weer op zich, welke ,,àffibts-
periode" duurde tot 15 mei i.l.

Mag voor de meeste rijkspolitie-ambtenaren zo'n
verkeerscommissie iets ziin dat zich min of meer in

de nevelige verte ophoudt, de invloed van haar werk-
zaamheden, soms direct, vaak indirect ziin beslist
niet gering, juist op het dagelijkse werk van de poli-

tieman, dat voor een belangrijk gedeelte uit ver-
keersbezigheden bestaat. Sinds 1969 adviseert de

C.P.V.C. bovendien overeenkomstig artikel 34 i van

de Politiewet de Ministers van Justitie en van Bin-

32

nenlandse Zaken met betrekking tot politietechnische
aangelegenheden voo r zaken van verkeerstoezicht.
Het is onmogelijk iemands werkzaamheden in de

woorden van enkele zinnen vast te leggen. Voor-
beelden spreken beter.
We herinneren ons de voortreffelijke wijze waarop

mr. Hopman het eerste tnternationale Verkeers Poli-

tie Congres dat in 1957 in Eindhoven werd gehouden

heeft geteid, dusdanig, dat er wel landen bereid ble-

ken een tweede congres te Organiseren, maar daar-

bij dan toch de wens uitspraken over mr. Hopman

als voorzitter te mogen beschikken.
De Verkeers Commissie Openbaar Ministerie en de

Centrale Politie Verkeers Commissie buigen thans in

gezamenlijke vergaderingen het hoofd over actuele
verkeersaangelegenheden. Deze vergaderingen ver-
lopen in een biizonder harmonieuze sfeer. Dit is een

nieuwe werkwiize. Op het terrein van opsporing en

vervolging van verkeersdelicten een stukie historie.
Het kwam tot stand toen mr. J. F. E. Hopman voor-
zitter was van de C.P.V.C. En dat is niet toevallig-
We wensen hem als hoofdcommissaris van ge-

meentepolitie te Arnhem en nog vele jaren daarna

veel goeds.
De heer Odekerken kan als opvolger bogen op voor-
treffelijke antecedenten. Op 14 oktober 1946 nam hii

voor het eerst aan de besprekingen van de V.P.C.

deel en is daardoor het C.P.V.C.-|id met de langste

staat van dienst.
Hij was de initiatief nemer tot de twee-j aarlijkse in-

ternationale verkeerspolitie-congressen en was, toen

hij op 1 oktober 1966 tot hoofdcommissaris van ge-

meentepolitie in Eindhoven werd benoemd, daarmee
tevens de jongste hoofdcommissaris van Nederland.
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KRITIEK

Nog steeds kennen wij 'aan het woord kritiek een
grote negatieve geladenheid toe en wel in die
zin, dat hij die zich kritisch opstelt veelal wordt
gezien als iemand, die afbreekt, te niet doet,
kleineert, om der wille van het afbreken, van het
te niet doen en van het kleineren.
In onze gedachtengang treedt hij dan ook op als
vèroordeelaar.
Wie echter de herkomst van dit woord nagaat, zal
tot de conclusie komen, dat het Griekse
kritikos eerder een oordelen, een onderscheiden,
een toetsen en een onderzoeken inhield dan
een vèroordelen.
Ook vandaag de dag mag kritiek beslist niet worden
vereenzelvigd met vèroordeling; kritiek wil niet
altijd zeggen dat je tegen bent, zij wil veel eerder
een onderzoeken gevolgd door een oordelen
zijn. En in welke mate dat oordeel dan uitvalt is
van minder belang.
Het is bovenal de wijze waarop zij tot stand komt
die kritiek tot een aanvaardbare vanzelfsprekendheid
maakt.
Evenals dat het geval is in een politiële
correctie-situatie - de bekeuring of waarschuwing
wordt veelal tenslotte wel geaccepteerd, niet
altijd de wijze waarop zij "in het vat wordt gegoten"
- is het ook de zorgvuldigheid bij de wijze van
totstandkoming, die bepalend is en blijft àf en zo
ja, in hoeverre kritiek wordt geaccepteerd.
Een kwestie van mentaliteit derhalve.

Redactie.

Bij de omslaglolo:

Een T.P.W. mag dan tegen allerlei toestanden op de weg
zijn opgewassen: niet tegen dergelijke hoeveelheden
log vlees ...

(Ioto: Bas den Oudsten)
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Kritische
werknemer

door drs. W. TOP

Het Handelsblad - N.R.C. gaf het
Korpsblad toestemming het artikel
"Kritische werknemer" (van 15 juni 1971)
over te nemen. Gaarne wil de redaktie
van het Korpsblad Rijkspolitie haar
erkentelijkheid daarvoor betuigen.
Oe reden dat het artikel van drs. W.
Top geplaatst wordt ligt in het feit
dat een op zichzelf niet belangrijke
bekeuringssituatie door de inhoud van
het gevoerde gesprek een geheel
andere proportie krijgt.
"Och mijnheer, ik ben ook maar een
klein mannetje in het apparaat".
Oe redaktie is ervan uitgegaan dat de
schrijver de juiste toedracht heeft
weergegeven; één en ander is beslist
niet nagegaan en alleen het "blote"
artikel wordt doorgegeven. Gesteld mag
worden dat in deze tijd, waarin ook
binnen de organisatie van de politie het
meedenken en meepraten van alle
geledingen een steeds meer voortschrij-
dend proces is, het niet meer nodig
behoeft te zijn, dat de individuele politie-
ambtenaar zich bij een zo simpel feit
als vermeld verschuilt achter de "grote
machtige organisatie". Erger nog, de
ambtenaar geeft op deze - hier vermelde
- manier te kennen hoe onzeker hij
zich voelt en hoe weinig persoonlijk hij
achter zijn optreden staat. Een kritische
overheidsemployé is hij beslist niet,
daarom juist voelt hij zich niet één van de
belangrijke raderen van de grote
machine, die haar dienende taak toch
alleen draaiende kan houden wanneer
die raderen bij voortduring worden
geolied en zonodig worden bijgevijld.
Oe inzet van het Nederlandse politie-
apparaat op het stuk van "oliën en
bijvijlen" (primaire opleidingen, kader-
vorming, beoordelingen en
dienstbesprekingen, etc.) mag zonder
meer de verwachting doen leven dat de
man zich steeds meer deel en geen
onderdeel van de organisatie voelt.

Ik zag 'm wel, maar toch stopte
ik mijn auto in de bocht van de
rotonde om de lifters uit te laten.
Een lifter, die in de berm langs
de weg zat, gebaarde nog: door-
rijden! pas op! Maar in een bui
van weerspannige zelfverlooche-
ning sloeg ik die raad in de wind.
Wel, de jongens hadden nog maar
net goededag gezegd en de por-
tieren dichtgeslagen of ik stond
met mijn auto al klem achter de
witte motor van die rijkspolitie-
agent.
Terwijl hij zijn handschoenen
uittrok, trad hij klein maar ge-
wichtig met een vragende trek in
zijn ogen op mij toe.
"Wat was dat, meneer?"
"Ik schijn iets fout gedaan te
hebben?"
.,U weet toch wel dat u hier niet
stoppen mag. Dat gaat u een
tientje kosten."
Ik had m'n beurs al in de hand
en stopte hem het geld toe. Hij
schreef een bonnetje.
"Het is natuurlijk wel dwaas hè,"
begon ik, , want wat doen al die
mensen hier dan?" (Er stond een
lange rij jongelui aan de weg, met
géén ander doel dan meegenomen
te worden.)
.,Nou, die mogen hier toch wel
staan," zei hij wat sarrend, "maar
u mag hier niet stoppen."
Ik trok smalend mijn schouders
op met een houding van dat hij
toch wel beter wist. "Kijk, ik
vind het best dat er regels zijn,
maar dit is schijnheiligheid" en
ik zette in kort bestek mijn filo-
sofie van het liften uiteen: dat
liften een recht is, dat het auto's
met minder dan twee inzittenden
eigenlijk verboden zou moeten
zijn om op de weg te komen, -
dat er "liftparken" langs de auto-
wegen moeten komen enz.
De man werd wat milder.
"Och meneer, ik ben ook maar
een klein mannetje in het appa-
raat. Ik heb er wel waardering
voor dat u het zo ziet. Maar dan
moet u maar eens naar het mini-
sterie schrijven ... "
En als klap op de vuurpijl tot
slot: "Wel meneer, volgende keer
meer geluk" ...

2
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Terwijl hij wegreed en ik m'n
weg vervolgde schoot me te bin-
nen dat ik een kans had gemist.
Ik had hem moeten zeggen dat
hij zèlf - eventueel met kollega's
- de minister maar eens moest
aanschrij ven.
"Ik ben ook maar een klein man-
netje in het apparaat" - is dat
nou zo? Als zo'n agent zijn hoog-
ste baas eens zou vertellen dat
hij liever gespaard wil blijven
voor het bedrijven van hypokrisie
(want die meneer die hij nu een
tientje afhandig maakt, stopt bij
een volgende gelegenheid toch
weer, want het verbod om dat te
doen "zit" gewoon niet in diens
rechtsgevoel enz.) - zou dat al
niet veel méér invloed hebben
dan een brief van een willekeu-
rige weggebruiker?
We stuiten hier op het verschijn-
sel van de "kritische werknemer"
- een heet hangijzer. Hoe zou
het met het milieubederf gesteld
zijn als de bedieners van vuil-
spuitende machinerieën zèlf pres-
sie zouden uitoefenen om tot een
sanering van hun werktuigen te
komen?

Hoe zou het met de consumptie-
maatschappij gesteld zijn als psy-
chologen, chemici, lopende band-
arbeiders enz. zich zouden ver-
zetten tegen het "bederf" in de
reclame, de wasmiddelenmarkt,
de apparatenbouw (de befaamde
elektrische rugkrabber)?
Er wordt nu natuurlijk onmid-
dellijk op de discipline gewezen.
"Het zou wat wezen," hoor ik zeg-
gen, "als die agent op eigen houtje
ging marchanderen met regels
die hij krachtens zijn functie heeft
te handhaven. Als hij dat mar-
chanderen niet kan laten, moet
hij maar geen agent worden. De
kracht van een politie-apparaat
zit hem toch in de omstandigheid
dat een agent zich blindelings in
dienst stelt van de voorschriften."
Deze interpellant is dan een slecht
verstaander. Ik zeg niet dat die
agent mij had moeten ontzien;
per slot heb ik dat tientje grif
betaald. Ik zeg dat, als er iemand
is die met enig gezag kan aan-
dringen op verandering van voor-

.schriften omdat hij dagelijks er-
vaart dat ze weinig te betekenen
hebben, het juist zo'n agent is.

En dit geldt voor elke werknemer
met betrekking tot de resultaten
van (mede) zijn werkzaamheid.
Het feit dat je natuurlijk altijd
moet overwegen of je het met je
geweten overeen kunt brengen
om bij een bepaald bedrijf te gaan
werken (ik denk hier bijvoor-
beeld aan fabrieken van wapen-
tuig), houdt niet in dat, als je net
wel doet, je "blindelings" de spel-
regels der produktie hebt te aan-
vaarden.
Zolang ze bestaan volg je ze, na-
tuurlijk, maar waarom zou je
moeten nalaten te proberen ze
veranderd te krijgen? De disci-
pline raakt de geldigheid van
zulke spelregels, nièt hun veran-
derbaarheid.
Daarom is een uitlating als van
die agent ("ik ben ook maar een
klein mannetje") zo triest, te meer
omdat vele werknemers er zo over
denken. Ze is als uiting van een
bepaalde mentale houding dode-
lijk voor het door bijna iedereen
gestelde ideaal van medezeggen-
schap.

3
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Dragen
verkeers-

vesten
nu

verplicht

Het dragen van de witte verkeersvesten met rode
en grijze scotchlitebanen is sinds 1 juni onder be-
paalde omstandigheden verplicht gesteld. De ves-
ten waren er al enige tijd, maar het dragen ervan
was vrijblijvend. Merkwaardig genoeg bleek er bij
velen een zekere aversie te bestaan ondanks het
feit dat de vesten duidelijk de veiligheid bevorde-
ren. Sommigen droegen de vesten niet uit vrees
voor een werker van Rijkswaterstaat te worden aan-
gezien. Bij Rijkswaterstaat worden evenwel (ver-
plicht) oranje vesten gedragen bij werkzaamheden
op of langs rijkswegen. De witte vesten blijven ge-
reserveerd voor de Rijkspolitie. Generaal W. de
Gast heeft in verband met de toenemende risico's

in het verkeer de knoop "wel-of-geen-vest" door-
gehakt. Het verkeersvest moet verplicht gedragen
worden bij nacht of zichtbelemmerende omstandig-
heden wanneer wordt gewerkt op autosnelweg of
de vluchtstrook en voorts op alle andere wegen bij
regeling of geleiding van het verkeer dan wel bij
ongevallen. Aan deze maatregel is ook ruime publi-
citeit naar buiten gegeven. Daarbij werden veelal
bijgaande foto's afgedrukt, zodat het publiek nu
ook weet wie wie is.

4

Nieuwe ark voor
RP te water
Nijmegen

In Nijmegen wordt de laatste
hand gelegd aan een gloed-
nieuwe bureauark voor het
districts- en groepsbureau van
de Rijkspolitie te Water.
Hiermede is een einde gekomen
aan de bekrompen huisvesting
van de districtsstaf en -groep.
Wanneer straks het bureau
officieel in gebruik is genomen
komen we op de (doeltreffende)
inrichting nader terug.

(foto: opperwachtmeester J. J. H. van
Aerssen te Nijmegen)
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schutters uit het oosten
algemeen kampioen
op korps-
schietwedstrijden

Op de Manger Gats-schietbanen te Driebergen wer-
den op 27 mei de Korpsschietwedstrijden voor pis-
tool en karabijn gehouden. De organisatie van de-
ze wedstrijden was opgedragen aan GRS-west 11.
Deze afdeling had de organisatie overgedragen aan
de sportvereniging "R.P. Alex". De deelnemers wa-
ren op tijd aanwezig zodat na de opening door de
voorzitter van "R.P. Alex", de adjudant J. van der
Heide, en de controle op de wapens door de Mr.
geweermaker, de adjudant Heinen, met de aanvang
van de wedstrijden precies op tijd kon worden be-
gonnen. Om de hoogste eer werd gestreden door de
vijf teams van de voormalige ressorts van het Korps
Rijkspolitie, t.w. de afdelingen noord, oost, west I
west 11en zuid, terwijl daarnaast in de personele
wedstrijd om de persoonlijke titels werd gestreden.
Oost werd op overtreffende wijze kampioen.
Op de teams van de afdeling west I en west II rust-
te de taak om op respectievelijk de pistool- en de
karabijnbaan de spits af te bijten en een score op
het bord te plaatsen.
Op de karabijnbaan plaatste west II zich met 227
punten. De afdeling oost moest daarna aantreden en
stelde zich met 233 punten, zoals later bleek, duide-
lijk kandidaat voor de hoogste score op dit wapen.
Geen van de andere teams bleek in staat een hogere
score te bereiken.
In de personele wedstrijd op karabijn werd H.
Schut van de afdeling oost met 49 punten kampioen,
G. B. Sloot van de afdeling west I met 48 punten, 2e
terwijl A. J. Stet en A. J. G. Timmer beiden van de
afdeling west 11met 47 punten gelijk eindigden. Na
één steunserie plaatste A. J. Stet zich met 29 pun-
ten als 3e.
Het wedstrijdverloop op de schietbaan bracht meer
spanning. Zoals gezegd beet de afdeling west I hier
de spits af en plaatste zich met 223 punten. De afde-
lingen noord en zuid bleken niet in staat een hoger
resultaat te bereiken.
Daarna trad de afdeling west 11aan en behaalde 233
punten. De afdeling oost had het toen in eigen hand,
zij moest het tot 228 punten brengen om west 11van
de titel af te houden.

Concentratie en aktie bij het pistoolschieten ;

v.i.n.r.: wachtmeester 1e kl. D. Baas, wachtmeester G. W. F. van
Neigh van Lier, luitenant J. P. M. Pinckaers en A. C. van Eck.

De (wijze) mannen uit het oosten (deze keer vijf)
lieten zich onder de druk van de voelbare spanning
niet van de wijs brengen en behaalden met 236 pun-
ten ook op het pistool het hoogste resultaat en wer-
den daarmede op overtuigende wijze algemeen kam-
pioen.
Ook de personele wedstrijd op pistool had een
spannend verloop. Hier plaatsten zich maar liefst
vier schutters met 47 punten kandidaat voor de 3e
plaats. Na één steunserie kwam A. G. van Eck van
de afdeling oost met 28 punten als hoogste uit de
bus en plaatste zich daarmede als 3e.
We kregen daarna nog een echte finale. J. Kerk-
haft en M. Groen, respectievelijk van de afdeling
west II en west I waren met 48 punten als hoogsten
geëindigd. Deze beide heren voerden de spanning
nog meer op door in de eerste steunserie elk 26
punten bij elkaar te schieten. Pas na de 2e steun-
serie viel de beslissing. J. Kerkhoff werd kampioen
met 28 punten en M. Groen met 27 punten zeer
goede tweede.

In de loop van de middag verschenen vele rijks-
politie-autoriteiten. De kolonel J. R. Hoogkamer was
aanwezig namens de Algemeen Inspecteur. Ook
waren er afgevaardigden van verschillende dis-
tricten. Zij waren getuige van het meest spannende
gedeelte van deze wedstrijden.
De prijzen werden uitgereikt door de kolonel J. R.
Hoogkamer, die dat op een bijzonder prettige wijze
deed en de aanwezige schutters daarbij voor de
toekomst een hart onder de riem stak.
Hierna volgt nog een overzicht van de uitslagen.

E. Philips.

5Rp.org_KB1971_07_jul_Nr.11 165



UITSLAGEN KORPSSCHIETWEDSTRIJDEN 1971 PISTOOL-PERSONEEL

1. J. Kerkhoff 48 1e steun 26 2e steun 28 kampioen
2. M. Groen 48 1e steun 26 2e steun 27
3. A. C. van Eck 47 steun 28

PISTOOL-KORPS KARABIJN-KORPS 4. G. W. F. v. d. Lier 47 steun 26
5. P. Baas 47 steun 26

I Afdeling Oost 6. J. P. M. Pinckaers 47 steun 19
7. M. Boekholt 46

J.Jonk 48 H. Schut 49 8. A. H. Streefkerk 46
A. C. van Eck 47 D. Baas 47 9. F. Togni 46
P. Baas 47 M. G. W. Boekholt 46 10. G. B. Sloot 46
M. C. W. Boekholt 47 A. L. Dams 46 11. W. C. van Meppeler 46
A. L. Dams 47 J.Jonk 45 12. F. A. Vervelde 45- -- 13. J. van Bentum 45

236 233 14. J. v. d. Walle 45
15. J. J. Wecke 45

II Afdeling West 11 16. A. L.Dams 44
A. H. Streefkerk 49 Van Lier 48 17. J. Vervloet 44
J. Kerkhoff 47 L. L. J. Müris 46 18. J. de Haan 44
G. W. F. van Lier 47 A. J. G. Timmer 46 19. A. J. Stet 43
E. J. de Groot 45 A. H. Streefkerk 46 20. S. Een kooren 43
J. van Bentum 45 T. Sluimer 41

21. J.Jonk 42
22. E. J. Groot 42- -- 23. Kruijsbergen 42233 227 24. Knijf 42

111Afdeling West 11 25. S. v. d. Kuur 42
26. A. Ham 36

M. Groen 48 M. Groen 48 27. B. H. Harbers 35
W. C. van Meppeler 46 W. C. van Meppeler 46 28. A. Broere 31
J. J. Wecke 45 G. B. Sloot 44 29. K. Slik 31
J. de Haan 44 J. de Haan 41 30. J. J. Bos 25
G. B. Sloot 40 J. J. Wecke 41

- -- KARABIJN-PERSONEEL
223 220

1. H. Schut 49 kampioen
IV Afdeling Zuid 2. G. B. Sloot 48

3. A. J. Stet 47 steun 29
F. Togni 46 N. H. Jusse 46 4. A. J. G. Timmer 47 steun 26
J. Vervloet 46 P. Geurts 45 5. P. GeurIs 46
J. P. M. Pinckaers 44 F. Togni 44 6. J. Ruijsink 46
G. M. Kruysbergen 44 T. H. v. d. Veen 41 7. A. H. Streefkerk 46
Knijf 42 G. Keijers 41 8. L. J. Müris 46- -- 9. J.Jonk 46

222 217 10. F. Tongi 45
11. N. H. Jusse 45

V Afdeling Noord 12. Grijpstra 45
K.Slik 47 H. Ekkelenkamp 45 13. B. Trof 45
S. v. d. Kuur 45 S. Grijpstra 42 14. W. C. Meppeler 45
S. Eenkooren 43 B. Trof 43 15. M. H. Boekholt 45
A.A. Ham 38 A. L. Westers 39 16. A. L. Dams 44
I. J. v. d. Walle 33 J. Harkema 36 17. G. Keijers 43

- -- 18. M. Groen 43
206 205 19. H. Ekkelenkamp 42

20. J. J. Wecke 42
21. Van Lier 42
22. P. Baas 42
23. J. Harkema 41
24. J. de Haan 39
25. T. Sluimer 39
26. A. L. Westers 36
27. T. de Boer 37
28. A. Broere 37
29. P. H. v. d. Veen 23

De kampioensploeg van afdeling Oost (karabijn);

v.l.n.r.: H. Schut, M. G. W. Boekholt, A. L. Dams, J. Jonk,
D. Baas en J. Ruijsink, rechts kolonel J. R. Hoogkamer.
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Gentlemen
aan de
start

tekst en foto's: opperwachtmeester J. J. H. van Acrssen te Nijmegen

Reeds zes jaar lang organiseert de bandenfabriek
.Vredestein" in de gemeente Hummelo en Keppel
wielerwedstrijden, die de naam "gentlemen koersen"
dragen. Deelnemers zijn oud-wielrenners, journalis-
ten, topsporters en "gewone" mensen, die op een of
andere manier in de publiciteit staan.
lij zijn ingedeeld in vier categorieën: oud-renners,
journalisten, topsporters en topsporsters en gentle-
men-touristen.
De deelnemers rijden in koppels van twee een tra-
ject van om en nabij de twintig kilometer door het
wonderschone Achterhoekse land. lij gaan om de
minuut van start, al of niet met een "echte" wielren-
ner als gangmaker.
Ofschoon deze wedstrijden in eerste instantie tot
doel hebben het bevorderen van een goede onder-
linge verstandhouding tussen sportmensen, journa-
listen, autoriteiten en.... publiek, wordt er toch
ook serieuze sport bedreven. De wedstrijden vin-
den plaats onder auspiciën van de KNWU. Starter
is de bekende Amsterdamse wieler-organisator Bram
Koopman, ondermeer de grote man van "Olympia's
Toer".
In Hummelo en Keppel is men en met name ook de
groepscommandant der rijkspolitie, adjudant A.
Warntjes, zeer ingenomen met dit jaarlijks sportge-
beuren. "De bevolking hier leeft geweldig mee,"
zegt adjudant Warntjes. "Het parcours, dat gedu-
rende de wedstrijden normaal voor het verkeer open-
staat, wordt door de aanwonenden zelf zoveel moge-
lijk vrij gehouden. De samenwerking met de orga-
nisatoren is voortreffelijk. Op de belangrijkste kruis-
punten in de route wordt het verkeer geregeld door
de mannen van mijn groep, die ook allen zonder uit-
zondering enthousiast zijn, terwijl op andere punten
personeelsleden van Vredestein de zaak regelen."
Een rondrit met adjudant Warntjes over het parcours
toonde inderdaad aan, dat op dit punt geen vuiltje
aan de lucht was.
De plaatselijke EHBO, met o.a. de echtgenote van
de groepscommandant, mevrouw J. Warntjes-Port
en de echtgenote van de enige jaren tijdens de uit-
oefening van zijn beroep zo tragisch om het leven
gekomen Hummeiose huisarts, mevrouw A. v. Fraas-

8

"Rechts houden, Kees" schijnt adjudant Warntjes hier
te zeggen, "en anders ga je op de bon" ...

Sjaak Zwart ziet het allemaal schijnbaar nog niet zo goed;
rechts op de foto mevrouw Warntjes en mevrouw Van Fraassen.

Jan Bols als gangmaker.
Rechts mevrouw Warntjes en opperwachtmeester C. Petersen.
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Vredestein-directeur W. Oorlog naast Johan Neeskens (links)
die met neef Wim een koppel vormde.

sen-Bleesing, verleende waar nodig geneeskundige
bijstand. Hetgeen gelukkig beperkt bleef tot het
verzorgen van enkele builen en schrammen van
onderuit geschoten coureurs.
Bij de topsporters zagen we dit jaar vele prominen-
te voetballers, zoals "ijzeren Rinus Israëls, Sjaak
Swart, Johan Neeskens, "tank" Laseroms, Willem de
Vries (met trainer Kees Rijvers), Dick Schnijder en
anderen.
Verder Kees Verkerk, Jan Bols, Peter Post, Bella
Hage, Joop Zoetemelk, bokscoryfee Jan Lubbers, .Je
fou pedalant" Gerrit Schulte (55), Jan van Kempen
en vele, vele anderen.
Eén categorie hebben we gemist, althans op het par-
cours, namelijk onze bloedeigen rijkspolitie. Als we
ons niet vergissen fietst er nog ergens in het Korps
een zekere De Jong rond, die vóór hij het maillot
verwisselde voor de blauwe pantalon van het Korps,
als wielrenner furore maakte. Samen met bijvoor-
beeld onze qerenornmeerde "vierdaagse-aanvoer-
der", majoor Van Dolderen, zou hij een prachtig
"gentlemenkoppel" kunnen vormen.

~

;~

~
.E..J:

R.P.B.Z.
In
het
zilver

v.i.n.r.: J. M. C. Kessels, C. G. van Os, L. J. A. Creuzen,
generaal W. de Gast, M. Schouren, kolonel Th. B. W. v. d.
Vliervoet, kolonel b. d. Oor, overste b. d. G. L. C. Bekker,
G. A. Gerards.

(foto: Techn. Recherche Roermond)

In boerderij "De Pettelaar" te 's-Hertogenbosch re-
cipieerde het bestuur van de Rijkspolitiesportvereni-
ging Zuid, in verband met het 25-jarig bestaan van
de RPSZ.
Velen, onder wie de Algemeen Inspecteur van het
Korps, generaal W. de Gast, maakten van deze ge-
legenheid gebruik om de RPSZ niet alleen geluk te
wensen met deze mijlpaal in de geschiedenis, maar
tevens ook om erkentelijkheid en waardering te be-
tuigen voor het vele en belangrijke werk dat door
deze sportvereniging in het belang van de rijkspolitie-
sport is verricht.
Een plezierig hoogtepunt vormde ongetwijfeld het
optreden van de eigen hofkapel "De Blau Bokse" (de
blauwe broeken), die onder leiding van Vorst en Prins
hun opwachting kwam maken.
Voorzitter M. Schouren en secretaris C. G. van Os
kregen voor hun vele activiteiten een onderschei-
ding uitgereikt, waarna de gedecoreerden temidden
van de receptiegangers en onder de daverende klan-
ken van de .Blau Bokse" voor onze fotograaf po-
seerden. Zo gaat dat in het land van "de liefde en
de gein".

9
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· .. eerste en tweede plaats ...

Bij de te Drachten gehouden auto- en motorslalom-
kampioenschappen van het District Noord van de
NPSB hebben twee teams van de Verkeersgroep der
rijkspolitie te Assen beslag gelegd op de eerste en

HP-kapel in Amersfoort

Dezer dagen nam de Rijkspolitiekapel deel aan het
te Amersfoort gehouden Politiemuziekfestival met
ruim 20 korpsen. Het defilé werd afgenomen door de
waarnemend burgemeester van Amersfoort, de heer
W. Huslage, de voorzitter van de Bond van Politie-
muziekverenigingen in Nederland, hoofdinspecteur
W. B. Draaisma en de korpschef van de onderschei-
dende defilerende muziekkorpsen.
Na de midddag zou in de tuin van paleis Soestdijk
een defilé volgen voor H.M. de Koningin, welk pro-
grammapunt echter door het overlijden van Prinses
Armgard niet door kon gaan. Dit zou echter geen
afstel zijn maar op een later tijdstip - zo mogelijk
nog dit jaar - gehouden worden. We kunnen niet
nalaten onze grote waardering te vermelden voor de
slagvaardige wijze waarop de organisatoren - van
de Amersfoortse Politie Harmonie - deze onver-
wachte ingrijpende wijziging van het programma
hebben opgevangen.

10

Grote
NPSB-slalom successen
voor teams verkeersgroep
Assen

de tweede plaats. Het eerste team (links op de foto)
bestond uit de wachtmeesters 1e klasse J. Staal en
H. Bosma, alsmede de technisch assistent A. Ebeling
en werd kampioen. De tweede plaats was voor het
team met de wachtmeesters 1e klasse S. J. Kruims
en J. Hakkeling en de monteur E. Everts (rechts op
de foto; in het midden de commandant van de Ver-
keersgroep, adjudant B. Wiegman).
In de individuele klasse auto's werden Staal eerste
en Hakkeling tweede. Bij de motoren individueel
werden Ebeling en Everts respectievelijk vierde en
vijfde.

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verpleging in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234
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Commandowisseling
op verkeersschool
"De Varenkamp"
te Bilthoven

In Bilthoven heeft majoor E. Spierenburg officieel
afscheid genomen van de Verkeersschool de Varen-
kamp, waaraan hij als commandant werd opgevolgd
door de overste C. W. Bloemers in verband met zijn
benoeming tot Hoofd van de Veiligheidsdienst van
het Koninklijk Huis. Bij dit afscheid werd door alle
sprekers veel waardering geuit op een wijze die ge-
voelens van vriendschap van een hecht team wer-
kers voor hun scheidende commandant verraadde.
Majoor Spierenburg noemde de periode waarin hij
de school heeft geleid de zeven vette jaren en verge-
leek een loopbaan bij de Rijkspolitie met die van een
beroepsvoetballer: "Je komt op een gegeven ogen-
blik op de transferlijst."
Hij betreurde het dat de nieuwe school in Deil-En-
spijk om begrotingstechnische redenen een jaar op-
geschoven is en sprak voorts over de voortdurende
noodzaak progressief te zijn en vernieuwingen aan
te brengen: .Proqress is not an accident but a
necessity; it's a part of nature."
Met het overhandigen van een vaantje droeg hij sym-
bolisch het commando over aan de overste Bloe-
mers die de majoor Spierenburg namens het perso-
neel een wandbord aanbood waarop de school is af-
gebeeld. Voorts zei hij onder meer dat gestreefd
moet worden naar moderne onderwijsmethoden en

'..~
Majoor Spierenburg was duidelijk zeer ingenomen met de
aangeboden filmcamera en andere geschenken, maar evenzeer
met de vele woorden van waardering en vriendschap.
Rechts op de foto de nieuwe commandant van de Verkeersschool,
overste Bloemers.

(foto: opperwachtmeester T. den Ouden)

dat voor de toekomst gerekend moet worden op uit-
breiding van het aantal cursisten en dus ook van het
aantal stafleden en het voertuigen park. Hij zei: "Ik
prijs mij gelukkig met het personeel van de school,
ik geloof zeker dat we samen zullen slagen."
De adjudant Kockelman dankte voor "de fijne lei-
ding", bood een foto-album aan en verzekerde de
nieuwe commandant dat het personeel zich met het
zelfde élan zal blijven inzetten.
Opperwachtmeester Bloemen overhandigde een film-
camera uit dank voor het vele dat majoor Spieren-
burg voor de personeelsvereniging heeft gedaan .

. Luitenant Kleppers sprak van eerlijke vriendschap
en samenwerking. Adjudant Kemper bood mede na-
mens de monteurs Van de Tempel en Lunteren een
presse papier aan, gemaakt van een tandwiel, een
zuiger en een carburateur opdat er geen papieren
wegwaaien wanneer de majoor in Soestdijk naar be-
kende gewoonte werkt met open ramen.

.~

Bureau Personeels-
voorziening tijdelijk
naar Driebergen

Het bureau Personeelsvoorzie-
ning van het Korps Rijkspolitie
is (tijdelijk) verplaatst naar
Hoofdstraat 69 in Driebergen.
Na de (letterlijke) afbraak in
Utrecht is dit Driebergense pand
een verademing, ondanks de
verhuisproblemen en het feit
dat het "testen" in Utrecht
blijft gebeuren.
Het wachten is nu op het
gereedkomen van een nieuw
pand in Utrecht, waaraan
ijverig wordt gewerkt.

(foto: opperwachtmeester J. J. H. van
Aerssen te Nijmegen)
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"WAARHEEN?

Weekendbezoek aan de betaamde
Baron Von Münchhausen

Van tijd tot tijd verscheen kortgeleden de Baron
Van Münchhausen via de beeldbuis in de huiskamer
als een ongeloofwaardige sprookjesfiguur; belegen
product van een sappige duim. Minder bekend dan
zijn ten dele wereldvermaarde huzarenstukken is
het feit dat z'n praatstoel nog altijd klaar staat, bij
z'n pijp en jachttrofeeën, in het voorvaderlijk slot te
Bodenwerder in het schilderachtige Weserdal. Daar
werd hij op de kop af 250 jaar geleden geboren:
Hieronymus Carole Friedericius Freiherr Von Münch-
hausen, telg uit een oud adellijk geslacht, dat al in
de twaalfde eeuw werd genoemd en nu nog voort-
bestaat in welgeteld (van jong tot oud) zesentwintig
Freiherren Von Münchhausen. Geen van de Baron-
nen Von Münchhausen uit heden of verleden is of
was zo'n avonturier, zo'n fantast als Hieronymus,
die z'n wondere belevenissen alleen maar heeft ver-
teld, nooit opgeschreven, die de publiciteit nooit
heeft gezocht en zelfs kwaad was toen z'n verha-
len werden uitgegeven maar desondanks voortleeft
op de beeldbuis en in het stadje Bodenwerder.
Het Münchhausenslot dat daar in 1603 werd ge-
bouwd, is nu raadhuis, waar waarheid en fantasie
streng gescheiden zijn. Onder de zware balken
houdt Stadtdirektor Erich Hausmann (50) zich niet
bezig met wondere verhalen zoals die hier vroeger

:.

Erich Hausmann.
Stadtdirektor van

Bodenwerder.
... in deze stad wordt
niet meer gelogen dan

in elke andere ...

Bodenwerder: Münchhausenstad

Bodenwerder aan de Weser

Het geboorte- en sterfhuis van de baron is nu raadhuis

13
Rp.org_KB1971_07_jul_Nr.11 171



~
De baron in dienst van het vreemdelingenverkeer
in de tuin voor zijn geboortehuis

verteld werden, maar met de keiharde realiteit.
"Münchhausen," zegt hij, "was een vreemde fan-
tast, een landheer, die geregeld met het stadsbe-
stuur overhoop lag. Hij is nu in dienst van het
vreemdelingenverkeer en in deze stad wordt niet
meer gelogen dan in elke andere. We hebben er
nieteens tijd voor, nu Bodenwerder door samen-
voeging met 22 andere gemeenten groeit van 3.500
tot 15.000 inwoners en door z'n centrumfunctie twee
nieuwe scholen voor 10 miljoen Mark moet bouwen,
een bedrag dat er niet is." Daar is niets Münchhau-
senachtigs aan, evenmin aan het feit dat voor het
jodium-zoutbad van de stad een nieuw badhuis van
4 miljoen moet worden gebouwd opdat velen kun-
nen genezen van hun hogebloeddruk, vaat- of adem-
halingsstoornissen en nog een stuk of wat hinder-
lijkheden. Nee, in de gemeentelijke ruimten van Bo-
denwerder, waar eens Hieronymus werd geboren
en waar hij in 1797 stierf, is met hem de fantasie
verdwenen. Hieronymus leeft voort in een bronzen
monument in de tuin, waar hij verbaasd achterom
zit te kijken op zijn gehalveerde paard en in een
apart vertrek van zijn geboortehuis, dat slechts te
bereiken is via een zij-ingang. Daar wordt de won-
dere baron min of meer vervangen door Robert
Worbs (68), die al jaren aan tienduizenden bezoe-

14

De baron van Münchhausen als uithangbord
in zijn eigen Bodenwerder

kers uit alle windstreken vertelt over Hieronymus.
"Er zijn mensen, die hier alleen maar komen om
een aantal leugenverhalen te horen," zegt hij, "ver-
halen van de baron, die op kogels rondvloog, die
als eerste astronaut de maan bereikte, die met z'n
jachtzweep een vos zo afranselde dat het dier uit
z'n eigen pels vluchtte of die in het bos het hert
tegenkwam dat hij eens bij gebrek aan kogels met
kersepitten had beschoten en na jaren een com-
plete kerseboom op de kop had. Er zijn anderen,
die echt geïnteresseerd zijn in de mens Hieronymus,
die hier werd geboren onder de spreuk "Mein Borg
ist Gott". Z'n vader stierf toen Hieronymus vier jaar
was. Z'n moeder - Sibille Wil hel mine Von Reden-
Hastebeck - vond dat hij carrière moest maken en
zo werd hij al op 12-jarige leeftijd page van de erf-
prins Anton Ulrich von Braunschweig. Daar zat per-
spectief in, aangezien Csarin Anna Iwanowna bij de
regelingen om haar opvolging op de Russische troon
diezelfde Anton Ulrich verkoos voor een huwelijk
met Anna Leopoldowna. Hieronymus von Münch-
hausen kwam in Rusland terecht en in 1739 vocht
hij in het regiment Braunschweig van Anton Ulrich
met succes in de Russisch-Turkse oorlog. Hij werd
ervoor bevorderd tot cornet en kreeg drie fraaie
paarden en pistolen. Anton Ulrich had veel succes
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en evenzo Hieronymus. In Braunschweig dacht men
al zeker te zijn van de Russische troon, toen Iwan,
de zoon van Anton Ulrich en Anna Leopoldowna tot
troonopvolger werd bestemd. Hieronymus werd in-
tussen luitenant en vocht in de Russisch-Zweedse
oorlog in Finland. Op dat ogenblik rekende Rusland
af met de Duitse gunstelingen. Anton Ulrich en zijn
gezin werden als gevangenen naar Cholmogory bij
Archangel gebracht, waar hij 33 jaar als gevangene
leefde, zonder dat zijn bescherrpelinq Hieronymus
er iets aan kon doen. Het was zelfs verstandig dat
hij zich wat rustig hield. Dat deed hij in Riga, be-
halve dan in de contacten met vele adellijke dames,
bij wie hij veel succes moet hebben gehad. In die
kringen vond hij ook zijn eerste vrouw Jacobine von
Dunten, telg uit een belangrijk baltisch geslacht, die
hij in 1744 trouwde. Een jaar later trok hij naar Bo-
denwerder voor een erfeniskwestie, maar hij keerde
toch weer terug naar Rusland, waar het overigens
met zijn carrière maar niet boterde. Pas in 1750
werd hij ritmeester op grond van zijn betoonde dap-
perheid, z'n blanco strafregister en z'n kennis van
lezen en schrijven. Maar Hieronymus wist dat daar-
mee het eind van z'n Russische carrière bereikt was.
Hij trok in hetzelfde jaar naar Bodenwerder, waar
hij het ouderlijk slot had geërfd, vroeg een jaar ver-
lof en nogeens een jaar en nam toen afscheid van
het avontuurlijk bestaan in Rusland. Hieronymus von
Müchhausen was vanaf dat moment een landedel-
man met de jacht, honden en paarden als grootste
en het vertellen van wonderbaarlijke verhalen als al-
lergrootste liefhebberij. Veie van die geschiedenis- Het paviljoen waarin de baron bij een goed glas wijn
sen, waarin hij zichzelf aan de staart van zijn pruik uit zijn roemruchte verhalen vertelde

het moeras trekt of waarin het signaal van de Sibe-
rische postkoetsier in de hoorn bevriest en pas
uren later klinkt als de hoorn bij het haardvuur ont-
dooit, kregen kleur bij een goed glas wijn, als hij

De baron verkent
vijandelijke steIlingeIl vliegend
op een kanonskogel

De baron laat een vos
vluchten uit z'n eigen pels

De baron als astronaut
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+- Zo moet volgens een oude ets de
baron Von Münchhausen er in zijn goede jaren
hebben uitgezien.

+ Robert Worbs vertelt in de Münchhausenkamer
elk jaar aan ruim 35000 bezoekers over de baron.

met zijn vrienden in het paviljoen zat dat hij tegen
een helling boven een zij-arm van de Weser liet
bouwen voor zijn vrouw. Intussen lag hij voortdu-
rend in de clinch met het stadsbestuur onder meer
omdat hij een privébrug over de Weser-arm wilde
bouwen waarover hij zijn bezittingen beter kon be-
reiken. Het stadsbestuur wilde naast de twee be-
staande stadspoorten geen derde toegang tot de
stad. Hieronymus bouwde, het stadsbestuur liet af-
breken, er volgden een proces en bijna een oproer
tegen de baron, maar de brug kwam er niet. Met de
baron liep het allemaal een beetje 'droevig af. In 1790
stierf zijn vrouwen de 70-jarige landheer vereen-
zaamde op zijn slot. Totdat hij in 1793 Berhardine
ontmoette, de 17-jarige dochter van de verarmde
vroegere majoor Van Brunn. Na veertien dagen
speelde hij zijn laatste huzarenstuk; hij vroeg haar
ten huwelijk, zonder - volgens de analen - enig
idee te hebben van het feit dat hij "een lichte vogel
in het nest" haalde, die het op zijn geld voorzien
had.
Intussen had de baron al jaren zijn ergernis niet
kunnen overwinnen om het feit dat in 1785 in Enge-
land zijn wonderbare vertellingen in druk werden
uitgegeven, zonder dat bekend werd wie ze opge-
schreven had. Hij kwam daaruit als leugenbaron te-
voorschijn en verdacht zijn vrienden Bürger en
Lichtenberg, die hij dat nooit heeft vergeven. Pas
veel later bleek dat ze geschreven moeten zijn door
Rudolf Erich Raspe, een veelzijdig geleerde die ech-
ter een deel van de aan hem toevertrouwde munten-
verzameling van de graaf Van Hessen stal en naar
Engeland moest uitwijken. Zijn Münchhausen-ver-
halen legden hem geen windeieren, want "Baron
Münchhausens narrative of his marvellous travels
and campaigns in Russia" beleefde in drie jaar vijf
herdrukken. De verhalen werden door Bürger in het
Duits vertaald en zo begonnen de belevenissen van
de Baron hun reis om de wereld, terwijl Hieronymus
zelf vol bitterheid naar zijn eind leefde. Zijn jonge
vrouw leidde een bandeloos bestaan, leefde zo
royaal dat de baron de sleutel van de geldkist moest
verstoppen, kreeg een kind van een onbekende.
Er volgde een eindeloze echtscheidingsprocedure,
waarbij de baron schulden opliep. In 1797 nadat hij
aan een hersenbloeding was overleden, reisde Bern-
hardine met een galant naar Nederland, waar zij
spoorloos verdween.
Zo was het bestaan van de dolle baron bepaald
minder romantisch dan de verhalen die hij wel ver-
telde, maar die hij nooit zelf heeft geschreven, kun-
nen doen vermoeden. Veel over zijn leven is ver-
dwenen toen zijn familie later het familie-archief
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Het uit 1561 daterende slot
te Apelern waar Heyno Freiherr

Von Münchhausen woont.

Het slot te Apelern bij Hannover is een
van de vier kastelen in Duitsland,

die nog door Freiherren
Von Münchhausen worden bewoond.

~

ordende. De thans levende telgen van het geslacht
Münchhausen hebben er wel mee leren leven dat
men altijd vraagt: Familie van dé baron?
f,elijk de dichter Börrius van Münchhausen een telg
uit dit geslacht was of Gerlach Adolf, de stichter
van de universiteit in Göttingen, zo levert deze oude
familie ook thans nog enige vooraanstaande figu-
ren op; juristen, een staatssecretaris en enige land-
heren. Een van hen is Heyno Freiherr Van Münch-
hausen (55), die op het uit 1561 daterende slot te

Heyno, Freiherr
Von Münchhausen:

... wij zijn te ernstig ...

Apelern westelijk van Hannover woont. Hij zegt:
.Hleronyrnus was een uitzondering in de familie.
Hij zegt ons niet veel meer. Wij hebben zijn verha-
len gelezen zoals ieder ander. Wij zijn er aan ge-
wend dat men ons vraagt of wij familie zijn. Nou ja,
hij heeft nooit iets slechts gedaan, maar hij speelt
in de familiegeschiedenis ook geen rol van beteke-
nis. Onze vaders vertelden zijn verhalen nog wel
eens en maakten nieuwe, zoals er bij zijn verhalen
later door anderen ook nieuwe bedacht zijn. Maar,
wij zijn te ernstig, wij hebben een oorlog meege-
maakt en wij zijn anders. Ik ben door de Russen
verdreven van de Vitzenburg in midden-Duitsland
en ik ben gelukkig geweest dat ik dit slot erfde van
een neef. Maar we hebben onze zorgen. Dit is een
akkerbouwbedrijf van 125 hectare, maar het is eigen-
lijk te klein. En, kijk naar het dak van dit slot. Het
moet nodig gerepareerd worden, maar je krijgt zelfs
niemand het dak meer op."
In de Van Münchhausenkamer van het stadhuis te
Bodenwerder dromen de praatstoel van Hieronymus
en zijn Turkse sloffen verder, terwijl Robert Worbs
vreemdelingen vertelt over de "leugen baron" , met
wien in de familie Van Münchhausen de humor of
het fabel uitgestorven schijnt, maar die nochtans
anno 1971 een belangrijke rol speelt in de bevorde-
ring van het vreemdelingenverkeer in Bodenwerder.

tekst en foto's Bas den Oudsten
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Een onderzoek door de RP-6

(Of een episode aangaande het communeschip "Triaenghel")

Tijdens een surveillance in de Haringhaven te IJmui-
den werd de aandacht van de bemanning van de
RP 6 getrokken door een gemeerd liggend binnen-
vaartuig, beschilderd in hippe kleuren en voorzien
van de naam .Triaenqhel". Omdat het schip op een
minder aanvaardbare plaats gemeerd lag en ook van-
wege een zekere nieuwsgierigheid werd besloten de
zaak eens nader te bekijken. Nadat beschaafd op de
toegangsdeur tot het verblijf was geklopt verscheen
een in lompen gehuld persoon die zodanig gekleed
was dat het geslacht op eenvoudige wijze was vast
te stellen. Op enige vragen antwoordde dit wezen,
dat de "mannen" van boord waren in verband met
de aankoop van proviand en dat met het vaartuig
een trip naar Den Helder gemaakt zou worden. Op
hetzelfde moment verschenen terplaatse twee hippe
mannen van wie één zich bekend maakte als te zijn
de schipper van het vaartuig. De andere man bleek
buitenlander te zijn; hij bediende zich tenminste van
de Franse taal.
Met een verzoek om inzage in de paspoorten wisten
de RP-6-mannen door te dringen in het inwendige
van het schip. De aanblik van de entourage deed
hen enige ogenblikken verstomd staan. Het gehele
schip was rijkelijk voorzien van de meest bizarre
voostellingen, terwijl her en der op de vloer vreemd
uitgedoste wezens lagen uitgestrekt. Tussen dit alles
bewoog zich eeh hond van het ras "Duitse Herder",
die als enige een compliment voor een verzorgd
uiterlijk verdiende.
De inventaris van de aanwezigen werd opgemaakt,
waarbij bleek dat zich aan boord 3 mannen en 3
vrouwen bevonden, met uitzondering van één der
vrouwen, allen buitenlanders. De personalia werd ge-
registreerd aan de hand van de paspoorten doch de
schipper gedroeg zich hierbij zo nerveus dat de ach-
terdocht steeds groter werd.
Inmiddels was al opgevallen dat pijpen van de meest
uiteenlopende soort in de nabijheid lagen van de
als slaapplaats gecreëerde lompen. Besloten werd
het schip verder te doorzoeken. De rijkspolitieman-
nen troffen tot hun verrassing in een afgetimmerd
deel van het schip een vrouw aan van Indonesische
afkomst die "maagdelijk" in een soort bed lag. Op
verzoek bedekte zij enige lichaamsdelen en kwam
vervolgens in de "recreatieraimte". Zij gaf haar per-
sonalia en een blik in het opsporingsregister was

voldoende om deze dame aan te houden en voor-
lopig over te brengen naar de RP-6.
Hierna volgde een uitgebreid verhoor van de schip-
per-eigenaar van het vaartuig (tevens beschermheer
van genoemde juffrouw), die na enige tijd bekende
aan boord te beschikken over "hash" en voor het
gebruik van verdovende middelen geschikte pijpen.
Hierop werd aan boord een hoeveelheid hash, als-
mede een twaalftal pijpen - waarmee de aanwezi-
gen aan boord hadden "getript" - in beslag geno-
men.
Overleg werd vervolgens gepleegd met de Gemeente-
politie Amsterdam, afdeling verdovende middelen,
voer wie de schipper geen onbekende was. Men
stelde het op prijs dat hij nu verbaliseerd kon vtcr-
den voor het bezitten van verdovende middelen om-
dat bij eerdere invallen aan boord van dit schip, op
de vaste ligplaats Oude Schans t.o. perceel 25 te
Amsterdam, wel hash was gevonden naar nimmer
een eigenaar kon worden vastgesteld.
De Officier van Justitie te Haarlem besliste dat de
schipper na verhoor en bekentenis kon worden heen-
gezonden. De minderjarige juf werd overgebracht
naar haar ouders, slechts gekleed in enige ondefini-
eerbare lappen.
De secte voorzag in het noodzakelijke onderhoud
door het geven van muziekuitvoeringen waarbij twee
der dames naakt optraden. Dit geschiedt in het met
overheidssubsidie in stand gehouden en wel "Sodom"
van Amsterdam genoemde .Paradiso" aan de Wete-
ringschans. De teruggave aan de ouders van het min-
derjarige meisje leverde later enige twijfels op toen
bleek dat zij van huis was weggelopen omdat zij
reeds vanaf haar 12e jaar door de stiefvader "ge-
bruikt" werd, hetgeen bevestigd werd door de Rijks-
politie in haar woonplaats. Tijdens de afwezigheid
van het meisje had de vader "genoegen" genomen
met een twaalfjarig zusje.
Proces-verbaal contra de schipper werd opgemaakt
terzake overtreding van artikel 280 van het Wetboek
van Strafrecht, alsmede overtreding van artikel 3 van
de Opiumwet. De inbeslaggenomen goederen zijl")
voor onderzoek gezonden naar het Gerechtelijk La-
boratorium te Den Haag.
En dan te bedenken, dat dit alles slechts één episode
is van het communevaartuig "Triaenghel" ...
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Geen vakantie-plezier
in tijdelijke "camping" aan de Velperweg

De tuin van de Opleidingsschool, met de intieme
laantjes, de oude, soms bijna exotische bomen, be-
schenen door een bijna tropische juni-zon en verder
gestoffeerd met een aantal caravans, heeft menig
raskampeerder tot verrukking kunnen brengen.
De caravans konden de outsider doen vermoeden
dat daar een paspoort-camping was ingericht, maar
de werkelijkheid bleek heel anders te zijn.
In elke caravan kon men een kandidaat aantreffen,
die een examencommissie bewijzen moest, dat hij
in aanmerking kwam voor een B-diploma.

Dat de examencommissie in de schooltuinen aan de
Velperweg toevlucht had gezocht, ligt niet aan het
feit, dat de commissie eens iets anders wilde.
Plaatsgebrek in de Opleidingsschool maakte een en
ander nodig. Dus: wel caravans, maar zeker geen
vakantiegenoegens.
Hoe dan ook, velen hebben daar hun strijd gestre-
den en denken misschien op hun echt vakantiever-
blijf terug aan dit rustieke plekje met uitzonderlijke
examenentourage.
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UIT DE PRAKTIJK

GART
EN

GIJSJE

of: Gij zult niet doodslaan
Gij zult niet begeren

door de adjudant W. Vlijm

te Apeldoorn

In één van de buurtschappen van een landelijke
gemeente in dit goede vaderland gaat het leven
nog voort zoals het al eeuwen ging. Familietradities
en gewoonten uit de verre historie worden in ere
gehouden en op lange winteravonden worden ook
nu nog rond het haardvuur gebeurtenissen en sa-
gen omweven door romantiek van ouders aan kin-
deren doorverteld. Niets schijnt deze kringloop te
kunnen doorbreken.
In die sfeer zijn Gijsje en Gart in snel tempo ge-
huwd, zij werden gezegend met twee kinderen en
elke zondag beluisteren zij in het buurtkerkje het
Woord van God, zoals dit wordt gebracht door de
oude sympathieke predikant. Elke zondag ook wordt
de Wet des Heren voorgelezen en Gijsje en Gart
zijn heilig voornemens deze wet te houden; zo lijkt
het tenminste. Want. ... ergens wroet er iets in de
ziel van de levenslustige Gijsje. Zij is vormelijk en
naar de eisen van de buurtgemeenschap opgevoed
en grootgebracht. Het beginsel, om kuis en inge-

lil~
voor:

Asfaltverhardingen en
-Deklagen
Cementbetonwegen
Grondcementstabilisaties

uitgevoerd met het modernste materieel en
bewaakt door eigen laboratoria.

KANTOREN:
DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 070-8143 31 - VUGHT: Taal-
straat 38, tel. 04100-23381 - ZAANDAM: Provincialeweg 184
tel. 02980-23277 - HEERENVEEN-Zuid: Jagtlustweg, tel. 05130-
6591 - WAGENINGEN: Mennonietenweg, tel. 08370-3127.

togen te leven, is haar met de paplepel ingegeven.
Gart is een wat stille teruggetrokken jonge fabrieks-
arbeider. Door zijn collega's en chefs wordt hij ge-
zien als een goed collega en een flinke arbeider.
In de zomer van 1960 is hij met Gijsje gedwongen
in het huwelijk getreden en hij aanvaardt verder de
dingen zo ze zijn.
De gemeenschap verdenkt hem er ondertussen
sterk van, dat hij 's avonds met zijn ontsokte voe-
ten tussen de koele lakens glijdt en zonder meer
wegdoezelt in morpheus armen. Gijsje, 28 jaar, doet
er het hare aan. Haar rokjes worden steeds korter,
zodat haar goed gevormde benen wat verder zicht-
baar worden en de buurt merkt terecht op, dat zij
haar lippen en wangen "schildert". Het heeft op
Gart allemaal geen invloed.
Maar: op een steenworp afstand van het propere
woninkje van Gijsje en Gart staat de kapitale boer-
derij van de familie Duwdijk, bewoont door een
moeder van 80 jaar, de bazinne genoemd, vijf on-
getrouwde zonen zo tussen de 30 en 45 jaar -
neven van Gart - en een geestelijk gehandicapte
dochter. De bazinne heeft er alles aan gedaan om
haar zonen goed op te voeden en vermoedelijk
vooral ook om "de vreemde vrouwen", waarover
Salomo in zijn Spreuken schrijft, buiten de deur en
verre van hen te houden. Zij is de absolute alleen-
heerseres en duldt geen tegenspraak. De zonen
leggen zich bij dit gezag neer, wellicht traditie, maar
zeker ook naar het bijbelwoord "gij zult uw ouders
nederig eren".
Toen Gijsje bij haar eigen man geen succes boekte
lonkte zij naar dit arsenaal van onbenutte manne-
lijke kracht. Misschien ook heeft zij wel eens de
min of meer begerige blikken van de toch wel ge-
zonde neven gevoeld. Hoe het allemaal ook zij; de
traditie verbiedt een intieme omgang van een ge-
huwde vrouw met een andere man. Dat geeft geen
pas, zegt men in de buurt. Als enige weg bleef
Gijsje over Gart voortijdig uit dit aardse tranendal
te verlossen. Dat mag ook niet, maar als niemand
dat merkt kun je met je beginsel en geweten na
verloop van tijd wel weer in het reine komen. Er
bestaat toch ook nog zoiets als vergeving. Zo toog
Gijsje op een kwade dag naar een naburige stad,
kocht bij een drogist een flesje verdunde thallium

nvlareco e
• grondwerken
• waterbouw
• wegenbouw
• zand -cementstabilisatie
• horizontale bronbemaling
• diepdrainage

n.v.lareco zijpendaalseweg 89 ,arnhem telefoon 085 - 43 5156
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en dat alles met het doel Gart te vergiftigen. Het
flesje belandde enige maanden op een verborgen
plaatsje in de linnenkast en toen zij voldoende ze-
ker was dat haar plannen met althans één van de
neven zouden kunnen slagen, wachtte zij haar man
's middags gewoontegetrouw op met een "gezellig
kopje thee". Tevoren had zij het kopje van Gart
half gevuld met de verdunde thallium, er flink sui-
ker bij gedaan en verder aangevuld met thee. Gart
was een willig slachtoffer; zoals hij bij zijn vrouw
in bed kroop dronk hij ook zijn thee, gedachteloos,
zonder gevoel en zonder smaak.
Wie schetst echter Gijsje's verbazing: Gart ging niet
dood. Het thee-ritueel werd nog eens herhaald.
Korte tijd later werd Gart ziek en hij moest worden
opgenomen in een ziekenhuis, waar men pas onge-
veer 10 dagen later de thalliumvergiftiging ontdekte.
Gijsje werd danig aan de tand gevoeld, maar de van
nature harde en psychisch sterke vertegenwoordig-
ster van het zwakke geslacht weerstond haar poli-
tiemannetje uitstekend en bekende niet. Zij moest
worden heengezonden en kon haar spelletje met de
neven verder spelen, en hoe! De grote kunst bleek,
de naieve neven - misschien zat het in het soort -
bij haar in huis te lokken. Daarop werd ook iets
gevonden. Zij klaagde er bij de neven over, dat zij
's avonds en 's nachts door onverlaten werd lastig
gevallen. Zo zou er ook wel eens op haar ruiten
zijn getikt in het nachtelijk uur. De neven ontstaken
in toorn, hun ridderlijk gevoel was gewekt. Uitein-
delijk zijn het niet voor niets rechtstreekse nakome-
lingen van de veel bezongen Gelre's helden, mis-
schien in het verre verleden wat verbasterd met een
verdwaalde Hollandse Leeuw, en zij besloten een
krijgsplan op te maken om Gijsje tegen tegen deze
onverlaten te beschermen. Op momenten van ge-
vaar zou Gijsje enkele malen met het buiten licht
knipperen, waarna de op post staande neven, of
één van hen, zich onmiddellijk derwaarts zou bege-
ven om de wacht bij of in het huisje van Gijsje te
betrekken. Het moet gezegd, het kwam bij de goede
zielen niet op, dat deze alarmseinen ook door de
onverlaten moesten worden gezien. De aandachtige
lezer heeft goed geraden, het licht knipperde na-
dien nogal eens!
De buurt zat intussen ook op het vinketouwen en-
kele van de mannelijke buurtbewoners hadden zo-
veel "meegevoel" dat zij letterlijk de nacht door-
brachten bij de kippen op stok om vanaf deze ver-
heven zetel tezamen met hun gevederde vrienden
de zaak te beloeren. Ook de politie moest de zaak
observeren. Meermalen is gezien dat na het licht-
geknipper een donkere gestalte in het nachtelijk
duister van de boerderij van de neven naar het
huisje van Gijsje sloop om .... haar te beschermen.
Soms ging daarna het licht in het huisje even aan,
maar meestal bleef alles in het donker gehuld.
De buurt genoot mee, deels stil mijmerend in het
kippehok, de fantasie bij het romantische gebeuren
in het huisje vrij spel gevend. Of was men slechts
bekommerd om de zonden van hun naasten?
De neven vatten hun taak serteus op. Zij brachten
de nachten door op de kamervloer als ware ridders

r

zonder vrees voor de steeds kouder wordende
kachel, om tegen de ochtend met stramme leden
,hun slaapstede weer op te zoeken. Gijsje wachtte
vermoedelijk intussen met spanning en verlangen
op het kraken van de traptreden naar haar slaap-
kamer en alzo op het moment dat het verlangen om
haar meer van nabij te beschermen één van de
ridders onverhoopt te machtig mocht worden. Het
was allemaal tevergeefs, de neven waren blijkbaar
meer ridder dan minnaar, vast ook een gevolg van
hun degelijke opvoeding. Gijsje speelde - dat moet
gezegd - haar spel voortreffelijk en met veel ge-
duid. Zij bezocht geregeld haar doodzieke man,
kwam daarbij tot huilpartijen, toonde waar mogelijk
haar voorgewende verdriet en zocht dan troost bij
één van de neven, die het zwakst bleek voor haar
vrouwelijke charme en haar als regel vergezelde
naar de sponde van haar man.
De politie bleef op zijn post en zeer omzichtig wer-
den de gangen van het paar nagegaan, totdat er
tekenen waren dat Gijsje de bewuste neef in haar
netten had verstrikt en er waarnemingen werden
gedaan die wezen op een liefdesverhouding. Voor
de navorsers in de diepere problematiek in derge-
lijke zaken: verder dan een omhelzing en zoentje
is het nooit gekomen, dit laatste dan dank zij de
degelijke inslag van de bewuste neef.
Inmiddels waren er door het gerechtelijk laborato-
rium in Den Haag in het huisje van Gijsje en Gart
sporen van thallium gevonden. Gijsje werd weer
voor verhoor ontboden. Ook nu ontkende zij hard-
nekkig onder het opvoeren van zeer ontroerende
scène's. De neef werd, zij het met enige moeite,
aan het verstand gebracht welke verdenking er op
Gijsje rustte en welk spel zij met hem speelde. Hij
kwam gelukkig tot inkeer en was op verzoek bereid
in tegenwoordigheid van de politie zijn verhouding
met Gijsje te verbreken.
Wat verwacht werd gebeurde. Gijsje ervoer dit als
een schok, haar spel bleek doorzien en onder he-
vig gesnik, misschien tranen van spijt, bekende zij
haar daad.
Gart, haar man, is inmiddels na vele maanden ver-
blijf in het ziekenhuis weer hersteld. Het lopen ging
eerst nog moeilijk en ook geestelijk kwam hij de
zaak moeilijk te boven. Gart had ook schuldgevoe-
lens. . .. Hij had, zo hij zei, 's avonds wat teveel
gelezen, terwijl Gijsje liever uit wilde om wat te
praten in de buurt. Hij was bereid en in staat Gijsje,
als zij tenminste tot inkeer wilde komen, alles te
vergeven. Voor Gijsje komt er ongetwijfeld nog een
moeilijke tijd en dan zal ook deze gebeurtenis van
Gijsje en Gart de tijd inglijden en misschien een
geschiedenis worden, die op lange winteravonden
rond het haardvuur wordt doorverteld.

/?}e-;;
~ ~kr
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Burgemeester Volgers van Dalfsen
feliciteert de aanvoerder van de
Chr. school Dalfsen als
winnaar van de "cup".

.•

Opperwachtmeester Zelle bij het "prijzen-tableau"
Op de voorgrond links wachtmeester 1e kJ. S. J. Kingma

Opperwachtmeester Zelle legde het spel als'
scheidsrechter "plat" ter behandeling van een
geblesseerde speler.

24

Voor twaalfde maal

Door rijkspolitie Dalfsen
georganiseerd
schoolvoetbaltoernooi

Op het sportpark "de Gerner" te Dalfsen werd on-
langs voor de twaalfde keer de finalewedstrijd ge-
speeld van het door de leden van de groep Dalfsen
georganiseerde schoolvoetbaltoernooi. Aangemoe-
digd door talrijke supporters - zowel jong als oud
- en muziek van de muziekvereniging "Excelsior"
werd er fel gestreden om de door mej. N. B. Olthof,
officier voor jeugdzaken in het district Zwolle, be-
schikbaar gestelde wisseltrofee. Na het nemen van
strafschoppen kwam de Christelijke School Dalfsen
tenslotte als winnaar uit de bus. De strafschoppen
waren noodzakelijk geworden, omdat de door op-
perwachtmeester R. Zelle geleide finalewedstrijd was
geëindigd in een 0-0 gelijkspel. De aanvoerder van
het winnende elftal van de Christelijke School ont-
ving de wisseltrofee uit handen van burgemeester
J. M. E. Volgers van Dalfsen. De groepscommandant
adjudant J. H. Kerkhoff verrichtte de aftrap van de
fi nalewedstrijd.

G. H. Peterink

Ik wort politsie ...

.eg, ~\!n.Ht-
• me e, .rak. lYtiJn moeder zij

je krijgt VeE: En ik wil ook wel een
paar guldde", .iebben. En dan wil ik een
buitenhul$;JOdat lijkt me erg mooL En ik (laar'
wil niet trouwen. » BijVOi

ik wort politsie en dan slag ik meester des E,
met de gumstok op de kop en dan zeg ik .lingen
stop pak het sgeerapraat en ik snij de Dat wa
sik af. , elf in •

ik word later timmerman. En dat is Drachte':
mooi en als ik !rij heb dan kan ik pols- Niet eet;
stokspringen. En dat Is heel mooi. En tjes vark
dan~!ndlr -' lin vingers timP'""m. En heb ik tl

",,"" • 't. En d' '
>_.' • (Del'

,nd)

Dit duidelijke stukje zeer jeugdig afreageren is een citaat uit een
opstel. dat wij aantroffen uit de schoolkrant van de Openbare
lagere school te Hallurn.
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Ideeënbus -inzendingen
beloond

Generaal W. de Gast heeft dezer dagen in het ge-
bouw van de Algemene Inspectie te Voorburg en in
tegenwoordigheid van drs. F. P. G. Bär en drs. J. J.
Jacobs, respectievelijk voorzitter en secretaris van
de Ideeëncommissie van het Ministerie van Justi-
tie, alsmede van overste E. A. Mackay en admini-
stratief hoofdambtenaar J. Schoneveld, beloningen
uitgereikt i.v.m. ingezonden ideeën aan adjudant E.
A. Boesaard, Opleidingsschool Arnhem, wachtmees-
ter 1e kl. N. A. Blom, groep Waddinxveen en tech-
nisch controleur H. J. A. G. Curfs, verkeersgroep
Maastricht.
Generaal de Gast zei verheugd te zijn dat er steeds
nog mensen in ons korps zijn, die meedenken over
allerlei problemen met het doel enerzijds het over-
heidsapparaat beter te doen functioneren en ander-
zijds voor het Rijk kosten te besparen.
Adjudant Boesaard heeft gewezen op het vermin-
derde gebruik door leerlingen van de opleidings-
scholen van door hen verplicht aangeschafte rijwie-
len, waarvoor rijwieltoelage werd toegekend. Door
het vervallen van de verplichting een rijwiel te heb-
ben - waardoor tevens het toekennen van rijwieltoe-
lage achterwege kan blijven - en het aanschaffen
door het Rijk van 60 rijwielen t.b.V. gebruik door de
leerlingen, werd een besparing van 1 15.000,- per
jaar verkregen.' De beloning is vastgesteld op

'/700,-.
Wachtmeester 1e kl. Blom heeft voorgesteld de
groepssurveillanceauto's uit te rusten met een ver-
stelbaar geel zwaailicht van zodanige constructie

de Curfometer

dat het zwaailicht zowel los van de GSA als aan de
achterzijde daarvan kan worden opgesteld. Nadat
een proef is genomen is besloten in 2 jaar 350 GSA's
en 30 Technische Patrouille Wagens met een der-
gelijk zwaailicht uit te rusten.
Reeds eerder ontving wmr. 1e kl. Blom een voorlo-
pige beloning van 1 100,-. Thans werd een aanvul-
lende beloning toegekend van 1 400,-.

Technisch Controleur Curfs zond 2 ideeën in. Het
eerste betreft een reduktiemeter om de reduktie
van bromfietsen te meten. Hij bouwde een "kontakt-
eiement" dat in het bougiegat van bromfietsen kan
worden geplaatst. Aan het kontaktelement kan een
lamp of teller worden verbonden. Door het draaien
van het wiel kan gezien worden hoe vaak de motor
ronddraait. De oude methode was zeer tijdrovend.
Hiervoor werd een beloning van 1 100,- toegekend.
Het tweede idee betreft een eenvoudige, doelmatige
en ongevaarlijke meting van de rnaxirnurn-snelheid
van bromfietsen, een zogenaamd rollentestapparaat
(zie foto). De preventieve waarde van het gebruik
van dit apparaat wordt hoog geacht. Van de zijde van
het M.O. is - nadat meermalen het gebruik in de
praktijk is bijgewoond - medegedeeld volledig
achter deze vinding te staan. Verschillende gemeen-
ten met gemeente-politie zijn eveneens tot aanschaf-
fing van deze apparatuur overgegaan. Voor dit idee
werd de beloning vastgesteld op 1 500,-.
Beide apparaten zijn samengevoegd' tot de zoge-
naamde Curfometer (genoemd naar de ontwerper).

De beloningen worden uitgereikt aan v.l.n.r. de adjudant E. A. Boenaard. de wachtmeester 1e kL N. A. Blom en de
technisch controleur H. J. A. G. Curfs.
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HORIZONTAAL:

1 harssoort
6 zetlijn voor de palingvangst

12 Europeaan
14 teken,signaal
15 meervoud (afk.)
17 gereedschap waarmee op

koud ijzer wordt gewerk1
20 uiting van kou
21 bloeiwijze
23 deel van de week
24 lidwoord
25 eetlust
27 zeegras dat vroeger voor

het versterken van dijken
gebezigd werd

28 technisch hulpmiddel ten
dienste van de luchtvaart

29 raadgeving
31 gedwongen oponthoud met

een auto (b.v. door het
onklaar worden van de
motor)

32 overblijfsel bij verbranding
33 spoorwagen
35 ten bed rage van

36 in dienst
37 richtmiddel op een vuur-

wapen
39 voorzetsel
40 slingerplant
42 titel (afk.)
44 op elkaar
46 oude, waardeloze lap
47 vrouwelijk dier
49 scherprechter
52 klierachtig orgaan
53 alvorens
54 eerste vrouw op aarde

(Griekse mythologie)
58 onderdeel v.e. tennispartij
59 den lezer heil (afk. Latijn)
60 gezonde drank
62 chemisch symbool
63 tijding
64 uit lichte stof vervaardigd

voorwerp
66 gereedschap om spijkers

uit te trekken
67 omhulsel van gekleurd

papier, waarbinnen een
kaars wordt gebrand voor
feestverl ichting

PUZZEL VAN DE MAAND

De winnares van de juni-puzzel werd:

Mevr. A. van DER WATER-DEN OUDEN
Plet Heinlaan 71
CASTRICUM

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 6 augustus bij de

Puzzelredaclle Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Verste egstraat 2 - Voorburg

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*
Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

VERTICAAL:

1 deel van Indonesië
2 niet parkeren (afk.)
3 strowis met dichtgebonden

kop die men tussen de
kieren der pannen steekt

4 kleur
5 dubbelzout van aluminium-

en kaliumsulfaat
7 tap waarmee een as in het

asleger rust
8 geen inhoud hebbend
9 schuw (jagerstaal)

10 voegwoord
11 afbeelding v.e. persoon
13 telwoord
16 Ned. omroepvereniging

(afk.)
18 bijvoeglijk naamwoord

(afk.)
19 hetzelfde (afk. Latijn)
20 lichaamsdeel
22 mannelijk beroep
24 belemmering

26 schaakfiguur
27 vrouw van de herbergier
29 meubelstuk
30 kaartspel
33 weefsel v.e. spin
34 ongerooide stomp van een

gevelde boom
38 wandtapijt met ingewerkte

figuren
41 licht ontvlambare stof
43 telwoord
45 deel v.e. spier, waarmee

deze aan beenderen is
vastgehecht

48 Europeaan
50 sporendragende plant
51 plaats in Noord-Brabant
54 Turkse munt
55 de onbekende (afk. Latijn)
56 voorzetsel
57 op alle plaatsen, overal
60 huisdier
61 deel van een tabakspijp
63 Militaire Politie (afk.)
65 muzieknoot

BETON- EN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ

J. H. LAEVEN N. V.
Franciscusweg 3e - HEERLEN - Tel. 045-71 8333

• Beton- en Utiliteitsbouw

• Industrie- en Fabrieksbouw

• Waterbouwkundige werken

• Grond-, Riolerlngs-, Wegenwerken
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adjudant D. Gotink te Lienden
met F.L.O.

Op 27 mei nam adjudant D. Gotink, groepscomman-
dant te Lienden, in de raadzaal te Lienden onder
grote belangstelling afscheid in verband met func-
tioneel leeftijdsontslag.
Op de foto: adjudant Gotink met echtgenote temid-
den van zijn familie en de leden van zijn groep. Op
de stijlvolle afscheidsbijeenkomst werden door ver-
schillende burgerlijke- zowel als politie-autoriteiten
de vele diensten van de scheidende functionaris in
woorden gebracht.

nieuwe groepscommandanten
Op 1 mei 1971

Adjudant H. Zweepe te
Schoonebeek. Hij werd op

30 juni 1917 te
Haulerwij k geboren en

was vanaf 15 februari 1961
plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Appingedam.

Op 1 juni 1971
Adjudant K. v. d. Weerd
te Wierden. Hij werd op

18 april 1915
te Kampen geboren

en was vanaf .16 september
1965 groepscommandant

te Rijssen.

Op 1 mei 1971
Adjudant B. Reitsma te

Franeker. Hij werd op
9 december 1918 te

Leeuwarden geboren
en was vanaf

9 augustus 1968
groepscommandant

te Baarderadeel.

Op 1 juni 1971
Adjudant J. de Jonge

te Odoorn. Hij werd op
7 april 1917 te Oude Pekela

geboren en was vanaf
16 mei 1965

groepscommandant
te Nieuwolda.

Op 1 juni 1971
Adjudant G. Groen te

Mijdrecht. Hij werd op
10 januari 1917 geboren

te Leerdam en was
vanaf 16 september 1967

plv.-groeps- tevens
rayoncommandant te

Maartensdijk.

Op 1 mei 1971
Adjudant R. Hovestad te Weerselo.

Hij werd op 10 december 1919
te Rhenen geboren en was

vanaf 1. maart 1950 post-
commandant - later rayon-

commandant - Albergen.
Hem werd op 30 april 1970 de Ere-medaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,

in zilver, verleend.

MOBIELE KRANEN
B RUil

Apeldoorn n.v.
hefvermogen tot 350 ton

ZWAAR TRANSPORTWegenbouw
laadvermogen tot 500 ton

Kantoor EDE - Postbus 19

Telefoon 08380 -1 9016* - Telex 45335 VAN TWIST - DORDRECHT
's-GravendeelsedlJk 57 - Tel. (01850) 4 30 77· - Telex 22124
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personalia

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN
Per 1-4-'71: wmr. Th. H. Nijenhuis van
Aalten naar Ruurio; wmr. Gr. v. laar van
Wezep naar Hattem; wmr. S. Dijkstra van
IJsselmuiden naar Zoellen; wmr. J. W.
Hesselink van Vriezenveen naar Lichten-
voorde; wmr. P. W. de lange van Raalte
naar Nunspeet.
Per 14-4-'71: wmr 1e kl. S. Meijer van
lelystad naar Herwijnen.
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. R. Meulman van
Twello naar Apeldoorn.
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. S. de Borst van
Groenlo naar Huissen.
Per 1-6-'71: wmr. 1e kl. A. v. d. Kleut
van Twello naar Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
Per 1-4-'71: wmr. l. Benjamins van Rui-
nen naar Surhuisterveen; wmr. J. A. Dij-
kema van Gieten naar Surhuisterveen;
wmr. 1e kl. J. Hofman van Buinermond
naar Driebruggen.
Per 26-4-'71: adsp. R. Teijken van opl.
sch. Arnhem naar Assen (verkeer).
Per 24-4-'71: wmr. 1e kl. E. H. Mulder
van Beilen naar Assen (staf).
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. J. l. Russchen
van Norg naar Vuren; wmr. 1e kl. J. van
der Sluis van Coevorden naar Bodegraven.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'71: owmr. F. Godeschalk van
Steenbergen naar lekkerkerk; adsp. J.
H. A. Houben van opl.sch. Arnhem naar
Dongen; adsp. H. M. Bernard van opl.
sch. Arnhem naar Hoge en lage Mierde.
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. P. Marrevee van
Breda naar Made en Drimmelen; wmr. 1e
kl. A. W. G. van Nieuwenhuijzen van
Geertruidenberg naar Kaatsheuvel ; wmr.
W. A. van Dijk van Zevenbergen naar
Bilthoven (ber.groep).
Per 22-5-'71: owmr. W. Kersten van St.
Willebrord naar Beek en Donk.
Per 1-6-'71: adj. P. Clements van Zeven-
bergen naar Voorburg (staf).
Per 18-6-'71: wmr. H. l. Heres van Kaats-
heuvel naar Ermelo.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-4-'71: wmr. 1e kl. A. Andeweg van
Spijkenisse naar De Kaag; wmr. B. Schar-
100 van Barendrecht naar Poortugaal.
Per 1-5-'71: wmr. Z. M. Molenkamp van
Spijkenisse naar Vianen.
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. A. P. v. d. Linde
van Goedereede naar Wijngaarden.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-3-'71: wmr. 1e kl. J. Jorritsma van
Knegsel naar Vessem.
Per 1-4-'71: onderstaande adspiranten van
opl.sch. Arnhem: W. J. H. M. v. Stip-
hout naar Mierio; M. J. M. Bennenbroek
naar Best; J. G. W. Bongers naar Deurne;
J. J. A. van Dijk naar Best; J. A. de
Graaf naar Beek en Donk; T. J. C. Hal-
mans naar Best; M. B. loermans naar
Asten; S. v. d. Meer naar Son en Breugel.
Per 24-4-'71: wmr. 1e kl. C. J. M. van
Riel van Gemert naar Best; wmr. A. G.
M. Setz van Best naar Gemert.
Per 29-4-'71: wmr. 1e kl. P. W. Blanken-
daal van Heeze naar Eindhoven (distr.
rech.); wmr. 1e kl. J. Nieuwenhuis van
Gemert naar Eindhoven (distr.rech.).
Per 1-5-'71: off. 2e kl. B. F. Bouma van
Eindhoven (staf distr.) naar Voorburg
(staf A.I.); wmr. 1e kl. J. J. A. de lauw
van Deurne naar Eindhoven D.I.R.

30

Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. E. Vijge van
Eindhoven (verk.gr.) naar St. Oedenrode.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'71: owmr. J. van luik van Drie-
bruggen naar Bennebroek; wmr. l. R. M.
Korver van Zoetermeer naar Oegstgeest;
wmr. H. Wierda van Oegstgeest naar
Voorschoten; wmr. P. v. d. Zouwen van
Nootdorp naar Zoetermeer; wmr. J. Ver-
meij van Waddinxveen naar Heinkens-
zand; wmr. G. l. Heikoop van 's-Gra-
venzande naar Oostburg; wmr. I. G. v. d.
Akker van Wateringen naar Berkel en
Rodenrijs; wmr. G. ~. Kamp van Voor-
schoten naar Schiphol; owmr. A. Vliem
van De Kaag naar Pijnacker; owmr. S.
Tameling van Valkenburg (Z-H) naar
's-Gravenhage; wmr. J. Kuik van 's-Gra-
venhage naar Dordrecht.
Per 16-4-'71: wmr. H. G. Schuurman van
Krimpen aan de l.Jssel naar Putten.
Per 1-5-'71: adm. ambt. C2 E. Montizaan
van 's-Gravenhage naar Pijnacker.
Per 10-5-'71: wmr. J. l. A. M. Vergeer
van Bodegraven naar Rijswijk (Z-H).
Per 16-5-'71: wmr. C. J. Barelds van Ber-
kei en Rodenrijs naar Oegstgeest.
Per 10-5-'71: wmr. C. J. Breijer van Krim-
pen aan de Ijssel naar Rijswijk (Z.H.).
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. J. W. Pirovano
van Hoogmade naar Oegstgeest.
Per 1-4-'71: owmr. G. Starre van 's-Gra-
venhage naar Zoetermeer; wmr. 1e kl.
J. D. v. d. Berg van 's-Gravenhage naar
Krimpen aan de l.Jssel.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-4-'71: onderstaande adspiranten van
opl.sch. Arnhem: A. M. Greven naar Ma-
rum; J. Huizenga naar Schildwolde; A.
Padje naar Grijpskerk; H. J. Sterringa
naar Blijham; M. W. Keizer naar Gronin-
gen (verkeer).
Per 16-4-'71: wmr. 1e kl. H. Postma van
Zeven huizen (Marum) naar Ijlst.
Aar 15-4-'71: schr.A. J. v. d. Stoep van
Groningen (parket) naar Groningen (ver-
keer); C.II. B. N. Dinckgreve van Gro-
ningen (verkeer) naar Groningen (parket).
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. H. Bakker van
leek naar Winsum; owmr. l. Groendijk
van Zoutkamp naar Kollum; owmr. B. Ro-
seboom van Midwolda naar Bedum; owmr.
H. Zweepe van Appingedam naar Schoo-
nebeek.
Per 10-5-'71: wmr. G. Veenstra van Ap-
pingedam naar Maastricht (verkeer).
Per 1-6-'71: adj. J. de Jonge van Nieu-
wolda naar Exloo (gr. Odoorn).
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'71: onderstaande adspiranten van
opl.sch. Arnhem: N. A. M. van Casteren
naar Berghem; H. M. Krechting naar
Cuijk; J. C. Pellicaan naar Mill; C. M. J.
van Beurden naar Veghel; P. H. M. Cl ij-
sen naar Veghel; J. M. R. de Klein naar
St. Michielsgestel; P. van Schaik naar
Nistelrode; J. P. F. M. v. d. Steen naar
Waspik.
Per 16-4-'71: wmr. 1e kl. L. J. A. van
Oijen van Drunen naar Maasdriel; wmr.
1e kl. J. v. d. Berg van Berghem naar
Ravenstein.
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. A. Poelman van
St. Michielsgestel naar Boxtel (ber.gr.);
wmr. 1e kl. R. v. d. Laan van Mill naar
Beers; owmr. H. M. Smulders van Ber-
licum naar Westerhoven.
Per 10-5-'71: wmr. J. H. M. Tazelaar van
Drunen naar A.Y.D. Driebergen.
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. G. P. H. van
Kemenade van Schijndei naar Best.

AMBTSJUBILEA
DISTRICT DORDRECHT
Wmr. 1e kl. P. v. d. Giessen, Rhoon
Wmr. 1e kl. l. Wijnen, Rhoon

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Owmr. N. v. d. Stee, Pijnacker
Wmr. 1e kl. M. T. v. Klei, Nieuwkoop
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Owmr. A. A. van Kaam, Driebergen
Owmr. A. C. J. Kraakman, Driebergen
bovenstaanden herdachten hun 25-jarig
ambtsjubileum allen op 3-6-1971.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'71: onderstaande adspiranten van
opl.sch. Arnhem: K. Bakker naar Murmer-
woude; J. Bosma naar Bolward; A. Hoek-
stra naar Dokkum; A. K. Kamminga naar
Leeuwarden (verkeer); H. Bolt naar Gie-
kerk; wmr. J. Piening van Oosterwolde
naar Schiphol (luva); wmr. 1e kl. R. Bil
van Terhorne naar Vlieland. .
Per 16-4-'71: wmr. 1e kl. P. Nanninga
van Witmarsum naar Terhorne.
Per 1-5-'71: adj. B. Reitsma van Mantgum
naar Franeker; wmr. 1e kl. E. de Haan
van Dokkum naar Hoogeveen; wmr. B. K.
de Vries van Franeker naar Witmarsum.
Per 10-5-'71: wmr. E. Popma van Ooster-
wolde naar leeuwarden (verkeer).
Per 18-5-'71: wmr. 1e kl. J. Veenstra van
Noordbergum naar Bergum:
Per 1-6-'71: owmr. H. leupen van Oos-
terwolde naar leeuwarden (post.rech.).
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-4-'71: adsp. J. G. Hamaekers van
opl.sch. Arnhem naar Maastricht (verk.).
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. F. den Dunnen
van Schinveld naar Eist (0. B.); wmr. 1e
kl. W. F. Moors van Gulpen naar Horst;
wmr. T. M. J. Wolfs van Valkenburg naar
Gulpen.
Per 6-5-'71: wmr. 1e kl. J. H. F. M. Dries-
sen van Valkenburg naar Hulsberg.
Per 24-5-'71: owmr W. lazaroms van
Bingelrade naar Valkenburç.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'71: wmr. 1e kl. J. v. d. lugt van
Terneuzen naar Vreeswijk; wmr. 1e kl. M.
H. Zweedijk van Middelburg naar Ter-
neuzen; wmr. E. M. Bogaert van Hein-
kenszand naar 's-Heerenhoek; wmr. M. S.
v. d. Stijl van Heinkenszand naar Oos-
terland.
Per 22-3-'71: wmr. F. N. Bustraan van
Middelburg naar Amsterdam.
per 16-5-'71: wmr. 1e kl. J. l. Smal heer
van Zierikzee naar Middelharnis.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 16-4-'71: wmr. 1e kl. J. Hubers van
Didam naar Grave.
Per 1-5-'71: wmr. R. Wildering van Gel-
dermalsen naar Bilthoven (ber.gr.).
Per 16-5-'71: wmr. M. C. v. d. Mark van
Hedel naar Ochten.
Per 16-3-'71: wmr. 1e kl. G. Kool van
Eist naar Wijchen.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'71: adsp. A. van Dorland van
opl.sch. Arnhem naar Gennep ; adsp. L.
J. l. van Elewout van opl.sch. Arnhem
naar Meljel.
Per 16-4-'71: wmr. 1e kl. G. H. Slenter
van Kessel naar Stevensweert; wmr. 1e
kl. A. J. Roes van Roermond (distr.rech.)
naar Wessem.
Per 1-5-'71: wmr. A. Karsten van Meijel
naar Schinveld; wmr. 1e kl. H. H. Peters
van Grathem naar Beegden; wmr. W. J.
M. Niessen van Horst naar Heythuysen.
Per 1-6-'71: wmr. W. J. H. v. Deijnen van
Herkenbosch naar Vlodrop; wmr. 1e kJ.T.
W. E. Boerboom van Vlodrop naar Melick.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-4-'71: wmr. P. l. v. d. Burgt, van
Haaksbergen naar Ommen; wmr. 1e kJ. A.
J. Werkman van Goor naar Deil/Enspijk
(verk.sch.); wmr. 1e kJ. H. Kolk van IJs-
selmuiden naar Kuinre/Blankenham.
Per 20-4-'71: wmr. 1e kJ. C. E. v. d. Dik-
kenberg van Genemuiden naar Zenderen.
Per 16-4'71: wmr. 1e kl. J. Tuut van le-
melerveld naar Vriezenveen; wmr. 1e kJ.
K. v. Kuyk van Enter naar Haarlem.
Per 1-5-'71: owmr. R. Hovestad van AI-
bergen naar Weerselo.
Per 10-5-'71: wmr. G. H. Pereboom van
Raalle naar Eindhoven (verk.); wmr. J.
Slettenhaar van Holten naar Driebergen
A.Y.D.; wmr. D. de Velde-Harsenhorst van
Dalfsen naar Driebergen A.V.D.
Per 22-5-'71: wmr. H. Meijer van Zwolle
naar Driebergen A.V.D.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'71: wmr. 1e kl. H. de Jong van
Amsterdam naar l.Irnulden (RPtW).
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. F. de Boer van
lemmer naar Akersloot (RPtW).

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-5-'71: owmr. F. Togni van 's-Her-
togenbosch naar Nunhem (W.T.D.);
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d.o.-II C. W. Bloemers van Voorburg
naar Bilthoven (Vks).
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'71: wmr. le kl. H. A. Nijenhuis
van Driebergen naar Grathem (A.V.D.);
schrijver A mej. M. J. A. Eekhol van
Driebergen naar Grathem (A.V.D.).
Per 24-4-'71: wmr. le kl. J. B. Bruggeman
van Driebergen naar Holten.
Per 15-5-'71: wmr. le kl. A. Koning van
Driebergen naar Grathem (A.V.D.).
VDKH
Per 1-5-'71: wmr. le kl. H. Boersema van
Soestdijk naar Heiloo (distr. Alkmaar).
Per 15-4-'71: adjudant W. Temmink van
Soestdijk naar Apeldoorn (V.D.K.H.)
VERKEERSSCHOOL
Per 1-5-'71: d.o.-III E. Spierenburg van
Bilthoven naar Soestdijk (V.D.K.H.).

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT APELDOORN
Per 16-4-'71: adjudant J. Th. Roelols tot
groepscommandant te Heerde.
DISTRICT ASSEN
Per 1-5-'71: adjudant H. Zweepe tot
groepscommandant te Schoonebeek.
Per 1-6-'71: adjudant J. de Jonge tot
groepscommandant, Odoorn te Exloo.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'71: adjudant K. Koers tot stal-
oft. spec. diensten te Groningen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-5-'71: adjudant B. Reitsma tot
groepscommandant te Franeker.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-5-'71: adjudant R. Hovestad tot
groepscommandant te Weerselo.

bevorderingen

DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'71: J. H. C. Assink te Apeldoorn.
Per 16-4-'71: S. Meijer te Herwijnen.
Per 1-5-'71: R. Meulman te Apeldoorn.
tot adjudant:
Per 16-4-'71: J. Th. Roelols te Heerde.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: R. J. A. van Ark te Ermelo;
H. M. Roeterdink te Wapenveld; M. J.
Wiersma te Lichtenvoorde.
DISTRICT ASSEN
tot adjudant:
Per 1-5-'71: H. Zweepe te Schoonebeek.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-5-'71: T. Kuik te 2e Exloërmond.
Per 1-6-'71: G. J. v. d. Walle te Gieten.
DISTRICT BREDA
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. H. A. Houben te Dongen;
H. M. Bernard te Hoge en Lage Mierde.
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'71: N. M. Baas te Dongen.
Per 1-5-'71: A. C. Honcoop te 's-Graven-
moer; A: W. G. v. d. Nieuwenhuyzen te
Kaatsheuvel.
tot wRchtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: J. H. Bolink te Dongen; M.
van Noo te Dinteloord; W. G. J. van
Meegdenburg te Fijnaart; F. C. Borchardt
te Standdaarbuiten; J. T. M. Rabelink te
Prinsenbeek; P. C. Deijkers te Zundert; H.
L. Heres te Kaatsheuvel ; K. Dix te Wouw.

DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'71: W. C. Sukkel te Kedichem.
Per 16-5-'71: J. L. Smalheer te Middel-
harnis; M. Paauwe te Papendrecht; A. P.
v. d. Linde te Wijngaarden.
DISTRICT EINDHOVEN
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: W. J. H. M. v. Stiphout te
Mierio; M. J. M. Bennenbroek te Best;
J. G. W. Bongers te Deurne; J. J. A.
van Dijk te Best; J. A. de Graal te Beek
en Donk; T. J. C. Halmans te Best; M.
B. Loermans te Asten; S. v. d. Meer te
St. Oedenrode.
tot opperwachtmeester:
Per 16-5-'71: E. Vijge te St. Oedenrode;
G. P. H. van Kemenade te Best.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: A. B. P. H. van Linder te
Gemert; T. Geertsma te Asten.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: A. Andeweg te De Kaag; J.
Holman te Driebruggen; W. Visser te
's-Gravenhage.
Per 16-5-'71: J. v. d. Sluis te Bodegraven.
tot parketwachter A:
Per 1-2-'71: Th. C. F. Westerhout te
's-G ravenhage.
tot schrijver A:
Per 1-10-'70: mevr: A. M. W. Bor-Wesdorp
te 's-Gravenhage.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'71: J. P. Ton te 's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: A. M. Greve te Marum J. Hui-
zenga te Schildwolde; A. Padje te Grijps-
kerk; H. J. Sterringa te Blijham; M. W.
Keizer te Groningen.
tot adm. ambt. C 11kt.:
Per 1-3-'71: H. Bonsema te Nieuwolda.
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'71: H. Bakker te Winsum.
tot wachtmeester le kt.:
Per 1-6-'71: R. Stevens te Oude Pekela;
H. W. Helmantel te Slochteren.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: T. C. H. Timmermans te Box-
tel (bereden gr.); M. J. Geeratz te 's-Her-
togenbosch (tech. rech.).
Per 16-4-'71: J. Hubers te Grave; J. v: d.
Berg te Ravenstein.
Per 1-6-'71: A. B. Marijnissen te Uden.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: N. A. M. van Casteren te
Berghem; H. M. Krechting te Cuijk; J. C.
Pellicaan te Mill; C. M. J. van Beurden
te Veghel; P. H. M. Clijsen te Veghel;
J. M. R. de Klein te St. Michielsgestel;
P. van Schaik te Nistelrode; J. P. F. M.
v. d. Steen te Waspik.
tot adm. ambt. C 2e kt.:
Per 1-2-'71: K. L. J. Mentz te Uden; M.
L. Peeters te Cuijk.
tot adm. ambt. 3e kl.:
Per 1-3-'71: R. Pieterse te Werkendam.
tot wachtmeester le kt.:
Per 1-6-'71: F. A. Klijnsma, M. J. M. Jan-
sen en M. Klok te Rosmalen; W. P. Haan
te St. Michielsgestel; J. W. Neijs te Uden;
J. M. J. Jilesen te 's-Hertogenbosch;;
J. Kollen te Wijk en Aalburg; A. Vreden-
berg te Nistelrode; A. Vries te Werkendam.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: K. Bakker te Murmerwoude;
J. Bosma te Bolsward; A. Hoekstra te
Dokkum; A. K. Kamminga te Leeuwarden;
H. Bolt te Giekerk.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: R. Bil te Vlieland.
Per 16-4-'71: H. Postma te Yist.
tot adm. ambt. C 2e kt.:
Per 1-1-'71: W. Rijneker te Buitenpost.
tot wachtmeester le kt.:
Per 1-6-'71: H. v. d. Molen te Anjum; R.
IJntema te Leeuwarden (verkeer).

DISTRICT MAASTRICHT
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. G. Hamaekers te Maas-
tricht (verk.gr.).
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: P. M. J. M. Schutte laar te
Margraten; A. J. H. Dijks te Meerssen;
M. P: M. Hendrickx te Eijgelshoven.
DISTRICT MIDDELBURG
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'71: P. Verschoor te St. Anneland.
DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'71: G. Kool te Wijchen.
Per 1-4-'71: J. den Otter te Arnhem.
Per 16-4-'71: L. J. A. v. Oijen te Maasdrie!.
Per 16-5-'71: S. de Borst te Huissen; J. L.
Russchen te Vuren.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: J. J. C. Willemsen te Game-
ren; H. H. J. Nijland te Nijmegen; B. H.
M. Oude Nijhuis te Zevenaar.
DISTRICT ROERMOND
tot parketwachter A:
Per 1-4-'71: J. M: Peeters te Roermond;
J. S. Koornstra te Roermond.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: A. van Dorland te Gennep;
L. J. L. van Elewout te Meije!.
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'71: G. H. Slenter te Stevens-
weert; A. J. Roes te Wessem.
Per 1-5-'71: H. H. Peters te Beegden.
Per 16-5-'71: C. Schutte te Swalmen.
tot adm. ambt. C 3e kt.:
Per 1-3-'71: M. L. M. Niessen te Roermond.
Per 1-5-'71: A. J. W. Janssen te Roermond.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'71: J. M. Janssen te Thorn.
tot wachtmeester le kt.:
Per 1-6-'71: G. G. F. v. d. Mast te Ne-
derweert; W. Maris te Linne.
DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'71: H. Kolk te Kuinre/Blanken-
heim; C. A. v. d. Horst te Zwolle.
Per 16-4-'71: J. Tuut te Vriezenveen.
tot adjudant:
Per 1-5-'71: R. Hovestad te Weerselo.
tot wachtmeester 1e kt.:
Per 1-6-'71: H. W. ten Voorde te Wierden.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot schrijver A:
Per 1-1-'71: J. Freriks, G.S.C.-administr.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.
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tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-3-'71: W. Staal-Koudijs, administr.
Per 1-5-'71: G. J. Stoffer, administratie.
Per 1-6-'71: mej. N. Knook, administratie.
tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-3-'70: D. J. Hanenburg, administr.
Per 1-6-'70: A. E. Onderwater-van Olmen,
administratie.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-1-'71: mej. C. Lastdrager, adm.str.
Per 1-5-'71: mej. W. N. de Vries, adm.str.
tot rijksambtenaar F:
Per 1-1-'71: J. van Waversveld, afd. T.Z.;
A. C. M. van Rossum, afd. T.Z.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 16-5-'71: F. de Boer te Akersloot.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-1-'71: H. v. d. Berg, Herstelwerk-
plaats - Amsterdam.

in dienst getreden

DISTRICT BREDA
Per 15-4-'71: M. G. Megens, velddienst-
assistent te Zundert.
Per 1-6-'71: A. M. G: F. Malfait, telex-
telefonist te Breda (staf).
DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-5-'71: M. J. G. van Gestel, schrij-
ver te Eindhoven (staf distr.).
Per 1-6-'71: G. A. Slits. schrijver te
Deurne:
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'71: mevr. L. M. Hartzema-Camp-
feus, wmr. te 's-Gravenhage.
Per 16-4-'71: G. Timmerman, adm. ambt.
C 3e kl. te Kri mpen aid IJssel.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'71: mej. A. T. Gerritsma, adm.
ambt. C 3e kl. te Grootegast.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-5-'71: J. Suierveld, schrijver te
Leeuwarden (staf).
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'71: M. R. Senff, telex-telefonist
te Maastricht.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'71: B. Boer te Zierikzee.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'71: mej. G. H. H. Gubbels, wmr.
te Nijmegen.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-5-'71: H. J. M. Gubbels, leerling
fotograaf te Roermond (tech.rech.).
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-5-'71: A. H: Douglas, adm. ambt. C
2e kt., Stafafd. Fin. Zaken; W. van Lien,
commies A, Stafafd. Beleid/Beheer; F. E.
Gill, adm. ambt. C 2e kl., Stafafd. Fin.
Zaken; mevr. J. Zwalve-Stok, schrijver,
Bureau Res. Rijkspolitie; mej. C. Vis,
rijksambt. G, Kantine (serveerster).
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'71: R. J. Sondervan, schrijver,
G.T.C./administratie.
Per 1-5-'71: mevr. M. J. G. Kolkman-Oost-
hoek, typiste, typekamer/administratie.
C.O.M.E.
Per 1-6-'71: H. A. Dikmans, adm. ambt. C
1e kl., administratie.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-5-'71: M. v. d. Lagemaat te
Utrecht; G. Gerritsen te 's-Gravenhage;
A. M. Boogaard te Middelburg; R. J.
Groot te 's-Hertogenbosch; P. van As-
selt te Apeldoorn.
Per 1-6-'71: Chr. v. d. Bergh te Utrecht;
J. H. Rovers te 's-Gravenhage; J. Carlie
te 's-Gravenhage; P. N. den Daas te
Dordrecht; P. J. Geenen te 's-Hertoçen-
bosch.
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Per 15-6-'71: E. Guliker te Apeldoorn.
Per 1-7-'71: M. G. Broekhuizen en G. A.
N. Vendrig te Utrecht; Chr. van Oort en
M. Schaafsma te 's-Gravenhage; W. G.
M. Rijck te Roermond; M. S. Kerpen-
tier en J. W. C. v. Haaren te Maastricht;
B. van den Ham en J. C. Pluim te Apel-
doorn; T. G. Helweg te Groningen.

de dienst verlaten

DtSTRICT BREDA
Per 1-6-'71: I. J. Botman, adjudant te Oud
Gastel ; H. Berkhof, wmr. 1e kl. te Breda.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-6-'71: Ph. Noordam, wmr. te Ben.-
Hardinxveld.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'71: H. Kiters, adm. ambt. C 2 te
's-Gravenhage; J. Schurink, wmr. 1e kl.
te Leiderdorp.
Per 1-6-'71: J. W. Steen, adjudant te
Nieuwkoop.
DISTRICT GRONINGEN
Per 16-4-'71: P. Metzlar, adm. ambt. C
2e kl. te Grootegast.
Per 1-6-'71: E. van Ulsen, adjudant te
Groningen (staf).
Per 1-7-'71: A. de Vries, adjudant te
Grootegast; H. J. Dontje, adjudant te
Groningen (staf).
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'71: N. P. van Dijk, owmr. te
Sleeuwijk.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-7-'71: J. Zaagemans, owmr. te Fer-
werd; S. Procee, wmr. 1e kl. te Ee.
Per 16-5-'71: P. R. v. d. Kooij, adm.
ambt. C 2e kl, te Baarderadeel.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'71: A. W. M. Schmeits, wmr. te
Born.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-5-'71: J. F. Wage, wmr. 1e kl. te
Oostburg.
Per 1-6-'71: M. A. Donckaerls, wmr. 1e
kl. te 's-Heerenhoek.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-5-'71: H. Kwakernaak, owmr. te Vu-
ren; K. Wind, wmr. 1e kl. te Arnhem;
A. P. Breure, owmr. te Loil.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-4-'71: J. Brouwer, adjudant te Zwol-
le; S. J. Bijlsma, wmr. 1e kl. te Zwolle;
J. Nijland, wmr. 1e kl. te Losser.
Per 1-5-'71: M. H. Snoek, adjudant te
Weerselo.

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-5-'71: M. Oudeman, adjudant, Insp.
Uitv. Diensten; W. van Lien, wmr. 1e kl.,
Stafafd: Beleid/Beheer.
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KORPSBLAD

Lichamelijke oefening en sport

Een moderne maatschappij zonder sport is even
ondenkbaar als een modern politiekorps zonder technische
hulpmiddelen en verbindingen.
Helaas heeft deze gedachte in Nederland in brede
kring nog geen ingang gevonden. Voor velen maakt sport
nog geen wezenlijk deel van het bestaan uit. Het gevolg
daarvan is dat de sport nog lang niet altijd die aandacht
en vooral steun ondervindt, die zij in wezen verdient.
De wijze waarop sport en lichamelijke oefening mogelijk
moet worden gemaakt, gestimuleerd en gepropageerd
(amateuristisch, professioneel, actief of passief) valt
buiten het kader van deze kanttekening.
Van belang is de erkenning en onderkenning van sport
en lichamelijke oefening als fundamenteel
maatschappelijk element.
De belangrijkheid van sportbeoefening voor de
politieambtenaar is een duidelijk gegeven. Nog afgezien
van de recreatieve waarde en persoonlijke gezondheid,
is zij ook van grote betekenis voor de dagelijkse
conditie in de dienst.
Helaas lijkt ons ook in politiekringen de noodzaak
van sportbeoefening nog lang niet overal een wet van
Meden en Perzen.
Helaas speelt het personeelstekort nog al dikwijls een
rol m.b.t. de absentie's op de (verplichte) lichamelijke
oefeningen in dienstverband.
De politie heeft niet als doel in zich sportbeoefening.
Maar de sport is een van de uitstekende middelen om
de grote beroepsspanningen af te reageren.

Redactie.

Bij de omslagfolo:

. Sportbeoefening én sportgebeurtenissen vormen een belangrijk
deel van het bestaan van de rijkspolitie-ambtenaar.
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan de sport in
dienstverband en de lichamelijke conditie van de korpsleden.

(folo: Techn. Recherche 's-Hertogenbosch)

Rp.org_KB1971_08_aug_Nr.12 188



door de opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Sport neemt in de huidige samenleving een grote en
belangrijke plaats in. Dat deze ontwikkeling ook de rijkspolitie

niet onberoerd laat ligt feitelijk voor de hand.
Een goede lichamelijke conditie is in het politiewerk een eerste

vereiste. Welke ontwikkelingen staan op het gebied van
de sportbeoefening, uiteraard de beste manier om in
een goede lichamelijke conditie te blijven (al spelen

daarbij ook wel enkele andere factoren, zoals roken, drinken
en eten een factor), de rijkspolitie te wachten? Daarover
hadden we een gesprek met de inspecteur lichamelijke
oefening bij het Korps Rijkspolitie, de heer R. Suvaal.

situatie lichamelijke oefening in
dienstverband verbeterd
maar niet bevredigend

straks fittneskamers of groepscentra ?

Scheiden

Voordat hij zijn visie op de ontwikkelingen en het
te verwachten toekomstbeeld met betrekking tot
rijkspolitie en sport geeft, wil de heer Suvaal twee
begrippen duidelijk onderscheiden, of sterker nog
sc hei den en wel: LICHAMELIJKE OEFENING
EN WEDSTRIJDSPORT.

Beide zijn naar zijn mening even belangrijk, maar
worden meestal onder het ene noemer SPORT ge-
rangschikt en dat leidt hier en daar wel eens tot
misverstand of wanbegrip.
"Mijn taak", zegt hij, "en die van het bureau 'licha-
melijke oefening en Sport' van de Algemene Inspec-
tie, waar ik als technisch deskundige bij ben inge-
deeld en waarvan de overste Schouten het hoofd is,
ligt hoofdzakelijk op het terrein van de LICHAME-
LIJKE OEFENING IN DIENSTVERBAND, bij het
Korps meestal aangeduid met 'dienstsport', een naar
mijn opvatting minder geschikt woord."
Een en ander wil zeker niet zeggen, dat zowel de
heer Suvaal als het bureau 'La en S' zich niet om
wedstrijdsport zouden bekommeren. Als gevolg van
historische ontwikkelingen ligt de organisatie van de
wedstrijdsport echter bij de Rijkspolitiesportver-
enigingen. Het bureau 'La en S' wil zich daar op

generlei wijze in mengen, al ziet men het stimu-
leren en activeren van de wedstrijdsport wel als een
neventaak. De heer Suvaal gelooft, dat de sportver-
enigingen ook geen prijs stellen op inmenging van
andere zijde en vindt op dit punt de huidige situatie
goed.
Wat niet inhoudt, dat hij ook tevreden is met de
stand van zaken op het punt van de La in dienst-
.verband. Ofschoon er in vergelijk met enkele jaren
geleden, toen van een werkelijk dieptepunt sprake
was, verbetering valt waar te nemen, kan toch nog
lang niet van een bevredigende toestand worden
gesproken. Dit houdt geen enkel verwijt in, aan wie
dan ook. Het deelnemen aan de La was en blijft af-
hankelijk van een aantal factoren, waarbij het per-
soneelstekort en de vergrijzing van het personeels-
bestand een voorname rol spelen. In het laatste (de
vergrijzing) komt geleidelijk aan verbetering.
Voor het bereiken van een nuttig effect is het nood-
zakelijk, dat de man geregeld aan de lichamelijke
oefeningen deelneemt. Voorlopig is dit over de hele
lijn zeker nog niet haalbaar. Slechts de wachtmees-
ters jc nemen eenmaal per week aan de lichamelijke
oefeningen deel, maar er valt toch gelukkig een op-
gaande curve te constateren in de dichtheid en voor-
al ook de regelmaat van deelname. Hoe is nu een
massale, regelmatige en daardoor effectieve deel-
name aan de lichamelijke oefeningen in dienstver-
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band te realiseren? Daarover laat men op het bureau
"La en S" ijverig de gedachten gaan.
Een bijzonder knelpunt bij de gangbare methode is,
dat de man voor anderhalf uur dienstsport drie á
vier uur uit de roulatie is, als gevolg van het reizen
naar het sportcentrum. Om daarin verbetering te
brengen onderzoekt men momenteel twee systemen.

Experimenten

Het eerste is het "groepscentrum", waarmee sedert
enkele maanden .op de groep Marum wordt geëx-
peri menteerd.

De hele groep, jong en oud. ee • aar eenmaal
per week aan de La deel. De oe e ingen worden
meestal in de open lucht gehouden. Bij slecht weer
wordt gebruik gemaakt van een loods, dichtbij het
groepsbureau. De praktijk leert, dat daarvan slechts
zelden gebruik behoeft te worden gemaa t.
De methode biedt verschillende voordelen:
Ten eerste kan iedereen elke week meedoen(1 uur).
Bij calamiteiten is de gehele groep direct bij de
hand, omdat de afstand van groepsbureau tot sport-
piaats slechts enkele honderden meters bedraagt.
Het grootste winstpunt is echter, dat de mensen
door de regelmatige deelname merken dat hun
iichamelijke conditie sneller vooruitgaat en beter
blijft, hetgeen van gunstige invloed is op de moti-
vering. Bovendien zijn er geen reistijden en' geen
reiskosten aan verbonden. Het experiment voldoet
vrij goed, maar is niet overal uitvoerbaar, aange-
zien niet bij elk groepsbureau geschikte terreinen
en gelegenheden beschikbaar zijn.

Fittneskamers

Een andere mogelijkheid is het op de groepsbu-
reaus inrichten van zogenaamde "fittneskamers".
Dit zijn kleine ruimtes van 40 á 50 m3, waarin wat
eenvoudige (niet dure) apparatuur wordt geplaatst,
waarvoor een gestandaardiseerd programma wordt
gemaakt. Bijvoorbeeld: 6 opdrachten, met een pauze
van 1 minuut tussen de onderdelen.
De man weet precies wat hij moet doen. Er zijn be-
paalde controles, zoals polscontrole mogelijk, zodat
exact in de hand kan worden gehouden of het
schema te licht of te zwaar is opgezet.
Dit systeem, dat zeker niet van de ene op de andere
dag kan worden ingevoerd en aanvankelijk wellicht
met een wat soberder en goedkopere opzet, biedt
het grote voordeel dat vrijwel dagelijks kan worden
geoefend. Het vergt noch reiskosten, noch reistij-
den. Bij de opzet van een schema met 6 oefen sta-
tions en 6 minuten rust, is de man in 12 minuten
kant en klaar. Het systeem biedt verder een soort
instuif-mogelijkheid.
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In West-Duitsland hebben onder-
zoekingen uitqewezen, dat - mits
goed gedoceerd - hiermee be-
hoorlijke resultaten kunnen wor-
den bereikt, zowel ten aanzien van
de spierkracht als het uithoudings-
vermogen. Gezien tegen de ach-
tergrond van het nog steeds toe-
nemend aantal hartinfarcten, kan
op deze wijze iets worden gedaan
aan de hartprestaties van de men-
sen.
Vanzelfsprekend vergt invoering
van het systeem - zoals trouwens
van elk systeem - investeringen,
zeker bij de start. Bovendien zul-
len lang niet alle groepsbureaus
over de nodige ruimte voor het in-
richten van een fittneskamer be-
schikken. In dat geval is er mo-
gelijk iets te doen met het benut-
ten van één ruimte voor twee doel-
einden. Theorielokaal en fittnes-
kamer?
Bij de PTT, een bedrijf in Neder-
land waar reeds jaren veel aan be-
drijfs-lichamelijke opvoeding wordt
gedaan, heeft men - zij het op
bescheiden wijze - fittneskamers
ingericht. De tot nu toe bereikte
resultaten zijn zeer bevredigend.
Ook op het punt van de motivering
slaat de methode aan.
Voor de rijkspolitie acht de heer
Suvaal fittneskamers, zowel uit or-
ganisatorisch oogpunt als om de
motivatie, de beste oplossing. Het
doel van de lichamelijke oefening
is immers het bijbrengen van een

goede lichamelijke conditie en vooral ook het be-
houd daarvan. Daarbij komt een verdere doelstelling,
namelijk het bijbrengen van een aantal nuttige tech-

nieken, zoals bijvoorbeeld zelfverdediging en zwem-
mend redden.
De zogenaamde pauze-gymnastiek, waarmede men
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bij de PTT een tijd heeft gewerkt en die ook daar
beslist niet is aangeslagen, acht de heer Suvaal voor
de rijkspolitie ongeschikt.

Fittneskamers of groepscentra?

Fittneskamers of groepscentra dus. Wat zal het wor-
den? Zoals reeds gememoreerd, wordt momenteel
bekeken hoe de mogelijkheden liggen. Op de ene
groep, aldus de heer Suvaal, zal· wellicht de con-
ceptie Marum moeten worden gehanteerd, op de
andere zal gewerkt kunnen worden met de opzet
fittneskamers, wellicht dat hier en daar een tussen-
vorm tot stand kan worden gebracht en op vele

plaatsen zal vooralsnog de ga 9 are methode ge-
handhaafd moeten blijven. Alles ang af van de
mogelijkheden, niet in de laatste plaa s an de finan-
ciële. Evenals de conceptie Marum zal ook een
eventuele opzet met fittneskamers een experimen-
teel stadium moeten doormaken. De heer Suvaal
denkt daarbij aan wetenschappelijke begeleiding van
bijvoorbeeld de Korpsarts. Van beide concepties
zullen het voor en tegen, maar vooral de bereikte
resultaten, tegen elkaar moeten worden afgewogen
om tot een verantwoorde keuze te komen.

Sportinstructeurs

In het midden latend of een instructeur lichamelijke
oefening bij het Korps Rijkspolitie een burger- dan
wel een politierang zou moeten hebben (beide bie-
den kleine voor- en nadelen)), vindt de heer Suvaal,
dat het lesgeven in lichamelijke oefening bij de poli-
tie in het verleden is ondergewaardeerd. De waar-
dering werd vaak afgemeten naar de opkomst bij
de LO en dat is niet eerlijk. Pas de laatste jaren
is een kentering ten goede merkbaar. Men is -
wellicht mede onder werking van de verhoogde
waardering van bijvoorbeeld de voetbaltrainer in de
burgermaatschappij - tot het inzicht gekomen, dat
een sportinstructeur bepaald ook over andere kwa-
liteiten moet beschikken dan alleen maar het geven
van sportlessen. Hij moet managerkwaliteiten in zich
hebben, op het gebied van coaching zijn mannetje
staan en verder een groot overwicht hebben op zijn
leerlingen, waardoor hij een gunstige invloed kan
uitoefenen op de prestaties.
Dat alles maakt, dat de waardering voor de sport-
instructeur, de instructeur lichamelijke oefening, do-
cent of hoe men hem ook noemen wil, terecht hoger
is komen te liggen dan vroeger, aldus de heer Suvaal,
die het samengaan van sport- en schietinstructeur
niet voorstaat. Hij vindt, dat de sportinstructeur zich
geheel moet kunnen richten op de lichamelijke oe-
fening en slechts daar waar dit hem geen volledige
dagtaak zou bieden, komt naar zijn mening de kop-
peling van de functie met die van schietinstructeur
in aanmerking. De laatste functie acht hij in eerste
instantie voorbehouden aan de ME-instructeur.

Trimmen

Lijnrecht tegenover vroegere opvattingen, toen sport-
beoefening door ouderen niet nodig werd geacht,

staat de hedendaagse opvatting,
dat juist voor de ouderen het be-
oefenen van sport (bittere) nood-
zaak is geworden. Vandaar dat al-
lerwege de trim- en ABC (anti buik-
jes)-clubs als paddestoelen uit de
grond schieten.
De heer Suvaal spreekt voor de
rijkspolitie liever over "aangepaste
lichamelijke oefening in dienstver-
band voor ouderen" (leeftijd tussen
50 en 60 jaar). In de fittneskamers,
de groepscentra of op welke
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andere wijze dan ook LO wordt beoefend, zouden
voor deze groep aangepaste en goed gedoseerde
programma's kunnen worden opgesteld.

Wedstrijdsport

Zowel uit het oogpunt van binding als ter onder-
steuning van de lichamelijke oefening in dienstver-
band, vindt de heer Suvaal wedstrijdsport voor de
rijkspolitie van grote waarde, daarbij in de eerste
plaats denkend aan algemene wedstrijdsport over
een breed vlak, te organiseren en te stimuleren door
de NPSB (Nederlandse Politie Sportbond) en de
Centrale van Politiesportverenigingen (CRS). Daar-
naast is voor de afzonderlijke Rijkspolitiesportvereni-
gingen een zeer belangrijke taak weggelegd bij de
voorbereiding en de organisatie van de Korpskam-
pioenschappen, die de inspecteur lichamelijke oefe-
ning eveneens bijzonder waardevol vindt.
"Gaarne wil ik in dit verband", zo zegt de heer Su-
vaal "een hier en daar heersend misverstand uit de
weg ruimen. Er zijn mensen die denken, dat de
overste Schouten en ik tegen wedstrijdsport in

dienstverband zijn en dat is bepaald niet zo. Zoals
ik reeds opmerkte, liggen de bemoeienissen van het
bureau "LO en S" en ook die van mij bij de licha-
melijke oefening in dienstverband. Daar ligt in eerste
instantie onze taak. Ten aanzien van de wedstrijd-
sport hebben wij geen opgedragen taak, die ligt en-
kel en alleen bij de rijkspolitie-sportverenigingen.
Maar al geldt dan ook primair voor ons de LO in
dienstverband en is onze aandacht daar allereerst
op gericht, wat daarnaast aan wedstrijdsport moge-
lijk is juichen wij van harte toe. Voor mijn part een
uur per week, al zie ik die mogelijkheid er voors-
hands nog niet inzitten. In dit verband zou de
'schoolsport', zoals we die op de opleidingsscholen
kennen een brug kunnen vormen tussen LO en wed-
strijdsport. Naast de LO in dienstverband krijgen de
leerlingen de gelegenheid verschillende wedstrijd-
sporten te beoefenen."
Mocht ooit een nationale, in regio's opgedeelde poli-
tie tot stand komen, waarin de heer Suvaal gelooft,
dan zouden de dan veel grotere sportverenigingen
hun werkterrein aanmerkelijk kunnen uitbreiden. Dit
zou niet alleen kunnen gebeuren door ook de huis-
genoten erbij te betrekken, maar ook en vooral door
het organiseren van gewoon "trimmen", zoals dit nu
al door veel burger-atletiek-verenigingen gebeurt. Op
deze wijze zou de wedstrijdsport in breed verband
worden gesteund.
Dan zou mogelijk ook de sport in de verhouding
burgerij-politie een grotere rol kunnen gaan spelen,
al vindt de heer Suvaal het public relationeffect van
sport voor de politie betrekkelijk. Dat is overigens
een factor waaraan we in dit artikel, op grond van
de vele daaraan klevende (soms tere) facetten, be-
wust zijn voorbijgegaan, maar waarop we gaarne
nog eens in een afzonderlijk artikel terug hopen
te komen.
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de Rijkspolitie-
sportverenigingen
hebben voorname
functie

door adjudant C. G. van Os te Eindhoven

Kort na de tweede wereldoorlog werden voor en na
rijkspolitiesportverenigingen opgericht. Sommigen
verrichtten hun activiteiten over een geheel gewest
(ressort), anderen bepaalden zich tot een district. De
jongste rijkspolitiesportvereniging is R.P. Alex van
de AVD te Driebergen.
Meerdere rijkspolitiesportverenigingen bestaan een
dezer dagen dus 25 jaar. Op zich is een dergelijk
jubileum weinig schokkend. Belangrijk is te kijken
wat thans aan de orde van de dag is. Terugblikken
over een periode van vijfentwintig jaar resulteert
meestal in ellenlange relazen die weinig opleveren.
Trouwens het is haast ondoenlijk de belangrijke ge-
beurtenissen van het rijke rijkspolitieverenigings-
leven voor de dag te halen. Het zou een emmer inkt
kosten en te veel plaatsruimte vergen in het Korps-
blad, dat in de voorbije jaren slechts krappe plaats
spendeerde aan verslagen van de Korpswedstrijden.
Niet terugblikken dus en gewoon vaststellen dat alle
rijkspolitiesportverenigingen het goed hebben ge-
daan en nog doen. Ondanks kolossale teleurstellin-
gen op velerlei gebied, de kreet "incompleet" en de
langdurige detachementen, bleven de rijkspolitie-
verenigingskopjes boven water. Dit was mede te
danken aan begrip van hogerhand en aan de moei-
zaam op gang komende aanvoer van jonge leden.

Wat doen de rijkspolitiesportverenigingen

Alle rijkspolitiesportverenigingen zijn ondergebracht
in een contactcommissie, kortweg genaamd C.R.S.
Deze commissie regelt alle Korpssportwedstrijden.
In totaal zes stuks. Te weten: atletiek, schieten, ta-
feltennis, voetbal, volleybal en zwemmen.
Eerder werd per ressort een ploeg samengesteld,
geformeerd uit een of meer tot het ressort beho-
rende rijkspolitiesportverenigingen. De ploeg ver-
tegenwoordigde het ressort bij de Korpssportwed-
strijden. Thans worden de ressorts, afdelingen ge-
noemd. Ten aanzien van de samenstelling van de
ploegen is niets veranderd uitgezonderd de naam.
Men kent momenteel de afdelingen West I (vm. res-
sort Den Haag); de afdeling West II (vm. ressort Am-
sterdam); de afdeling Noord (vm. ressort Gronin-
gen); de afdeling Oost (vm. ressort Arnhem) en de
afdeling Zuid (vm. ressort Den Bosch).
Bij de afdeling West II behoren tevens Rijkspolitie
te Water en R.P. Alex.
De deelname aan de Korpswedstrijden is voor wat
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betreft de deelnemers, aan bepaalde aantallen ge-
bonden. Bijvoorbeeld: Op de ale ie nummers mo-
gen twee deelnemers per afdeling worden ingezet.
Bij het schieten is dit vijf per wapen, enz.
Middels de CRS regelt elke afdeling eenmaal per
jaar de toegewezen Korpswedstrijd. Een en ander
op toerbeurt. West 11organiseert bovendien elk jaar
de Korpsschietwedstrijd. De CRS stelt de wedstrijd-
reglementen samen.
In verband met het zilveren jubileum van het Korps
werden in 1970 op één dag vijf Korpswedstrijden
gezamenlijk gehouden. Dit experiment liep goed en
gaf in ieder geval cachet aan de zaak. Helaas be-
sloot de CRS nadien, de Korpswedstrijden weder-
om afzonderlijk en op meerdere data te houden. De
motivering hield in dat in ons land te weinig sport-
accommodaties aanwezig zijn, geschikt voor derge-
lijke evenementen. Deze motivering is niet overtui-
gend.
De afdelingen houden jaarlijks zogenaamde regio-
nale wedstrijden waaraan teams en individuele deel-
nemers van de betrokken districten inclusief R.P. te
Water en R.P. Alex (kunnen) inschrijven. De regio-
nale wedstrijden worden o.m. benut voor het selec-
teren van de beschikbare krachten met betrekking
tot het samenstellen van de afdelingsteams, die
deelnemen aan de genoemde Korpswedstrijden. De
regionale wedstrijden zijn zonder meer noodzakelijk.
Met uitzondering van de R.P. Alex wordt de commu-
nicatie tussen de besturen van de rijkspolitiesport-
verenigingen en hun leden vrijwel uitsluitend per
brief onderhouden. De instructeur lichamelijke oefe-
ning fungeert meestal als tussenpersoon. Hij dient
volledig op de hoogte te zijn van de sportprestaties
van de leden en adviseert en informeert het betrok-
ken bestuur. De leden kunnen vanzelfsprekend on-
,gevraagd hun wensen ten aanzien van het deelne-
men aan de sportwedstrijden kenbaar maken aan
het bestuur of de instructeur. Zij moeten hun licht
niet onder de korenmaat stellen. Dit geldt voorna-
melijk voor de jongere leden.

De Nederlandse Politie Sport Bond

De rijkspolitiesportverenigingen zijn aangesloten bij
de nederlandse politie sportbond (N.P.S.B.). Deze
bond heeft vier districten, namelijk West, Noord,
Oost en Zuid. Elk district houdt elk jaar districts-
kampioenschappen o.a. atletiek, korte en lange
veldlopen, schieten, judo, zwemmen, motor- en
auto-oriëntatieritten, hengelen, schaken, tafeltennis,
meerkampen, kaatsen, schaatsen enzovoort.
De kampioenschappen volleybal en voetbal worden
gehouden in districts-competitieverband. Bij de tak-
ken atletiek, veldlopen, schaken, schieten, zwem-
men, meerkampen en volleybal worden de deel-
nemers (teams) in klassen ingedeeld.
De nationale N.P.S.B.-kampioenschappen worden
eveneens jaarlijks gehouden en omsluiten de voren-
genoemde takken van sport. De districtskampioens-
teams volleybal en voetbal spelen eenmaal per jaar
om de nationale titel.
Het beoefenen van de diverse takken van sport met
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name atletiek (lopen en springen), zwemmen (zwem-
mend redden), verdedigingssporten, schieten, staan
direct in verband met de alzijdige politietaak. De
overige takken staan weliswaar indirect met deze
taak in verbinding, doch tonen buiten kijf hun grote
waarde voor het kwiek zijn en blijven van de actieve
politieman.
De organisatie van de districts- en nationale kam-
pioenschappen N.P.S.B. wordt jaarlijks aan de di-
verse politiesportverenigingen toevertrouwd. De
R.P. Sportverenigingen regelen en verzorgen talrijke
van deze kampioenschappen. R.P.-leden nemen zo-
wel individueel als in teamverband aan vele kam-
pioenschappen deel. Vaak met zeer gunstige resul-
taten. Het behalen van die resultaten staat in nauw
verband met de trainingsmogelijkheden voor en
eigen inzet van de betrokken rijkspolitiedeelnemers.
Het beoefenen van de eisen van het Korps Vaardig-
heidsdiploma helpt hierbij een handje. Biedt in ieder
geval een kans voor een waardevolle conditietrai-
ning.
Bij de N.P.S.B. zijn momenteel rond 19000 politie-
ambtenaren, behorende tot het Wapen der Kon.
Marechaussee, Rijks- en Gemeentepolitie en enkele
andere diensten als lid ingeschreven. Bijna 4800

van deze negentienduizend dienen bij het Korps
Rijkspolitie. De onderverdeling per afdeling is:
West I: 1011 leden; West 11:973 leden; Oost: 1153
leden; Noord: 409 leden en Zuid: 1245 leden.

Tenslotte nog een overzicht van de secretariaten
van Rijkspolitiesportverenigingen :
R.S.O.G.: M. IJbema, Paterswoldseweg 505, Gronin-

gen.
R.P. Leeuwarden: H. Woppenkamp, Tjessingaweg

146, Jelsum.
R.P.S.D.:D. Tits, Mr. Gr. v. Prinstererlaan 54, Assen.
S.O.R.: Th. van Dolderen, Apeldoornseweg 216, Arn-

hem.
S.R.G.A.: W. Leidekker, Jan Steenstraat 65, Almelo.
Luctor: Q. P. Lakeman, Jaarsveldstraat 123, Den

Haag.
R.P. Alkmaar: A. G. Brouwer, Torenlaan 33, Heiloo.
R.P. Alex: A. v. d. Woude, ProHendriklaan 13, Drie-

bergen.
R.S.D.A.: S. Alkema, Julianastraat 20, Halfweg.
R.S.O.D.U.:S. Gaastra, Fazantlaantz, Maartensdijk.
R.P. te Water: J. Sepers, Malvert 12-47, Nijmegen.
R.P.S.Z.: C. G. van Os, Rector Baptistlaan 46, Eind-

hoven.

Pa, moe, de hele kluit trokken er weer fijn op uit. Zelfs de papagaai of de parkiet gingen mee en de rijkspolitie hield een oogje in het zeil ...

(foto: Algemene Verkeersdienst)
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Overste G. J. Botterweg, districtscommandant Apeldoorn
overhandigt de wisselbeker aan de leider van het
winnende team de wachtmeester 1e klasse Klaas Holman

Met de huldiging door de districtscommandant over-
ste G. J. Botterweg, op het districtsbureau te Apel-
doorn, werd voor het voetbalteam van dit district een
bijzonder succesvol seizoen afgesloten.
Immers na in de competitie van de NPSB, waaraan
door teams van de gemeentepolitie, Koninklijke Ma-
rechaussee en de rijkspolitie werd deelgenomen, als
oostelijk kampioen tevoorschijn te zijn gekomen,
slaagden de elf van Apeldoorn erin, om ook in het
finaletoernooi te Wageningen als winnaar uit de bus
te komen. Wat inhield dat het kampioenschap van
Nederland van de NPSB een feit was.
De prachtige wisselbokaal, die tijdens de bijeen-
komst te Apeldoorn nog eens van hand tot hand
ging, om aan een nauwkeurig onderzoek te worden
onderworpen, kreeg daarmee voor een jaar een
plaats in de prijzenkast van het district. De medaille
en de felicitatiebrief van de Algemeen Inspecteur,
die iedere speler ontving als blijvende herinnering,
werden uitgereikt door de coach van het team
wachtmeester 1e klasse K. Hofman, die daarmee een
kroon zette op de vele werkzaamheden die hij voor
de voetballerij in het district heeft verricht. Want op
1 oktober gaat hij met .f.I.o." en een eventueel vol-
gend kampioenschap zal hij daarom niet meer als
coach mee kunnen maken. Het kampioenschap was
derhalve een vroeg en waardig afscheidscadeau
voor de scheidende voetbalgedelegeerde van het
district.

G. H. Peterink

elftal
district Apeldoorn
nationaal
kampioen NPSB

Het bestuur S.R.G.A. staldistrict Apeldoorn
met de spelers

Wachtmeester 1e klasse Holman reikt de medailles
behorende bij de kampioenstitel uit aan de spelers.

11
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nu ook categorie
,,51jaar en ouder"
met aangepaste eisen
voor het "K.L.V."

In verband met een verheugend grote belangstelling
bij het oudere personeel voor het Korpsdiploma
Lichamelijke Vaardigheid is inmiddels aan de "Eisen
voor het K.L.V." een aparte leeftijdsgroep toege-
voegd, namelijk de categorie 51 jaar en ouder, met
aangepaste eisen als volgt:

Sprint

Duurloop 12 min. A
2000 m 13 min. B

Verspringen 3.20 A
3.00 B

Hoogspringen 1.00 A
0.90 B

Kogelstoten (7'/4) 6.25 A
5.50 B

Touwklimmen

Werpen met "Nockenball" (800) 22 m A
18 m B

Zwemmen

Zwemmend redden I
11
111

IV

4m

als overige leeftijdsgroepen
5 min. 10 sec. A
5 min. 30 sec. B

Zelfverdediging I boksen: 1 ronde van 1'/2 minuut,
waarbij de nadruk sterk
wordt gelegd op de tech-
niek van aanval en ver-
dediging.

II jiu-jitsu: als overige leeftijdsgroepen

Aangepaste voorlichting aan de opleidingsscholen ...
(foto: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen)
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inhalen ...
Op bovenstaande foto zijn weer eens duidelijk de
desastreuze gevolgen te zien van onverantwoord in-
halen: een verkreukelde auto, lichamelijk leed en ...
veel schrijfwerk voor de rijkspolitie, in dit geval de
opperwachtmeester G. J. van Hooft (rayon Alverna,
district Nijmegen), wmr. 1e kl. M. van Deventer van
de verkeersgroep Nijmegen, wmr. J. C. J. Janssen,
eveneens verkeersgroep Nijmegen en wmr. 1e kl. W.
Th. M. Jansen van de groep Wychen.

(foto: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen)

AALSMEERS
Bloemencorso
onder het motto:

"SYMFONIE IN KLEUR"

wordt tentoongesteld in de
Centrale Aalsmeerse Veiling,
Van Cleeffkade, Aalsmeer op

Vrijdag 3 september a.s. van 15.00 - 23.00 uur

Muzikale medewerking wordt zaterdag
4 september van 20.30-22.00 uur verleend
door de

AMSTERDAMSE POLITIEKAPEL
kapelmeester K. F. Kokelaar
op het Raadhuisplein te Aalsmeer.

Toegangsprijzen f 3,- incl. programma.
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WADDENZEE: UITDAGING VOOR SPORTIEVE WANDELAARS
Reserve-wachtmeester en opper
uit Pieterburen nauw betrokken

bij het Wadlopen

11000 mensen zijn in 1970 over de bodem van de
Waddenzee gelopen. Ruim 7000 van hen hebben in
of nabij het Groningse Pieterburen het vasteland
verlaten en zijn op een van onze waddeneilanden
weer aan wal gekomen. De anderen hebben het
vaste land verlaten, om na een tocht van meestal
enkele uren datzelfde vasteland ook weer te betre-
den. Voor wie de Waddenzee niet kent een nogal
boute bewering, die analoog lijkt aan een Bijbels
verhaal, want ook de stok kamt er hier aan te pas,
namelijk de rode stok van de hoofdwadgids, die de

leider is van iedere groep die het wad opgaat.
Slechts de rotsen ontbreken, maar daarvoor in de
plaats zorgt het natuurverschijnsel eb en vloed er-
voor, dat telkens weer grote stukken zee droogval-
len, zodat het toch mogelijk is om de Waddenzee
over te steken.
In vroeger dagen werd deze mogelijkheid voorna-
melijk benut door strandjutters en stropers die, op
zoek naar buit, zich steeds verder het wad opwaag-
den. Pas sinds enkele jaren is het wadlopen uitge-
groeid tot een sport die, door de combinatie van

13
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avontuur, sportieve uitdaging en het genieten van de
natuur, zich in een steeds stijgende belangstelling
mag verheugen.
Pieterburen, een minuscuul plaatsje in Noord-Gro-
ningen, ten Westen van Warffum, is een der plaatsen
waar het mogelijk is om onder deskundige leiding
te gaan wadlopen. Doordat de hele organisatie rond
deze sport in opkomst nu degelijk en goed is ge-
regeld, kan men met recht spreken van het wad-
loopcentrum Pieterburen.
Pieterburen en het Friese Ternaard zijn de enige
plaatsen waar het wadlopen professioneel is aange-
pakt. Jammer genoeg is dit in Pieterburen het enige
wat tot op heden professioneel is. Voor de rest is
Pieterburen nog precies zoals het ongeveer jaren
geleden was: een rustig dorpje dat, omdat er niet
werd gebouwd, langzaam maar zeker in slaap suk-
kelt. Zelfs het enige café dat Pleterburen rijk is,
wordt door de eigenaar angstvalHg in de bijna bouw-
vallige, versleten toestand gehandhaafd, in de ver-
onderstelling dat alles wat oud en versleten is, wel
gelijk zal staan met de slogan: geheel in oude stijl
ingericht. Toch is er een gerede kans, dat Pieter-
buren ook nog eens andere tijden zal beleven, want
de belangstelling voor het wadlopen neemt nog
steeds toe en het is daarom niet onmogelijk dat het
plaatsje een centrum wordt met belangrijke recrea-
tieve waarden.
Twee mensen aan wie dat niet zal liggen, zijn opper-
wachtmeester K. Wietsma en reserve-wachtmeester
H. Dijkstra, in het dagelijkse leven directeur van het
wadloopcentrum Pieterburen en tevens een van de
initiatiefnemers. Hoe het is begonnen vertelt de heer
H. Dijkstra. "Omdat wij ons hele leven hier vlak ach-
ter de dijk hebben gewoond, was je als jongen na-
tuurlijk al vroeg vertrouwd met het wad. Mijn broer
Abel en ik hebben dan ook heel wat uren aan het
strand doorgebracht. Ik was er meer om te jutten,
maar mijn broer had wel wat stropersbloed. Als het
laag water was, gingen wij dikwijls een eind het wad
op, omdat je daar toen nog van alles tegen kon ko-
men. Dat was gewoon een soort sport. Wat het wad-

14

Uitrustingstukken voor Wadlopers

lopen zelf betreft. Als kleine jongen heb ik eigenlijk
mijn eerste tocht al gemaakt. Ik had er al dikwijls
over gesproken thuis, dat ik een keer naar Schier-
monnikoog wilde lopen, maar mijn vader vond dat
veel te gevaarlijk. Tot ik op een zondag mijn kans
schoon zag. Gunstig weer en gunstig tij. Stiekum
ben ik toen over gestoken naar Schiermonnikoog .
.Toen ik zonder ongelukken de overkant had bereikt,
heb ik wel even naar huis gebeld om te zeggen dat
ik op Schiermonnikoog zat en dat ik met de eerste
boot weer terug zou komen. Het idee om het wad-
lopen intensief te gaan beoefenen is gekomen, toen
ik samen met mijn broer eens een lezing bijwoonde
van de heer Jan Buwalda, een student uit Groningen,
die het wadlopen als eerste op deze wijze is begon-
nen. Toen ik 's avonds zijn verhaal had gehoord, heb
ik tegen mijn broer gezegd: "Dat kunnen wij ook."
Natuurlijk moesten wij nog veel leren, maar door
schade en schande wijs geworden hebben wij ons
toch door de eerste moeilijkheden heen weten te
slaan."
Een van de mensen die vooral in het begin heeft be-
werkstelligd dat de zaak op de juiste wijze werd
aangepakt, is opperwachtmeester-postcommandant
K. Wietsma te Eenrum, tot welke gemeente Pieter-
buren behoort. Toen hij in 1964 in Eenrum kwam, be-
gon juist de eerste belangstelling voor het wadlopen
in Pieterburen te komen. Hij zegt daarover: "Toen ik
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hier kwam, werd ik al vrij snel geconfronteerd met
het wadlopen. Het eerste wat ik zag, was dat de
mensen van het dorp naar het wad werden vervoerd
op platte wagens, die achter tractoren waren gekop-
peld. Dit was natuurlijk in strijd met de Wet Autover-
voer Personen. Hier heb ik dan ook dadelijk een
stokje voor gestoken. Dit leverde felle protesten op
uit het dorp, want men kon zich niet begrijpen dat
zoiets niet mocht. Toen ik echter had gewezen op
de risico's die de organisatoren liepen wanneer er
eens ongelukken mochten gebeuren, zagen ze al

De heer Dijkstra heeft handen vol werk met de jonge
maar populaire sport: lopen over de zeebodem

spoedig in dat het anders moest. De kritieken van
het eerste uur veranderden al spoedig in regelmatige
verzoeken om raad, als men weer wat nieuws wilde
ondernemen. Zo bleek dat er helemaal niets was ge-
regeld omtrent de risico's die de mensen liepen tij-
dens de tocht. Medische hulp in geval van nood
moest verzekerd zijn, als er iets gebeurde onderweg
moest er iemand. aan de wal kunnen worden ge-
waarschuwd om 'maatregelen te treffen. Het was no-
dig om bepaalde kleding en vooral schoeisel voor te
schrijven. Alcohol tijdens en vlak voor de tocht was
onverantwoord en de hoofdwadgids moest de be-
voegdheid krijgen om te weigeren deze mensen mee
te nemen. Al deze dingen en nog meer werden vast-
gelegd in een reglement, dat door iedere deelnemer
moet worden gelezen voor hij vertrekt. Bovendien
verklaart hij middels een handtekening dat hij zich
aan het bepaalde in het reglement zal houden. Dit
reglement heb ik ook samengesteld, omdat je als
politieman nu eenmaal wat meer vertrouwd bent met
de ambtelijke taal die in zo'n reglement behoort te
staan," aldus opper Wietsma.
In samenwerking met dr. Posthumus uit Eenrum is
er ook voor gezorgd dat er medische hulp komt als
dat nodig is en bovendien heeft dr. Posthumus een
E.H.B.O.-tas samengesteld, waarvan de inhoud spe-
ciaal is afgestemd op voorvallen die zich bij het wad-
lopen kunnen voordoen.

Bij een bezoek aan het kantoor van het wadloop-
centrum, dat is ondergebracht bij de heer H. Dijk-
stra, zien wij dat er zelfs een complete mobilofoon-
installatie is, zoals die bij de rijkspolitie op alle
groepsbureaus staan. Via deze centraalpost, die al-
tijd bezet is als er iemand op het wad is, wordt van
tijd tot tijd contact onderhouden met de mensen op
het wad, die portofoons bij zich hebben. Er wordt
dan doorgegeven of er bijzonderheden zijn, hoe het
weer is en hoe de positie is. Vooal die positie is erg
belangrijk en die wordt dan ook nauwkeurig bijge-
houden, om bij nood zo snel mogelijk hulp te kun-
nen bieden.
Al houdt opper Wietsma het werk voor de organisa-
tie beperkt tot het geven van adviezen waar dat no-
dig is, telkens als er een groep het wad opgaat, is
hij erbij; of dat nu 's nachts om vier uur is of 's mid-
dags om twee uur. Zijn werk bestaat dan uit het toe-
zien of de auto's goed worden geparkeerd, uit het
geven van inlichtingen en adviezen en soms tot het
spreken van een waarschuwend woord.
Opper Wietsma: "Het gebeurt nog wel eens, dat de
mensen wat al te opschepperig of laatdunkend doen
over dat tochtje dat zij wel even zullen lopen. Als ik
dan merk dat de mensen wal al te overmoedig wor-
den, laat ik ze meestal even naar de foto kijken van
die wadloper die tot aan zijn kin in het water staat.
Die foto hangt in het inschrijflokaal van het wadloop-
centrum, als een extra waarschuwing voor wat al te
overmoedige wadlopers."
Opper Wietsma kan veel vertellen over alles wat
zoal te maken heeft met het wadlopen, maar de man
die van de organisatie zowel als van het wadlopen
zelf vrijwel alles weet, is de heer H. Dijkstra, sinds
vorig jaar full time als directeur verbonden aan de
stichting die het nu allemaal in handen heeft. Hij
houdt ook lezingen over het wadlopen, evenals de
heer B. Grootjans, onderwijzer uit het Gelderse Bor-
culo, die zo door deze fascinerende en avontuurlijke
sport is gegrepen, dat hij er een groot deel van zijn
vrije tijd aan besteedt.
Bijzondere belevenissen blijven natuurlijk niet uit bij

Reserve-wachtmeester Dijkstra,
directeur van het Wadloopcentrum Pieterburen
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het wadlopen, waarover nog steeds mensen - ook
uit Pieterburen - mismoedig hun hoofd schudden
als zij erover horen praten. Zo was er in 1967 een
schip dat vastliep en niet meer vlot kwam, terwijl
aan boord vrijwel alleen wadlopers zaten, die zo-
juist de zware tocht hadden volbracht. Helicopters
moesten er aan te pas komen, om de mensen uit
hun isolement te halen. Deze actie bracht natuurlijk
veel publiciteit, die als een soort gratis reclame voor
het wadlopen werkte, want sinds die tijd is het aan-
tal deelnemers nog steeds stijgende.
En in 1969 waren er die twaalf inspecteurs van de
gemeentepolitie Rotterdam, die maar ternauwernood
aan de verdrinkingsdood ontsnapten, doordat ze
achter een pseudogids aanliepen, die evenals de
officiële gidsen een rode stok bij zich had. Ook dat
is nu bij reglement verboden. Maar opper Wietsma,
die min of meer als gastheer optrad voor deze col-
lega's van de gemeentepolitie en al die anderen,
hadden er hun handen vol aan om alles tot een
goede einde te brengen. En tot op heden is dat al-
tijd nog gelukt. Terwijl bovendien de kans op onge-
lukken steeds kleiner wordt. Niet omdat het wad zou
veranderen, maar omdat de veiligheidsmaatregelen
steeds beter worden en nog steeds worden uitge-
breid. Een onderdeel hiervan is de opleiding en de
selectie van de gidsen, aan wie de mensen tenslotte
min of meer zijn overgeleverd. Niet iedereen kan zo-
maar gids worden. Iemand die zes tochten heeft
volbracht kan in principe adspirant-gids worden.
Hiertoe wordt hij voorgedragen aan het stichtings-
bestuur, dat dan bepaalt of de nieuweling wel of niet
wordt geaccepteerd. Als adspirant-gids kan men de
nodige ervaring opdoen en bovendien regelmatig al-
lerlei instructie-avonden bezoeken.
"Een opmerkelijk feit," vertelt de heer Dijkstra, "is
dat ieder jaar gemiddeld twee van de gidsen over-
gaan hetzij naar de politie, hetzij naar het leger."
De man die de leiding heeft tijdens een tocht over
het wad, is de hoofdwadgids.
De heer Dijkstra: "Meestal zijn dat mensen, die of
uit de plaats zelf of uit de provincie komen. Want zij
moeten het wad kennen als hun eigen broekzak. Zij

Opper Wietsma in zijn praatstoel over Wadlopen
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bepalen tijdens de tocht de route en wat er gaat ge-
beuren. Buiten veel ervaring en kennis van het wad,
moeten ze ook een E.H.B.O.-diploma hebben en
moeten zij goed kompas kunnen .lezen. Om al deze
zaken goed getraind te houden, zijn zij ook verplicht
om regelmatig aan instructieve bijeenkomsten deel
te nemen. Die variëren van het bezoeken van EHBO-
avonden tot het deelnemen aan nachtelijke tochten
in onbekend gebied, om te oefenen in het lopen op
kompas."

Statistieken

Als de heer Dijkstra een lezing houdt over het wad-
lopen, heeft hij ook een aantal statistieken ter be-
schikking. Daaruit blijkt onder meer, dat het seizoen
loopt van maart tot en met september, met duidelijke
pieken in de maanden juni, augustus en september.
Voorts dat de route naar Schiermonnikoog en de zo-
genaamde Toeristenroute, dat is een route die be-
gint en eindigt in Pieterburen, de meest belopen
routes zijn. Tot op heden hebben tweemaal zoveel
mannen als vrouwen een wadtocht gemaakt, terwijl
bijna de helft van de deelnemers behoort tot de
leeftijdsgroep tussen de 14 en 29 jaar. Toch is het
een feit dat ieder jaar ook enkele tientallen 65-plus-
sers de tocht volbrengen. Tenslotte zij nog vermeld
dat de meeste deelnemers komen uit de provincie
Groningen zelf, gevolgd door de provincie Noord-

• Holland en Gelderland op de derde plaats. Het min-
ste aantal deelnemers komt uit de provincie Zee-
land, dat dan ook het verst van Groningen verwij-
derd ligt.

Belangstelling

Voor wij afscheid nemen van Pieterburen en het
wadlopen, vertelt opperwachtmeester K. Wietsma,
dat als er mensen zijn die eens een tocht over het
wad willen maken, zij gerust contact met hem op
mogen nemen. Hij zal dan met plezier voor logies
zorgen en verder de nodige inlichtingen verschaffen.
Volledigheidshalve daarom hierbij zijn telefoonnum-
mer: 05959- 3 94.

G. H. Peterink
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Rijkspolitie
presenteerde
zich op het
nationale
schipperskamp
teHattem

Voor de vijftiende keer zijn alle Nederlandse schip-
perskinderen, die op internaten over het hele land
verspreid verblijven, deze zomer op het landgoed
Molecaten te Hattem in een zomerkamp "Het Natio-
nale Schipperskamp" bijeen geweest.
De 560 kinderen zijn ook dit jaar weer op een fan-
tastische wijze een week lang bezig gehouden door
een staf van medewerkers, onder leiding van de
heer W. Kroon, die in een spel verpakt, de kinderen
bovendien nog een boodschap meegaf. Verper-
soonlijkt door de bosvarkens, werd namelijk de aan-
dacht gevestigd op de milieuvervuilers. Het was de
taak van de kinderen, deze milieuvervuilers, oftewel
de bosvarkens, op te sporen en hun daden aan de
kaak te stellen. En als de boodschap goed is over-
gekomen hoeven wij niet bang te zijn, dat straks
onze rivieren en andere wateren in de toekomst no-
deloos vervuild worden. En het heeft er alle schijn
van, dat de kinderen het hebben begrepen, want er

is heel wat voor gedaan om de bosvarkens op te
sporen.
Prinses Beatrix, alle kinderen en tenslotte de rijks-
politie zijn er aan te pas gekomen, om voldoende
bewijzen tegen de bosvarkens te verzamelen.
Op maandag was het al begonnen. Tussen half
twaalf en half één arriveerden de kinderen en om
half twee reeds was het kamp in gereedheid ge-
bracht om prinses Beatrix te ontvangen. Waaruit vol-
doende blijkt, dat de organisatie grandioos was.
Nadat de kinderen ruim twee dagen bezig waren ge-
weest, om bewijzen te verzamelen tegen de bosvar-
kens, was het 's woensdags de beurt aan de rijks-
politie, mensen van de groep Hattem, met assisten-
tie van de verkeersgroep Apeldoorn, speurhonden
en de beredenen, om hun kunnen te tonen.
"Het was de eerste keer in de vijftien jaar van het
bestaan van het kamp, dat wij er bemoeienis mee
hadden," vertelt adjudant K. van Leusen, groeps-
commandant te Hattem, onder wiens leiding de voor-
bereidingen voor deze rijkspolitiedag werden getrof-
.fen. Het werd een dag waarop veel werd gedaan,
dat instructief was voor de kampbewoners. Zo werd
er 's morgens uitleg gegeven van de werking van de
mobilofoon door opperwachtmeester W. Dol van de
verkeersgroep Apeldoorn. Hierbij kregen de kinde-
ren een bericht door per mobilofoon, via de meld-
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kamer van het district Apeldoorn. Dit bericht moest
mondeling worden doorgegeven aan een andere
post, die het op papier zette. Degene die dat het
beste deed, kreeg hiervoor het hoogste aantal pun-

ten. De punten werden evenals die bij andere on-
derdelen van het programma behaald, verzameld op
een groot scorebord, zodat op het eind van de dag
kon worden nagegaan, welke van de groepen de op-
drachten, die veelal met politiële taken te maken
hadden, het best had vervuld.
Vervolgens werd door de wachtmeester 1e klasse
L. Klumpje uitgelegd, op welke manier een signale-
ment wordt samengesteld en wat het doel en het
nut ervan is. Ook hierbij hadden de kinderen een

opdracht te vervullen. Zij moesten namelijk een sig-
nalement maken van iemand die daarvoor enige ke-
ren voor hen langs liep. Daarna kregen de kinderen
te zien, op welke wijze vingerafdrukken gemaakt
worden. Dit werd duidelijk gemaakt door de luite-
nant W. J. van Beers, die in maart toen hij stage liep
in Hattem bij de eerste voorbereidingen betrokken.
was geweest en voor deze dag speciaal was terug-
gekomen uit Nunspeet waar hij op dat moment
werkte. Als opdracht moesten de kinderen tien foto's
van vingerafdrukken vergelijken met grotere afbeel-
dingen van diezelfde afdrukken en ze bijelkaar plaat-
sen. Daarnaast waren er in de morgenuren tal van
andere opdrachten, die wel niet allemaal werden ge-
presenteerd door de rijkspolitie, maar die dikwijls
wel met het politiewerk hadden te maken, zoals het
maken van een gipsafdruk en spoorpuzzelen.
De middag stond helemaal in het teken van de de-
monstratie. De ruiters van de bereden groep Huls-
horst, bijgestaan. door collega's uit Wassenaar en
Hoogeveen, die juist die dag in de Hulshorst waren
om er te trainen voor wedstrijden, speurhondgelei-
der opperwachtmeester A. J. Kolkman uit Nunspeet
en wachtmeester 1e klasse H. van de Werf uit Dalf-
sen met hun politiehonden gaven demonstraties. De
hond van opperwachtmeester A. J. Kolkman wees
middels een sorteerproef tenslotte de leider van de
Bosvarkens als de dader aan, die verantwoordelijk
was, voor tal van vervuilingen en andere duistere
zaken. De dag van de rijkspolitie vond tenslotte een
afsluiting, toen adjudant K. van Leusen het "vonnis
voltrok" over de leider van de bosvarkens, een von-
nis dat door de kinderen eendrachtig werd uitgeko-
zen; overgieten met 6 emmers water.
De mensen van de groep Hattem en hun medewer-
kers bewezen op deze dag, dat het zeer goed mo-
gelijk is, om op een boeiende en instructieve wijze
het werk van de man op de groep en de hem daarbij
ten dienste staande middelen op een verantwoorde
wijze uit te dragen.

G. H. Peterink

Op 1 januari 1971
hadden nevenstaande
Rijkspolitie-ambtenaren
10 maal of meer de
NSF-vaardigheidsproeven afgelegd.

17x J. H. Fijnenberg, owmr.,distr. Breda
16x P. J. Beckers, adj., distr. Eindhoven
16x F. W. J. Schutte, owmr., distr. Breda
13x M. Oudeman, adj., Algemene Inspectie
(12x in 1968 mr. A. J. Dek, v.m. majoor, distr.

Heerenveen)
12x W. Kristelijn, adj., Algemene Inspectie
12x D. Smit, owmr., Opleidingsschool
12 x J. Meijer, owmr., distr. Breda
12x W. P. van Zijl, wmr. I, distr. 's-Graven-

hage
11x A. Zee, Kapt., Algemene Verkeersdienst
11x J. Schoonoord, adj., distr. Utrecht
10x E. Harmelink, owmr., distr. Amsterdam
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·.VIer
dagen
lang ...

tekst en foto's: opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Terwijl in Nijmegen enkele tientallen rijkspolitieman-
nen vier dagen lang, soms met de moed der wan-
hoop, vochten tegen vermoeienis, spierpijn en bla-
ren, om het zo begeerde vierdaagsekruis in het bezit
te krijgen, sloofden tientallen andere collega's zich
langs de parcoursen uit om alles in goede banen te
leiden. Onderwijl sleurden de verzorgers liters thee,
koffie, soep en andere hartversterkende middelen
aan, om de soms kreunende en steunende meute op
de been te houden. Men kan zich afvragen wat ver-
moeiender is, wandelen, verzorgen of toezichthou-
den. Feit is wel, dat het "één voor allen en allen voor
één", het leitmotief van de vierdaagse, dat op de
avond van de vlaggenparade in het Goffertstadion
onder begeleiding van binnen- en buitenlandse mu-
ziekkorpsen telkens weer uit zo'n dertigduizend kelen
opklinkt, ook bij de 55e vierdaagse door het Korps
Rijkspolitie in praktijk werd gebracht.
Daarom hulde aan de tippelaars, de verzorgers en
allen die op enigerlei wijze aan het welslagen van
het grootste wandelfestijn ter wereld meewerkten,
waarvan de foto-reportage een impressie geeft.

I fixt it on
one foot ...

20

Niet te vermurwen ...

Vooruit jongens ...

I
Een "warme stal" is goud waard ...

Geen blaren, adjudant ...
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Artikel 28 ...

Onverbiddelijk ...

De Kapel deed de laatste ki lometers als muziek
in de oren klinken

Intocht der gladiatoren ...

En dit zijn de volhouders, de doordouwers of de
"slaven van de weg", als u wilt:
vm. ressort ARNHEM:
Dir. Off. der Rijkspolitie 3e kl. Th. van Dolderen, 10 x; wmr. H. H. J.
A. Heurkens, 5 x; wmr. 1e kl. C. J. M. de Jong, 3 x; wmr. A. Faber,
3 x; wmr. D. A. Beerens, 3 x; parketw. D. J. Hartemink, 3 x; parketw.
J. B. Ruijsink, 3 x; parketw. F. Venema, 3 x; parketw. H. J. Degens,
2 x; wmr. G. Schefter, 1 x; wmr. 1e kl. E. J. Ketel, 4 x verzorger;
techno contr. H. Brinkman, 3 x chauffeur.

vm. ressort GRONINGEN:
Wmr. 1e kl. H. Ekkelenkamp, 2 x; wmr. 1e kl. P. Frieling, 2 x; wmr. J.
Jongeling, 2 x; wmr. H. Nijlunsing, 2 x; wmr. J. A. Dijkema, 1 x; wmr.
R. B. v . d. Molen, 1 x; wmr. T. Oosting, 1 x; wmr. Y. Veenstra, 1 x;
owmr. D. N. W. Tits, 4 x verzorger.

vm. ressort AMSTERDAM:
Owmr. A. C. J. Kraakman, 15 x; wmr. 1e kl. J. B. A. M. de Sain, 15 x;
wmr. 1e kl. H. W. Botter, 10 x; wmr. 1e kl. H. A. P. V. Sambeek, 4 x;
parketw. C. R. F. Deken, 4 x; wmr. W. B. J. Heemskerk, 4 x; wmr.
J. Olthof, 3 x; parketw. E. Eggers, 3 x; wmr. E. J. Groot, 2 x; wmr. J.
H. Hameter, 1 x; wmr. J. W. de Loof, 1 x; wmr. W. de Bruin, 1 x;
wmr. J. J. Saaman, 1 x; wmr. J. Steen beek, 1 x; owmr. A. V. Zuili-
chem, 4 x verzorger; wmr. 1e kl. F. Stuivinga, 1 x chauffeur.

vrn, ressort 's-GRAVENHAGE:
Parketw. J. Gielbert, 7 x; wmr. M. C. Oosthoek, 4 x; wmr. P. J. V. d.
Plaat, 4 x; wmr. J. V. d. Wal, 2 x; wmr. E. P. Onink, 2 x; wmr. P. J. J.
de Poorter, 1 x; wmr. W. de Rooii, 1 x; wmr. M. Lindenbergh, 1 x;
wmr. 1e kl. W. P. van Zijl, 3 x verzorger.

vrn, ressort 's-HERTOGENBOSCH:
wmr. J. F. M. Klomp, 7 x; wmr. H. Th. Gaal, 7 x; wmr. H. P. M. KI.
Overeen, 5 x; wmr. A. A. M. V. Wijlick, 4 x; wmr. 1e kl. J. Hiemstra,
4 x; wmr. J. H. V. Dijk, 3 x; wmr. J. M. Mesters, 3 x; wmr. H. M. C.
Peeters, 2 x; wmr. H. J. M. V. Deijnen, 2 x; wmr. A. M. Jorissen, 2 x;
wmr. S. N. P. Klaver, 2 x; wmr. A. W. M. Verbakei, 1 x; wmr. F. L.
M. C. v. Meijl, 1 x; wmr. C. A. M. Vloet, 1 x; wmr. 1e kl. L. K. W.
Peters, 1 x; wmr. N. G. Kolderie, 1 x; wmr. J. L. v. Overdijk, 1 x;
wmr. C. H. M. Moens, 1 x; wmr. P. J. M. M. Rullens, 1 x; owmr. L.
J. A. Creusen, 4 x verzorger; wmr. 1e kl. W. den Das, 1 x verzorger;
parketw. A. F. Arts, 4 x chauffeur.

INDIVIDUELEN:
Adj. P. M. Stoop, ress. Amsterdam; owmr. H. R. Rinsma, ress. Gro-
ningen; owmr. L. Uitham, ress. Groningen; wmr. 1e kl. M. Visser;
ress. Arnhem; wmr. 1e kl. A. J. H. Boseh, ress. Arnhem; wmr. 1e kl.
W. Heijting, ress. Arnhem; wmr. 1e kl. W. C. Verbeek, ress. 's-Gra-
venhage; wmr. 1e kl. Th. Reckman, ress. 's-Hertogenbosch; wmr.1e
kl. A. J. Daamen, ress. 's-Hertogenbosch.
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over politie
mosselen en mensen.
In
"de republiek
Bruinisse"

door S. A. Jumelet te Bruinisse

Grevelingen dicht:

geen plaats meer
voor mossels

Enige tijd geleden werd de
Grevelingen afgesloten. Het is
waterstaatkundig het zoveelste
succes bij de uitvoering van het
Deltaplan maar tegelijk voor de
mosselkwekers een vergroting
van de onzekerheid aangaande
de toekomst.
Door de uitvoering van het
Deltaplan is er over een jaar of
tien in Nederland nog plaats voor
ongeveer 60 mosselkwekers.
Nu zijn er nog 120. Is het een
wonder, dat ze soms bitter
gestemd zijn, zoals die van
Bruinisse wier bestaan door de
Grevelingen afsluiting totaal
verandert.
Over Bruinisse, mosselen en
mensen gaat bijgaand artikel.

22

De mosselvloot vaart uit

Wie in de landdienst van het korps rijkspolitie wordt
geplaatst, zal doorgaans terechtkomen in een agra-
risch gericht gebied. Er is echter nog een andere
mogelijkheid: een standplaats aan de kust bijvoor-
beeld Bruinisse. Wie Bruinisse zegt, zegt mosselen,
want Bruinisse is al meer dan 3 eeuwen een ge-
meente die leeft van de opbrengst van een merk-
waardig zeeprodukt: de mossel.
Het zijn alleen Bruinisse, Yerseke en - in mindere
mate - Zierikzee en Tholen waar in Zeeland vissers
uitvaren om mosselen te vangen. De laatste 20 jaar
kwamen daar dan nog Harlingen en Wieringen bij.
De mossel is in ons eigen land niet erg geliefd en bij
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velen onbekend; een weekdier waarmee men van-
ouds in Nederland niet goed raad wist.
Vroeger was er een raadsel: "Ik ging over een weg,
maar 't was geen weg; ik vond geld, maar 't was geen
geld; ik kocht vis, maar 't was geen vis." De oplossing
was: "Ik ging over het ijs, vond een duit en ik kocht
mosselen." Vandaar de uitdrukking: vlees noch vis,
in Zeeland ook wel veranderd in mossel noch vis.
Bruinisse ligt op de oostelijke punt van Schouwen
en Duiveland, aan Zijpe en Grevelingen, juist op de
punt waar buitendijks deze twee stromen Slaak en
Krammer ontmoeten. Het is deze gunstige ligging
geweest die er ongetwijfeld toe heeft bijgedragen
dat men in Bruinisse omstreeks 1600 begonnen is
met de mosselvangst.
De mosselen, schelpdieren, die wanneer ze uitge-
groeid zijn, 55 à 65 mm groot zijn, groeien op de
uitgestrekte vooroever in het zoute water van Gre-
velingen en andere zeearmen van Schouwen en Dui-
veland en Goeree-Overflakkee op wilde banken (mos-
selbanken). Ze werden met een kor of rijf gevist en
voorzover men ze niet op Bruinisse zelf weghaalde,
naar België gevaren (Antwerpen of andere Vlaamse
steden) want in België weet men de mossel als lek-
kernij beter te waarderen dan in Nederland.
De kwaliteit van de mosselen is het best in de maan-
den juli tot en met december. In maart en april is de
mossel mager. Hij geeft dan zijn zaad af, een melk-
achtige witte vloeistof, die in het zeewater terecht
komt en wordt meegevoerd. Als de natuur meewerkt
ontwikkelt de melkachtige vloeistof zich tot micro-
scopisch kleine mosselzaadjes. Komen die op een
geschikte plaats terecht, dan hechten ze zich vast
en het mosselzaad, waaruit de mosselen groeien, is
"gevallen", zoals dat heet.
Tot ongeveer 1870 kwamen in de Zeeuwse stromen
alleen "wilde banken" voor. Het mosselzaad, dat in
de stromen op slikken en banken lag, was van nie-
mand en van iedereen. Ieder probeerde zijn deel te
krijgen van de zaadbanken.
Na 1870 heeft men de Grevelingen en de Ooster-
seheIde verdeeld in percelen, waarvan elke visser
zijn deel kreeg. Daarop ging men mosselen kweken.
Het mosselzaad werd uitgestrooid waar het bleef
liggen om te groeien. Halverwege de groei werd het
naar een ander perceel gebracht en zo kreeg men
de mosselen groot. Dat is nog voor iedere kweker
dè methode. Het mosselzaad wordt nog steeds in
vrije natuur gevangen, maar de mosselen zijn niet
meer vrij. Ieder pacht zijn grond en kweekt met het
geviste zaad zijn eigen mosselen.
Omstreeks 1920 werden de zeilschepen vervangen
door schepen met motoren en thans wordt de vis-
serij uitgeoefend met stalen kotters. De mechanisatie
van de vloot gaf meer mogelijkheden wat de vangst
van mosselzaad en het bezaaien der percelen betreft.
Meer mogelijkheden betekende in die tijd ook het
bevorderen van overproduktie. Dat leidt weer tot
marktbederf en lagere prijzen. Dat is een econo-
mische wet die ook in de mosselhandel zijn juistheid
bewees want de prijzen daalden. Ze werden tenslotte
zo laag dat menige kweker in·de 20er-jaren zijn be-
drijf moest opgeven. Vóór de eerste wereldoorlog

bestond de vloot uit meer dan 100 schepen; thans
zijn het er nog 37.
De nood in de mosselkwekerij werd zo groot dat
men bij de Regering aanklopte. Het slot van alle
actie was de afkondiging van het Crisis Mosselbe-
sluit in 1934. Daaraan vooraf ging de oprichting van
de Bond van Mosselkwekers. De mosselhandel werd
aan banden gelegd waarbij werd bepaald dat de
mosselen aan zekere kwaliteitseisen moesten vol-
doen. Ook de levering werd geregeld. Het saneren
en aan banden leggen van de mosselhandel heeft
men meer dan 30 jaar kunnen volhouden en het
heeft buitengewoon goed gewerkt. Ieder kweker was

Baarden water lekken uit de
met mossels opgehaalde kornetten

in staat in zijn bedrijf een boterham te verdienen en
meestal zelfs goed belegd.
Nadat de ongebreidelde aanvoer aan banden was
gelegd werd de prijs op een redelijk niveau gefixeerd
en die vaste prijs maakte dat de bedrijven rendabel
bleven. Sinds 1967 is de aanvoer weer vrij. Uiteraard
verliep alles niet zo glad en er werd vaak heel wat
gemopperd.
Een gevolg van de sanering was ook dat men de
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mosselen niet meer zelf in de Vlaamse steden ging
afleveren zodat er een einde kwam aan de reizen
naar de steden met het "plezante leven".
De mosselhandel concentreerde zich op Yerseke
waar de mosselen werden aangevoerd en verzend-
klaar werden gemaakt en dat is zo gebleven. Van-
daar uit worden ze vervoerd naar België en tot diep
in Frankrijk; uiteraard nu per auto.
Van tijd tot tijd wordt de mosselteelt geteisterd door
een kleine parasiet, zoals in 1950. Men vroeg de
Regering vergeefs om steun. Wel kreeg men mossel-
percelen in de Waddenzee om de teelt opnieuw op
te zetten. Daar kwamen de mosselen in het wild voor.
Men leverde die echter aan de eendenkwekerijen.
De Zuiderzee, en later ook de Waddenzee, waren
wel het gebied waar men vanouds het mosselzaad
viste om het in Zeeland uit te zaaien. Mosselteelt op
de Waddenzee was echter nog nooit overwogen. De
cultuur daar slaagde echter bijzonder goed. Vele
jaren was de produktie van op de Waddenzee ge-
kweekte mosselen groter dan in Zeeland.
Ook in Zeeland herstelde de natuur zich en de pro-
duktie kwam weer op gang. Sommige jaren werd
meer dan een miljoen ton (à 100 kg) aangevoerd.
De natuur herstelt zich als zij zelf de orde verstoort
maar het wordt anders als de mens in de natuur
ingrijpt. De ramp van 1 februari 1953 bleek voor de
mosselcultuur van verstrekkende gevolgen. Men be-
sloot tot afsluiting van de zeegaten en dat betekent
de verdwijning van de mosselcultuur. Als straks de
zeearmen afgesloten zijn kan de mossel in dat water
niet meer leven.
Bruinisse verkeert daarom in een overgangsfase
daar men van de mosselcultuur overschakelt op de
recreatie. De meer dan 300 mosselpercelen in de
Grevelingen verdwijnen in 1971. In 1978 gaat ook de
Oosterschelde dicht met hetzelfde gevolg. Alleen in

de Waddenzee zal dan nog mosselcultuur mogelijk
zijn.
Dit alles raakt de man, die in Bruinisse is geplaatst,
want het blijft interèssant en er is altijd in de mos-
selbranche wel wat aan de hand.
De meeste mosselkwekers bleven in Zeeland wonen,
ook toen ze hun bedrijf voor 75% naar de Wadden-
zee moesten verplaatsen. Of dit zo zal blijven?
De opgeviste mossel is zonder meer niet geschikt
voor de consumptie. Ze bevat zand en modder en
dat moet er op de zogenaamde verwaterpercelen uit
worden verwijderd. De mossel spuwt het daar uit en
wordt daarna in de loods gebracht waar allerlei aan-
groeisels (spinsel), waarmee ze aan elkaar zitten,
wordt verwijderd. Het schoningsproces, dat machi-
naal geschiedt, omvat een groot aantal handelingen.
Mosselen, gekookt, gebakken, gestoofd of gemari-
neerd geserveerd, zijn, goed klaar gemaakt, met lau-
rierblad, peper, selderij enz., een ware lekkernij.
Via de Rijkspolitie te Water en de groepscomman-
dant te Bruinisse kreeg daarom ook Prinses Margriet
kort geleden mosselen aan boord.
De mosselkwekers en hun personeel zijn evenals
andere visserlui, een bepaald slag mensen, die men
op een bepaalde manier moet weten aan de pakken.
Ze onderscheiden zich van hun dorpsgenoten die in
de agrarische sector werken, door zich meer vrij-
heden te permitteren dan veelal kan worden toege-
staan. Eigenlijk kan worden gezegd, dat het gehele
dorp Bruinisse wel iets heeft dat het van andere
dorpen onderscheidt. Wijlen jhr. mr. A. F. C. de Ca-
sembroot, destijds Commissaris der Koningin in Zee-
land, sprak wel van "de Republiek Bruinisse".
Al met al: het is toch goed wonen en goed mosselen
eten tussen deze schippersbevolking, die over 25
jaar misschien helemaal een andere mentaliteit en
een ander beroep zal hebben gekozen.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 -14 49

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen
• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

24

Kent u onze unieke autopolis met de
vele pluspunten nog niet?
Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 134
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HORIZONTAAL:

1 vogel.
7 beroepswerkzaamheid van

een dokter.
13 onzin, nonsens.
14 verworpeling (figuurlijk).
15 algemene voorschriften

(afk.).
17 deel van een boom.
19 tuimeling.
20 Ned. Spoorwegen (afk.).
21 duinvallei.
23 op hetzelfde tijdstip.
26 vochtig.
27 onduidelijk.
29 plaats in 't Gooi.
30 afgestoken stuk gras.
31 muziekinstrument.
33 niet bevestigd.
34 gevleugeld dier.
35 plaats op de Veluwe.
36 eminentie (afk.).
38 chemisch symbool.
39 vlaktemaat.
40 duivenhok.
41 tropische vleermuis.
44 Roemeense munt.
45 soortelijk gewicht (afk.).
46 kort muziekstuk.
47 rijksdaalder (spreektaal).
49 de onbekende (afk. Latijn).
50 Chinees vaartuig.
51 roofdier.
52 per felicitatie (afk.).
54 schrede.
56 Iicht weefsel.
57 Militaire Politie (afk.).
59 geslacht van mensen of

dieren.
61 roodhuid.

63 vlechtwerk van metaal-
draad.

64 boomloot.
65 bijbeldeel (afk.).
66 chemisch symbool.
67 buurt onder Gramsber-

gen (0.).
68 ophaalgordijn.
70 lofdicht.
72 mechanische mens.
74 vloeibare spijs.
75 honderd gulden (Bargoens).
77 stof.
78 meisjesspeelgoed.
79 knijpbril.
81 metaal.
82 vóór de middag (afk. Latijn).
83 laagte tussen bergen.
84 gevangenis (Bargoens).
86 ex tempore (voor de vuist)

(afk.).
87 lengtemaat.
89 meubelstuk.
91 op geen enkele plaats.
92 plaats in Zeeland.

VERTICAAL:

1 stap voor stap.
2 oude lengteëenheid.
3 knaagdier.
4 kleine eeltachtige uitwas.
5 vrucht van zekere boom.
6 muzieknoot.
7 per procuratie (afk.).
8 bergkloof.
9 rijstbrandewijn.

10 waterkoud.
11 chemisch symbool.
12 herbergier.

PUZZEL VAN DE MAAND

De winnares van de juli-puzzel werd:

Mevr. E. A. VAN DE WITTE - VAN ALTVEER
Sint Annastraat 26
NAARDEN

*
De Oplossingen werden ingewacht
vóór 4 september bij de

PuzzelredactIe Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Verste egstraat 2 • Voorburg

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*

*

Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

16 behendig, bedreven.
18 vak, ambacht.
20 dichterbij komen.
22 spijker met smalle kop.
24 bittere vloeistof.
25 onderricht.
26 tamel ijk.
28 pers. voornaamwoord.
30 op deze wijze.
32 weefsel.
34 padvinder van een be-

paalde leeftijd.
37 in het oog vallend.
38 voorman der arbeiders

aan een hei.
42 motorschip (afk.).
43 titel (afk.).
46 bosgewas.
48 onderdeel van een tennis-

partij.
52 isolatiemateriaal.
53 spook.
55 per dag (afk.).
56 oeverdam.
57 eenstemmig gezang zonder

instrumentale begeleiding.
58 aanmatiging.
60 stenen opstap.
62 verfstof.
63 lang opperkleed van

kloosterlingen.
69 antwoord betaald (afk. op

telegrammen).
70 sterk ijzerhoudende grond.
71 telwoord.
73 oostzijde (afk.).
75 specifieke Hollandse be-

zienswaardigheid voor
vreemdelingen.

76 opbrengst van belegd
kapitaal.

79 schuifbak.
80 klank met standvastig

aantal trillingen.
83 tijdruimte van 24 uur.
85 sierlijk dier.
87 vrouwelijk (afk.).
88 motorschip (afk.).
89 de oudere (afk. Latijn).
90 den lezer heil (afk. Latijn).

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
-n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden,
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"Elektronische
waakhond"
tegen diefstallen
in huizen,
kantoren en
winkels

Criminologen zijn van mening dat 95% van de dief-
stallen in particuliere huizen door gelegenheidsin-
brekers wordt gepleegd. Omdat deze diefstallen vaak
- door een complex van redenen - niet opgelost
worden en bovendien het begrip "privacy" hierbij
een rol speelt, is er een sterke behoefte aan een
goedkoop en gemakkelijk te installeren en te bedie-
nen beveiligingsapparaat.
Philips heeft nu een elektronische waakhond ge-
introduceerd, die op eenvoudige wijze door de ge-
bruiker zelf geïnstalleerd kan worden. Het apparaat
- uitgevoerd in een lichtgrijze kunststofkast met
een zwart front - leent zich voor de beveiliging in
woonhuizen, kantoren, winkels, werkplaatsen en der-
gelijke.
Met het apparaat wordt door middel van onhoorbare
luchttrillingen een gebied met een oppervlakte van
ongeveer 15 vierkante meter bewaakt. Met zoge-
naamde transducerstrips kan dit uitgebreid worden
tot circa 35 vierkante meter. Bij een beweging in het
beveiligd gebied geeft het apparaat ongeveer 30
seconden een alarmtoon. Het is niet mogelijk om
over een bundel of straal heen te stappen of eronder
door te kruipen, want de hele beveiligde ruimte
wordt met luchttrillingen gevuld.
De voeding van het apparaat kan zowel met batte-
rijen als met 220 volt geschieden. Bij een eventueel
uitvallen van het lichtnet wordt automatisch op bat-
terijvoeding overgeschakeld. Het in- en uitschakelen
van het apparaat geschiedt door het indrukken van
een of meerdere drukknoppen van de koderingsunit.
Deze unit heeft 63 verschillende inschakelmogelijk-
heden, waardoor het vinden van de gebruikte com-
binatie door een indringer praktisch onmogelijk is.
Er is voorts een instelbare alarmvertraging inge-
bouwd, zodat uitschakelen door bevoegden moge-
lijk is zonder dat er alarm wordt veroorzaakt.
Het apparaat heeft aansluitmogelijkheden voor
een extra luidspreker, een 12 Volts accu of batterij,
een stuurkastje of stuurrelais voor het bedienen van
een extra alarmgever of verlichting, en twee trans-
ducerstrips om het beveiligde gebied uit te breiden.
Bij de werking van het apparaat maakt men gebruik
van luchttrillingen, opgewekt door een elektrome-
chanisch element. Dit zijn dezelfde trillingen die wij
als geluid ervaren maar met een veel hogere fre-

Het Philips inbraak-alarmapparaat heeft een grijze
kunstofkast. Het voorpaneel - waarin de
druktoetsen verwerkt zijn - is zwart

Door het indrukken van een of meerdere
drukknoppen van de koderingsunit

wordt het apparaat in- of uitgeschakeld
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quentie. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz: dat
is het aantal trillingen per sekonde. Het menselijk
oor kan trillingen tot 20.000 Hertz horen. De golven
uitgezonden door de unit hebben een frequentie van
36.000 Hertz en liggen dus belangrijk boven het
hoorbare gebied van mens en dier. Deze golven wor-
den uitgezonden door een transducer in het appa-
raat; door wanden en voorwerpen teruggekaatst en
door een andere transducer weer opgevangen. Zo-
lang deze golven niet verstoord worden gebeurt er
niets; treedt er echter een beweging op in het be-
waakte gebied dan wordt de grondfrequentie veran-
derd en ontstaan er z.g. verschilfrequenties (Doppier
effekt). Zodra deze verschilfrequenties worden ont-
vangen reageert het apparaat onmiddellijk door
alarm te geven.
Dit alles lijkt zeer eenvoudig, maar in werkelijkheid
vindt er tussen het moment van waarneming en
alarmgeving een groot aantal elektronische hande-
lingen plaats.
Zo zijn er, teneinde vals alarm zoveel mogelijk te

beperken, filters in het apparaat aangebracht, die
ervoor zorgen, dat bewegingen niet door mensen
veroorzaakt (b.v. vliegende insekten). geen alarm tot
gevolg hebben.
Natuurlijk zijn er bepaalde bewegingsfrequenties die
in dezelfde orde van grootte liggen als die van de
mens en niet door filters uitgeschakeld kunnen wor-
den. Daarom verdient het aanbeveling de ramen en
deuren van de bewaakte ruimte te sluiten, zodat be-
wegende gordijnen en loslopende huisdieren geen
vals alarm kunnen veroorzaken. Het apparaat heeft
een vaste inschakelvertraging van 30 sekonden, dat
wil zeggen: na het inschakelen reageert de unit pas
na 30 sekonden op bewegingen, zodat men de tijd
heeft het vertrek te verlaten en af te sluiten zonder
alarm te veroorzaken. Daarnaast is er een regelbare
alarmvertraging die het mogelijk maakt de bewaakte
ruimte te betreden en de unit uit te schakelen, voor-
dat het alarm in werking treedt. Dit is uiteraard al-
leen mogelijk voor degene die de druktoetskombi-
natie kent waarmee het apparaat is ingeschakeld.

Heineken

'. J~
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commandant
speurhondenschool
verlaat de dienst
(foto: Technische Recherche 's-Gravenhage)

Op 30 juni j.1. nam op de Algemene Inspectie van het
Korps Rijkspolitie in Den Haag, adjudant P. Drie-
sprong, sedert 15 september 1961 commandant van
de Rijksspeurhondenschool, afscheid van de dienst
in verband met functioneelleeftijdsontslag.
Een unieke, kleurrijke en welhaast onvervangbare
persoonlijkheid verliet hiermede de dienst. Dat werd
duidelijk uit de woorden, die diverse sprekers op de
afscheidsreceptie tot de scheidende functionaris
richtten. Collega's en chefs waren het er unaniem
over eens, dat op dit moment in het Korps Rijks-
politie niemand te vinden is, die op het niveau van
de adjudant Driesprong het subtiele werk van oplei-
ding van speurhonden en geleiders kan voortzetten.
Daarnaast heeft de adjudant Driesprong ook op het
terrein van de surveillancehond zijn sporen verdiend.
Zowel nationaal als internationaal genoot hij grote
bekendheid en was zijn deskundigheid welhaast on-
aantastbaar. De laatste jaren verrichtte hij ook baan-
brekend werk bij het africhten van honden voor het
opsporen van verdovende middelen.
Talloze malen had adjudant Driesprong zitting in de
commissie, die de jaarlijkse kampioenskeuring van
de I{NPV verricht. Hij was gastdocent aan de recher-
cheschooi, hield lezingen, maakte in zijn functie een
aantal buitenlandse reizen (Engeland en Zweden),
ontving op de Rijksspeurhondenschool autoriteiten
uit binnen- en buitenland en demonstreerde voor
hen. Hij leidde ook buitenlandse geleiders (o.a. uit
België) op, adviseerde leden van het Koninklijk Huis
over de aanpak van honden en was meerdere malen
deskundige bij terechtzittinqen. Op 30 april 1962 ont-
ving adjudant Driesprong de ere-medaille in goud,
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, terwijl
hij daarnaast diverse dankbetuigingen in ontvangst
mocht nemen voor door hem geleverde prestatie's.
Vanaf de heroprichting na de bevrijding was hij lid
van het bestuur van de Nederlandse Bond voor de
Diensthond en commissaris voor de keu~ingen van
die bond.
Tijdens de receptie werd het woord gevoerd door de
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, ge-
neraal W. de Gast, kolonel jhr. B. W. F. de Beaufort,
majoor E. E. Gerritsen, hoofdinspecteur J. F. Basten,
korpschef gemeentepolitie te Noordwijk, die sprak
namens meerdere collega's en in wiens agglomeraat
adjudant Driesprong na zijn pensionering zijn werk
zal voortzetten, opperwachtmeester J. Pierneef, na-
mens de RPV, jachtopziener P. Klaver uit Vilsteren
en opperwachtmeester J. de Letter, namens de speur-
hondgeleiders.
Adjudant Driesprong tenslotte dankte op de van hem

bekende, humorvolle wijze, voor de hartelijke woor-
den, de geschenken en last but not least de vriend-
schap die hij in de loop der jaren had mogen ont-
vangen.

J. J. H. van Aerssen

SPECIALE "BUGGY" BIJ GROEP DRUNEN

"Hierbij een foto van een zogenaamde "buggy", het
nieuwe surveillancevoertuig dat de groep Drunen in
gebruik zal nemen, aangezien een verzoek voor een
speciale wagen voor patrouilles in bossen en zand-
verstuivingen werd afgewezen."
Aldus berichtten lakoniek de wachtmeester 1e kl. W.
J. Kranenburg en de wachtmeester C. A. W. de Cloe
van de groep en rayon Drunen.
In werkelijkheid werd het eigen bouw-voertuig in be-
slag genomen terwijl er mee op de openbare weg
werd gereden. Het voldeed aan geen enkele eis van
de Wegenverkeerswet, maar haalde wel een snel-
heid van 80 kilometer per uur ...
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AMBTSJUBILEA
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Owmr. W. Quist, Zeven hoven
Owmr. L. v. d. Berg, Stolwijk

RIJKSPOLITIE TE WATER
Wmr. 1e kl. J. Slabbekoorn, Dordrecht
Adjudant A. van den Brand, Aalsmeer

25 jaar op 1- 8-1971
25 jaar op 10- 9-1971

25 jaar op 1- 8-1971
40 jaar op 3- 9-1971

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 21-4-'71: wmr. 1e kl. P. Verschoor van
Noord-Scharwoude naar St. Annaland.
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. C. Schutte van
Alkmaar naar swaimen: wmr. 1e kl. W. H.
Kwant van Alkmaar naar Groesbeek.
Per 1-6-'71: wmr., 1e kl. P. J. Kuipers van
Heiloo naar Egmond-Binnen; wmr. 1e kl.
P. Veenstra van Egmond-Binnen naar Ber-
gen-Binnen; wmr. 1e kl. J. v. d. Pol van
Enkhuizen naar Wieringerwaard; wmr. 1e
kl. J.Stam van Alkmaar naar Waarland.
Per 1-7-'71: wmr. 1e kl. H. Boersema van
Heiloo naar Zoutkamp; wmr. 1e kl. F.
Wierda van Bovenkarspel naar Meeden;
wmr. B. J. W. v. d. Heisteeg van Korten-
hoef naar Grootebroek; van Opl.school
Horn: adsp. O. Andela naar Enkhuizen;
adsp. H. P. M. Epskamp naar Heiloo.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 8-4-'71: wmr. 1e kl. L. Ramakers van
Duivendrecht naar Westzaan; wmr. M. F.
v. Alebeek van Amsterdam naar Duiven-
drecht.
Per 16-4-'71: owmr. H. M. Opdam van
Haarlem naar Hillegom.
Per 1-5-'71: owmr. J. A. Zoetekouw van
Oosthuizen naar Scherpenzeel; wmr. 1e
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kl. J. A. de Groot van Uithoorn naar Bilt-
hoven; wmr. H. de Kruijf van Aalsmeer
naar Hulshorst.
Per 16-6-'71: wmr. 1e kl. L. Nieuwenhuis
van Wormer naar Piershil; wmr. 1e kl. N.
A. Spek van Uitgeest naar Horst.
Per 1-7-'71: wmr. J. H. Boumeester van
Weesp naar Bunschoten; wmr. F. P. M.
Engelbrecht van Diemen naar Volendam;
wmr. B. J. W. v. d. Heisteeg van Korten-
hoef naar Grootebroek; wmr. R. Naber
van Aalsmeer-dorp naar Amsterdam (rptw);
wmr. C. J. S. Wals van Uithoorn naar
Broek op Langedijk; de volgende adsp.
van Opl.school Horn: C. J. Botman naar
Koog a. d. Zaan; P. S. Eibers naar Krom-
menie; A. J. v. d. Kolk naar Castricum;
R. H. C. Spijker naar Duivendrecht; P. J.
v. Sikkelerus naar Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
Per 26-4-'71: wmr. G. Ch. Libert van Opl.
sch. Arnhem naar Elburg.
Per 16-6-'71: wmr. 1e kl. Gr. ter Brugge
van Nijkerk naar Doorn.
Per 1-7-'71: wmr. J. de Groot van Nijkerk
naar Twello; wmr. C. A. v. Voskuilen van
Ermelo naar Hengelo-G.; wmr. A. v. Burg
van Hengelo naar Lelystad; wmr. 1e kl.
G. Woudstra van Pullen naar Zevenaar;
wmr. 1e kl. H. J. Stoel van Baak naar
Barchem.
Per 1-7-'71: Onderstaande adspiranten van
Opleidingsschool Horn naar:
J. A. P. Demmers, Nunspeet; J. Heim-
gartner, Ermelo; A. J. Mulder, Nijkerk;
H. J. Nekkers, Lichtenvoorde; G. H. Ou-
denampsen, Heerde; L. H. A. M. Tornas-
sen, Hattern: A. C. Scheer, Putten.
DISTRICT ASSEN
Per 19-6-'71: owmr. E. Schuring van Gie-
terveen naar Westerbork.
Per 28-6-'71: wmr. 1e kl. J. van der Tuin
van Assen naar Roden.
Per 1-7-'71: wmr. W. van Egdom van Eel-
de naar Bemmel; wmr. R. van der Haar
van Ruinerwold naar Oosterhesselen;
wmr. M. J. Kaspers van Rolde naar Bui-
nermond; wmr. T. Oosting van Zweeloo
naar Gasseltenijeveen; adsp. R. W. Bou-
ma van opl.school Horn naar Eelde.
DISTRICT BREDA
Per 1-6-'71: wmr. 1e kl. H. H. Engelaar
van Rucphen naar St. Willebrord.
Per 16-6-'71: wmr. 1e kl. C. Beijen van
Hoogerheide naar Veghel.

Per 1-7-'71: wmr. 1e kl. C. J. Koomans
van Oud Gastel naar Amsterdam; wmr. 1e
kl. J. A. Groot van Breda naar Callants-
oog; de volgende adspiranten van Opl.
school Horn: P. W. J. Haans naar Uden-
hout; A. J. de Wit naar Geertruidenberg ;
A. R. van Seeters naar Zevenbergen; P.
A. G. M. Ariens en E. M. M. Janssen naar
Dongen; W. S. van den Bent naar Halste-
ren; J. F. F. Blom naar Oud Gastel ; A. J.
Bogers naar Oudenboseh; J. Gorissen
naar Berkel-Enschot; M. F. A. N. van
Hees naar Zundert; C. A. G. M. Mols naar
Rijen; T. G. C. Romme naar Ellen-Leur.

DISTRICT DORDRECHT
Per 1-6-'71: wmr. J. H: P. v. Haeften van
Rozenburg naar Amsterdam.
Per 16-6-'71: wmr. G. J. Vervoort van
Spijkenisse naar Boxtel; owmr. H. Vuik
van Piershil naar Haastrecht.
Per 28-6-'71: wmr. J. Kuik van Dordrecht
naar Rijswijk-Z.H.; wmr. H. van Ockenburg
van Dordrecht naar Driebergen.
Per 1-7-'71: wmr. C. M. van Eijsden van
Hardioxveld-Giessendam naar Hellevoet-
sluis; wmr. H. Koster van Barendrecht
naar Poortugaal; wmr. 1e kl. J. Marinis-
sen van Middelharnis naar Goedereede;
wmr. E. W. Klop van Barendrecht naar
Klaaswaal; wmr. 1e kl. J. B. M. Moeskop
van Klaaswaal naar Numansdorp; owmr.
S. v. d. Meulen van Klaaswaal naar Nu-
mansdorp; owmr. Tj. Rijpma van Numans-
dorp naar Klaaswaal: adj. A. Dubbeldam
van Klaaswaal naar Numansdorp.
Per 17-7-'71: wmr. S. Klink van Klaaswaal
naar Spijkenisse.

DISTRICT GRONINGEN
Per 15-6-'71: owmr. L. Steensma van Zuid-
broek naar Damwoude.
Per 1-7-'71: owmr. R. Schuitema van Uit-
huizen naar Grootegast; owmr. F. van
Limbergen van Zuidhorn naar Oud Gastel;
van Opl.school Horn de adspiranten:
H. S. Opheikens naar Marum; S. Smedes
naar Bedum; J. Lourens' naar Groningen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 16-5-'71: wmr. 1e kl. C. J. Nieuwen-
huizen van Lisse naar Noordwijkerhout.
Per 26-5-'71: wmr. J. P. v. d. Walle van
Voorschoten naar Dalen.
Per 16-6-'71: wmr. 1e kl. Q. Flipphi van
Lisse naar Barendrecht; wmr. 1e kl. W.
Zevenbergen van Oegstgeest naar Val ken-
burg-Z.H. •
Per 19-6-'71: wmr. A. B. den Toom van
Noordwijkerhout naar Rijnburg.
Per 28-6-'71: wmr. H. C. de Goeij van
Haastrecht naar Rijswijk-Z.H.; wmr. H.
Kuik van De Lier naar Driebergen.

.Per 1-7-'71: wmr. .H. Demoed van Rijns-
burg naar De Lier; wmr. A. Goeree van
De Lier naar Wateringen; wmr. J. v. d.
'Stroom van Krimpen a. d. IJssel naar Rid-
derkerk; wmr. F. H. Wol sak van Waterin-
qen naar Lisse; wmr. J. J. M. Mathot van
Sassenheim naar Noordwijkerhout; wmr.
1e kl. W. de Graaf van Pijnacker naar
's-Gravenhage; wmr. D. J. van Gemerden
van Oegstgeest naar Sassenheim; wmr.
J. Bakker van Krimpen a. d. IJssel naar
Ouderkerk a. d. IJssel; wmr. 1e kl. A.
Gelderblom van Voorhout naar Delfgauw;
wmr. A. den Ouden van Krimpen a. d.
IJssel naar Spijkenisse; wmr. W. J. Dek-
ker van Krimpen a. d. IJssel naar Rozen-
burg; wrnr. E. Visser van Rijswijk-Z.H ..
naar Dordrecht,

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-6-'71: owmr. M. van Voorst van
Bolsward naar Wezep.
Per 9-6-'71: wmr. 1e kl. J. Hulzinga van
Blija naar Bolsward.
Per 16-6-'71: wmr. 1e kl. J. A. Helmantel
van Hollum naar Workum.
Per 28-6-'71: wmr. H. Scholte van Kollum
naar Maastricht; wmr. Th. B. Roeleveld
van Joure naar Leeuwarden.
Per 1-7-'71: wmr. 1e kl. F. J. Ch. van Es-
sen van Surhuisterveen naar Hollum (A.);

. wmr. A. Bekkema van Menaldum naar
Franeker; wmr. Th. Rooks van Buitenpost
naar Joure; wmr. P. Wijnia van Lemmer
naar Kollumerzwaag; van opl.school Horn
de adspiranten: J. Lubach naar Menal-
dum; B. Tuinhof naar Buitenpost; D. Veen-
stra naar Joure; J. K. Groen naar Droge-
ham. : I'I~
Per 6-7-'71: wmr. 1e kl. D. A. van der Velde
van.Oostermeer naar Oosterwolde.
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Per 12-7-'71: owmr. H. Holt van Harkema-
Opeinde naar Oude Tonge.
Per 17-7-'71: wmr. le kl. J. Swart van
Bolsward naar Driebergen.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-7-'71: wmr. J. A. C. Muller van Zie-
rikzee naar Haamstede-Burgh; wmr. le kl.
G. H. Ketellapper van St. Jansteen naar
Putte; wmr. E. S. Paliwoda van Hulst naar
St. Jansteen; owmr. P. Holman van Oud-
Vossemeer naar Tholen; owmr. D. Scher-
penisse van Scherpenisse naar St. Maar-
tensdijk; owmr. J. W. van Dijke van Poort-
vliet naar st. Maartensdijk; wmr. M. J.
Zweedijk van Axel naar Steenbergen.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-5-'71: owmr. C. Petersen van Laag-
Keppel naar Zei hem; owmr. M. Elbertsen
van Ochten naar Leusden.
Per 1-6-'71: owmr. Fr. van Vugt van Arn-
hem naar Nijmegen.
Per 1-7-'71: wmr. A. P. J. M. v. d. Brandt
van Dinxperlo naar Wijchen; wmr. H. van
Tuijl van Ammerzoden naar Rossum; wmr.
H. H. J. A. Heurkens van Druten naar
Deil; wmr. W. O. de Boer van Beuningen
naar Druten; van opl.school Horn de ad-
spiranten: H. Th. Aalbers naar Ammer-
H. Bruil naar Huissen; A. Th. M. Meule-
beek naar Dinxperlo; D. Spoelstra naar
Kesteren; Th. J. A. Hanssen naar Nijmegen.
teren; Th. J. A. Hanssen naar Nijmegen.
Per 17-7-'71: wmr. le kl. G. Ekkelboom
van Leeuwen naar Eist; wmr. J. de Weert
van Groesbeek naar Malden.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-5-'71: wmr. le kl. W. C. Sukkel van
Rhenen naar Kedichem; parketw. J. v. d.
Kuip van Utrecht naar Arnhem.
Per 10-5-'71: wmr. J. C. Leenheer van
Rhenen naar Driebergen ; wmr. P. Keijzer
van Oudewater naar Rijswijk.
Per 1-6-'71: wmr. le kl. J. F. Talens van
Bunschoten naar Hoogland; wmr. le kl.
H. Busser van Doorn naar Maarn; owmr.
G. Groen van Maartensdijk naar Mijdrecht.
Per 1-7-'71: Onderstaande adspiranten van
Opl.school Horn: J. v. Barneveld naar
Woudenberg ; J. Gerritse naar Doorn; F.
J. Kalf naar Driebergen; D. Stuurop naar
Lopik; T. E. de Vries naar Rhenen.

DISTRICT ZWOLLE
Per 24-4-'71: wmr. le kl. E. J. Stuit van
Lemelerveld naar Ommen; wmr. le kl. R.
Wijgman van Ommen naar Lemelerveld.
Per 1-6-'71: adj. KI. v. d. Weerd van Rijs-
sen naar Wierden.
Per 16-6-'71: owmr. T. Bulthuis van De-
demsvaart naar Zwolle; wmr. le kl. A. v.
Pij keren van Diepenveen naar Nijkerk.
Per 19-6-'71: wmr. le kl. W. Hesseis van
Vollenhove naar Zwartsluis.
Per 1-7-'71: wmr. A. J. Ooihorst van Borne
naar Nijkerk; wmr. A. Vrielink van Vollen-
hove naar Steenderen; wmr. K. Kuik van
Wierden naar Haaksbergen; wmr. G. Huis-
man van Raalte naar Zevenaar; wmr. H. te
Nijenhuis van Haaksbergen naar Borne;
wmr. P. J. M. Regenmortel van Olst naar
Heino; wmr. H. van Doorn van Ommen
naar Wierden; wmr. A. J. F. C. Roescher
van Holten naar Diepenveen; van opl.sch.
Horn de adspiranten: G. J. v. d. Brink
naar Borne; W. D. Dierkx naar Raaite;
F. Hensens naar Holten; J. Muller naar
Haaksbergen; A. Roskam naar Ommen.
Per 17-7-'71: wmr. S. Dijkman van Zwolle
naar Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 16-6-'71: wmr. le kl. J. G. Outhuijse
van Amsterdam (RPtW) naar Schiphol (Lu-
va).
Per 1-7-'71: owmr. P. Kalkman van Tiel
naar Kampen; owmr. H. J. Hogenhout van
Spijkenisse naar Hansweert; wmr. le kl.
C. Giwam van Wemeldinge naar Hans-
weert.
Per 9-7-'71: wmr. G. Slot van Gorinchem
naar Grouw.
Per 13-7-'71: wmr. le I. K. R. Sandburg
van Tiel naar Hansweert.
Per 1-8-'71: wmr. le kl. J. Slabbekoorn
van Dordrecht naar Maastricht; wmr. le
kl. P. de Korte van Arnhem naar Maas-
tricht; wmr. le kl. C. P. van Leeuwen van
Drimmelen naar Maastricht.

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-10-'68: Adjudant G. van Rees van
Utrecht (P.T.D.) naar Utrecht (VKSl.

Per 1-7-'71: Adjudant J. Koring van Voor-
burg (A.I.) naar Apeldoorn (Distr.); schrij-
ver A G. J. L. v. d. Bosch van Voorburg
(A.I.) naar Lekkerkerk (G.V.),
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 12-5-'71: Techn. contr. H. van Komen
van Driebergen naar Terneuzen.
Per 16-7-'71: wmr. le kl. H. Meijer van
Driebergen naar Soestdijk (VDKH).
Per 1-8-'71: wmr. le kl. F. J. Sijtsema van
Driebergen naar Norg; de volgende wmrs.
le kl. D. P. Groenewegen, J. H. de Jong,
G. Noorland, W. G. Veerbeek, J. C. Wad-
ners en wmr. G. ten Pas, allen van Drie-
bergen (AVD) naar Grathem (AVD).

aanwij zing voor
funktie

DISTRICT BREDA
Per 1-7-'71: adjudant F. van Limbergen tot
groepscommandant Oud-Gastel.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-7-'71: adjudant R. Schuitema tot
groepscommandant Grootegast.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-6-'71: adjudant T. Bulthuis tot Stal-
adjudant Alg. Dienst te Zwolle.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-7-'71: Dir. officier le kl. J. R. Hoog-
kamer tot plv. Alg. Inspecteur te Voorburg.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-5-'71: Dir. officier 2e kl. C. W. Bloe-
mers tot, commandant van de Verkeers-
school te Bilthoven.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot adjudant:
Per 1-8-'71: D. A. M. Bakker te Alkmaar.
tot opperwachtmeester:
Per 16-5-'71: N. Lussing te Heiloo.
Per 1-7-'71: J. A. Groot te Callantsoog.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'71: A. M. Hocijboer te Schagen;
G. G. Jansen te Bergen aan Zee.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: O. Andela te Enkhuizen; H. P.
M. Epskamp te Heiloo.
DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'71: K. v. Kuijk te Haarlem.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: G. N. Groeneveld te Diemen;
F. Holman te Zaandijk; A. Lintmeijer te
Landsmeer; L. W. Sjollema te KortenhoeI.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: C. J. Botman te Koog a. d.
Zaan; P. S. Eibers te Krommenie; A. J.
v. d. Kolk te Castricum; R. H. C. Spijker
te Duivendrecht; P. J. v. Sikkel rus te Am-
sterdam.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-3-'71: S. v. d. Weijden te Weesp.
Per 1-4-'71: R. C. E. Smeink te Amster-
dam.
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: A. van Pij keren te Nijkerk.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: G. Ch. Libert te Elburg.
Per 1-7-'71: J. A. P. Demmers te Nunspeet;
J. Heimgartner te Ermelo; A. J. Mulder te
Nijkerk; H. J. Nekkers te Lichtenvoorde;
G. H. Oudenampsen te Heerde; L. H. A.
M. Tomassen te Hattem; A. C. Scheer te
Putten.

DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: R. W. Bouma te Eelde.
DISTRICT BREDA
tot adjudant:
Per 1-7-'71: F. van Limbergen te Oud-Gas-
tel.
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'71: H. H. Engelaar te St. Wille-
brord.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: P. W. J. Haans te Udenhout;
A. J. de Wit te Geertruidenberg; A. R.
van Seeters te Zevenbergen; P. A. G. M.
Ariëns en E. M. M. Janssen te Dongen;
W. S. van den Bemt te Halsteren; J. F. F.
Blom te Oud-Gastel; A. J. Bogers te Ou-
denbosch; J. Gorissen te Berkel-Enschot;
M. F. A. N. van Hees te Zundert; C. A.
G. M. Mols te Rijen; T. G. C. Romme te
Etten en Leur.
DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: a. Flipphi te Barendrecht;
L. Nieuwenhuis te Piershil.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'71: J. de Koomen te Hendrik-Ido-
Ambacht; H. G. Porreij en J. J. Nieuw-
straten te Spijkenisse; J. Waterham te Al-
blasserdam; A. Troost te Hellevoetsluis;
W. M. Molenkamp te Vianen; J. B. M.
Moeskops te Klaaswaal.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'71: J. C. Sellonrijch te Papen-
drecht.
DISTRICT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-7-'71: R. Schuitema te Grootegast.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: H. S. Opheikens te Marum;
S. Smedes te Bedum; J. Lourens te Gro-
ningen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'71: A. J. H. Bos te Scheemda.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 16-5-'71: C. J. Nieuwenhuizen te
Noordwijkerhout.
Per 16-6-'71: W. Zevenbergen te Valken-
burg-Z.H.
Per 1-7-'71: A. Gelderblom te Delfgauw.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'71: J. W. Jasperse te Voorhout;
A. R. Aeilkema te Waarder; L. J. Vlugt te
Zevenhuizen; R. Davidis te Roelolarends-
veen.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: J. A. Helmantel te Workum.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: J. Lubach te Menaldum; B.
Tuinhol te Buitenpost; J. K. Groen te Dro-
geham; D. Veenstra te Joure.
tot rijksambtenaar D:
Per 1-8-'71: U. Kuindersma te Leeuwarden.
DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 15-5-'71: W. H. Kwant te Groesbeek.
Per 1-7-'71: G. Woudstra te Zevenaar.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: H. Th. Aalbers te Ammerzo-
den; W. A. M. Agelink te Druten; G. H.
Bruil te Huissen; A. Th. M. Meulebeek te
Dinxperlo; D. Spoelstra te Kesteren; Th.
J. A. Hanssen te Nijmegen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'71: J. G. Th. Harmsen te Didam.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 1-6-'71: G. Groen te Mijdrecht.
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: G. ter Brugge te Doorn.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: L. J. Casius te Vinkeveen en
Waverveen; W. Nleuwenhuijs te Loenen.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: J. v. Barneveld te Wouden-
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berg; J. Gerritse te Doorn; F. J. Kalf te
Driebergen; D. Stuurop te Lopik; T. E. de
Vries te Rhenen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'71: O. Birzwilks te Bunnik.
tot schrijver A:
Per 1-4-'71: H. T. Geelhoed te De Bilt.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 16-6-'71: T. Bulthuis te Zwolle.
Per 16-7-'71: H. Vinke te Almelo.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: G. J. van den Brink te Borne;
W. D. Dierkx te Raaite; F. Hensens te
Holten; J. Muller te Haaksbergen; A. Ros-
kam te Ommen.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-3-'71: G. J. J. Altena te Dedemsvaart.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tol adjudant:
Per 1-7-'71: P. Kalkman te Kampen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'71: J. Slabbekoorn te Maastricht.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'71: H. H. Boer en H. D. W. de
Jong te Amsterdam.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: W. J. Boeije te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'71: W. J. Biesma, A. J. v. Doorn,
D. P. Groenewegen, M. Maring, N. P. B.
van Rijn en J. H. M. ten Walde, allen te
Driebergen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-10-'70: Mej. A. E. Krijgsman te Drie-
bergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM/HORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'71: D. van Beek en M. Th. Be-
rendsen te Arnhem; J. C. Schipperijn te
Horn.
tot schrijver A:
Per 1-2-'71: Mej. A. W. L. Klinkers te Horn.
tot rijksambtenaar E:
Per 1-5-'71: J. G. Jansen te Arnhem.
KADEROPLEIDINGSSCHOOL
tot dir. officier 2e kl.:
Per 1-7-'71: H. van Laar te Arnhem.
DIENST LUCHTVAART
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: W. N. Justus, J. G. Outhuijse,
P. Menger, allen te Schiphol.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'71: M. B. Vast te Schiphol.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-5-'71: J. F. Deux, adm. ambt. C 3e
kl. te Hippolytushoef.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-6-'71: A. Haker en T. C. van Buren,
techno controleur te Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-7-'71: E. Zwiers, rijksambtenaar E te
Apeldoorn.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-6-'71: J. Streefkerk, techno contro-
leur te Dordrecht.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'71: B. K. v. d. Hazel, owmr. te
's-Gravenhage.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-6-'71: B. Kalma, wmr. le kl. te Hol-
werd.
Per 1-7-'71: R. Stiemsma, adm. ambt. C 3e
kl. te Leeuwarden.
Per 1-8-'71: H. Diemersen, adm. ambt. C
3e kl. te Kollum.
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DISTRICT MIDDELBURG
Per 15-6-'71: Mej. C. P. Speijer, schrijver
te Middelburg.
Per 1-7-'71: M. Harte, schrijver te Axel.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-7-'71: P. A. Jansen, rijksambtenaar
F te Arnhem.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-7-'71: J. J. Kievit, wmr. le kl. te
Rhenen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'71: H. M. M. Martens, adm. ambt.
C 3e kl. te Amsterdam.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-7-'71: A. de Groot en mevr. J. F.
Hoddenbach-Kramer, adm. ambt. C 3e kl.
te Voorburg; R. J. M. Hoegen, schrijver A
te Voorburg.
Per 1-8-'71: Mevr. J. Bos-v. d. Zwan, adm.
ambt. C 3e kl.; mevr. R. H. J. Gerritser-
De Groot, typiste; mej. W. M. C. Kruit,
typiste A, allen te Voorburg.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'71: als techno controleur te Drie-
bergen: W. C. M. van Eenenaam, G. J.
Ennema, M. van Gellicum, D. Haakmees·
ter, G. Hoeveman, L. Roest; G. van Gin-
kei, rijksambtenaar F, J. van Koetsveld,
rijksambtenaar E, H. Blok, rijksambtenaar
E te Driebergen.
Per 14-6-'71: A. H. van Wijk, rijksambte-
naar F te Driebergen.
Per 1-7-'71: M. H. Jansen, onderhouds-
monteur te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL
Per 1-8-'71: W. T. M. Wieland, adm. ambt.
C 3e kl. te Arnhem.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-7-'71: W. Hoogkamer te 'a-Graven-
hage; E. P. R. de Houck te Middelburg;
L. U. Rensen te 's-Hertogenbosch; W. J.
G. Deckers te Eindhoven; M. J. H. Goblet
te Maastricht; H. Wind en C. van den
Heuvel te Zwolle; R. J. de Jong en S. de
Jong te Leeuwarden.
Per 1-8-'71: A. J. Hop te Breda; G. J.
Berns te Maastricht.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-6-'71: J. C. Kooij, owmr. te Callants-
oog.
Per 1-7-'71: L. F. Scheeres, wmr. le kl. te
Alkmaar.
Per 1-8-'71: J. Spaan, adjudant te Alkmaar.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-5-'71: H. de Boer, wmr. le kl. te
Amsterdam.
Per 1-6-'71: C. K. Hello, wmr. le kl. en
W. L. Zeelenberg, schrijver A te Amster-
dam; B. H. Op de Weegh, parketwachter
te Haarlem.
Per 1-7-'71: A. H. v. d. Pol, adjudant te
Landsmeer.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-7-'71: H. A. Voermans, schrijver A te
Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'71: P. A. Goudswaard, adjudant
te Assen; L. Uitham, owmr. te Zeegse.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-7-'71: C. Erkelens, adm. ambt. C 3e
kl. te Meerkerk; M. Kortman, telex-tele-
fonist te Dordrecht; A. B. Peters, wmr. te
Oude Tonge.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-7-'71: G. Roos, wmr. le kl. te Ou-
derkerk a. d. IJssel.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-8-'71: L. J. Klinkhamer, wmr. le kl.
te Winsum; D. Minkes, owmr. en W. A.
de Vries, rijksambtenaar E te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'71: H. Diemersen, owmr. te Kol-
lum.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-6-'71: W_ A. G. Neijenhuis, wmr. te
Zaltbommel; L. H. de Roos, wmr. le kl.
te Deil; D. Gotink, adjudant te Lienden.
Per 1-7-'71: A. van Kessel, wmr. le kl. te
Maurik; G. H. Scheperkamp, owmr. te
Arnhem.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'71: K. Gerssen, adjudant te De
Bilt.
Per 1-7-'71: L. C. v. Ede, parketwachter
te Utrecht.
Per 1-8-'71: P. Reijneker, owmr. te Bilt-
hoven; R. J. Z. Naber, wmr. le kl. te
Maarssen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-6-'71: J. D. van Dijk, schrijver te
Zwolle; Chr. Blouw, adjudant te Wierden.
Per 1-7-'71: G. R. v. d. Wal, adjudant te
Almelo; Fr. van Vliet, adjudant te Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-7-'71: J. J. Bierma, adjudant te
Kampen.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-7-'71: T. J. Canter Visscher, dir. of-
ficier le kl. te Voorburg; mevr. H. J. Mo-
retti-v. Osch, typiste A te Voorburg.
Per 1-8-'71: P. Driesprong, adjudant te
's-Gravenhage. '
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'71: A. C. M. van Rossum, rijks-
ambtenaar F te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL
Per 16-5-'71: L. M. M. van Onna, rijks-
ambtenaar E te Arnhem.

Wij herdenken

Adjudant
L. Doorenspleet

Alkmaar
district Alkmaar"* 3-3-1918t 30-6-1971

Owmr.
R. P. S. M. Bource

Nijmegen
district Nijmegen"* 28-2-1917t 16-6-1971

Adm. ambo C 2e kl.
J. H. Brus

Borculo
district Apeldoorn

"*t 23-6-1971

Adjudant
J. T. Dunnewijk

Leeuwarden
district Leeuwarden"* 3-6-1918t 19-7-1971

Wmr. le kl.
H. G. Jonkers

Wijchen
district Nijmegen"* 3-8-1918t 26-6-1971

Res.-wmr.
H. Velthuizen
Scherpenzeel

district Apeldoorn"* 31-12-1939
t 1- 8-1971
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KORPSBLAD

Het korps en de recherche
Eén van de zaken, die het Korps de laatste jaren steeds
groter zorgen baart, is de criminaliteitsbestrijding.
Het aantal gepleegde delicten neemt snel toe, in getal
en in zwaarte. De opsporingsonderzoeken vragen, over
't algemeen genomen, een grotere vakbekwaamheid.
Rekening houdend met de moderne inzichten op dit
terrein en een daarmee gepaard gaande veranderde
aanpak, is tot specialisatie overgegaan.
Niettegenstaande het grondbeginsel, dat de bestrijding
van de criminaliteit blijft behoren tot de taak van iedere
rijkspolitie-ambtenaar, zullen vooral de per 1 mei j.1. in
de organisatie opgenomen recherchegroepen en de
groepsrechercheurs, de zwaardere, de meer arbeids-
intensieve en de tot coördinatie noodzakende delicten,
ter hand dienen te nemen. Ondersteuning zal daarbij
verleend kunnen worden door de districtsrecherche
assistentie-eenheden. De technische recherches zullen
in staat dienen te zijn, de van hen gevraagde technische
opsporingsactiviteiten in volle omvang en snel te
verrichten. Meer mankracht wordt ingezet om nog
enigermate een antwoord te kunnen geven op de stijging
van de criminaliteit. Uitbreiding van het personeels-
bestand noodzaakt tot grotere inspanning op het terrein
van de recherche-opleidingen. Meer vervoermiddelen
worden ingezet en meer materiaal komt ter beschikking.
De districtsrecherche-informatiediensten zullen meer
inzicht in doen en laten van criminelen verschaffen.
Het recherche-apparaat is in opbouw.
Criminaliteitsbestrijding? Een uitdaging, ons aller inzet
waard!

,

Redactie.

BIJ de omslagfoto:

. . Real iteit en soms ook nachtmerrie

van de recherchedienst ...

(foto: Techn. Recherche Arnhem)

1
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foto: Techn. Recherche Arnhem

mocratische staatsvorm is er te weinig politie be-
schikbaar (verkrijgbaar). Met het doen van uitgaven
moet rekening gehouden worden met de toegestane
gelden, die veelal aan de krappe kant zijn.

CRIMIN ALITEIT
EN

CRIMIN ALITEITSBESTRIJDING

De criminaliteit stijgt, de criminaliteit is in hoge mate
mobiel, de criminaliteit wordt steeds agressiever. De
criminaliteitsbestrijding kan niet optimaal geschie-
den. Het oplossingspercentage daalt van jaar tot
jaar. Er is een tekort aan mankracht, meer materieel
zou zeer welkom zijn, meer en snellere auto's zou-
den de bestrijding effectiever kunnen doen plaats
vinden. Mogelijkheden tot automatisering zouden
mankracht kunnen sparen, efficiënter en sneller wer-
ken kunnen bevorderen. Inschakeling van burger
personeel voor het verrichten van administratief
werk en technisch opsporingswerk zouden opspo-
ringsambtenaren kunnen vrijmaken. Bundeling van
krachten, grotere samenwerking en een goede en
geregelde coördinatie zouden de bestrijding van de
criminaliteit ten goede komen.
Geluiden, die overal op te vangen zijn. Geluiden, die
internationaal zijn. Vooral in de landen met een de-

2

Hoe groot is de stijging
van de criminaliteit nu eigenlijk?

De misdrijven ter kennis gekomen van het Korps
Rijkspolitie stijgen per jaar met 15 à 20%. Over een
goede 5 jaar is derhalve de totale criminaliteit ver-
dubbeld! Diefstal - het delict, dat het meest ge-
pleegd wordt - stijgt jaarlijks in aantal met 30 tot
35%. Over 3 jaren hebben we te maken met twee-
maal zoveel diefstallen als thans.
Het oplossingspercentage daalt; in 1968 nog 67,5%;
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in 1969 61,7% en in 1970 54,1%. Als deze lijn zich
voortzet - hetgeen te verwachten is - dan komen
we voor het eerst in de historie van het Korps, be-
neden de 50%.
Van de eenvoudige diefstallen werd in 1968 35,6%
opgelost; in 1969 29,5% en in 1970 23,3%.
De gekwalificeerde diefstallen boekten een score
van in 196844,8%; in 1969 43,4% en in 1970 35,2%.
Eerlijkheidshalve dient vermeld te worden, dat in
absolute zin gezien, het a a n t a I opgeloste zaken
van jaar tot jaar stijgt, hetgeen inhoudt, dat bij een
constante personeelsbezetting ieder volgend jaar
een grotere arbeidsprestatie geleverd wordt. Afgezet
echter tegen het stijgende aantal delicten, raken we
achterop, hetgeen in de gegeven per ce n tag e s
duidelijk tot uitdrukking komt.

Waarom is er te weinig mankracht en
zijn er te weinig financiële middelen?

Op het probleem van te weinig mankracht voor de
criminaliteitsbestrijding hoeft naar mijn smaak niet
verder ingegaan te worden. 't Is ons allen duidelijk,
we merken het iedere dag. Vele politie-ambtenaren,
die enkele tientallen jaren in dienst zijn, kennen
geen andere situatie dan dat er sprake is van een
tekort. De oorzaken daarvan kennen we. Het alge-
meen tekort aan politie-ambtenaren brengt met zich
mee, dat ook de diensten, die met criminaliteitsbe-
strijding meer speciaal belast zijn, met tekorten te
kampen hebben. Ik geloof niet, dat te verwachten is,
dat dit tekort binnen de eerstkomende tien jaren is
weggewerkt. Wel wordt er naar gestreefd om het
aantal met recherchewerkzaamheden belaste amb-
tenaren uit te breiden.
Het probleem van het gebrek aan financiële midde-
len is van geheel andere aard. Jaarlijks ook wordt
vastgesteld hoeveel geld voor het Korps beschik-
baar is. In de praktijk blijkt het beschikbare bedrag
altijd lager te zijn dan het begrote bedrag. De ma-
nier waarop onze democratie functioneert brengt -
simpel gezegd - met zich mee, dat regering en
volksvertegenwoordiging bepalen hoeveel geld de
politie mag besteden en ook hoeveel geld het Korps
Rijkspolitie aan de bestrijding van de criminaliteit
kan en mag uitgeven. Politieke en economische
krachten spelen hierin een rol.
De roep om betere sociale voorzieningen, om meer
voorzieningen ten algemenen nutte, om meer op
tafel te leggen voor ontwikkelingshulp en om infla-
toire tendenzen te bestrijden, hoorbaar uit vele par-
tijpolitieke richtingen, rust veelal op de draaggolf
van belastingverhoging en beperking van overheids-
bestedingen. Door onvoldoende geld aan de politie
ter beschikking te stellen, bereikt men o.a. dat er te
weinig burgerkrachten mogen worden aangetrokken

(meerdere malen werd een zgn. personeelsstop ge-
hanteerd) en dat er niet efficiënt genoeg gewerkt
kan worden. (De roep om meer materieel is klas-
siek).
Men zou kunnen zeggen, dat de gemeenschap daar-
door een recht verkrijgt op onvoldoende bescher-
ming van persoon en goederen.
Kennelijk neemt de gemeenschap van jaar tot jaar
genoegen met het bereikte oplossingspercentage,
dat ieder volgend jaar lager is dan hot voorafgaande
jaar.
Men zou zich ook kunnen voorstellen, dat vastge-
steld wordt welk percentage nog aanvaardbaar is,
dan wel als streefpercentage gewenst wordt geacht.
Het van jaar tot jaar dalend oplossingspercentage
zal dan een halt toegeroepen moeten worden, waar-
na de vraag beantwoord moet worden hoe een ho-
ger percentage bereikbaar wordt. Onderzoekingen
in deze richting zijn verricht. 't Zal u niet verbazen,
dat het resultaat daarvan o.a. was, tot een zekere
grens, meer mensen en meer geld beschikbaar stel-
len.
Net zo min als het personeelstekort op korte termijn
zal zijn ingelopen, zal verwacht kunnen worden, dat
het mogelijk zal blijken te zijn om op korte termijn
over voldoende geld voor uitrusting en organisatie
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te beschikken.
Deze feiten liggen er en het heeft weinig zin daar al
te lang bij stil te staan, omdat gebleken is, dat het
ons politie-ambtenaren niet gegeven is daar veran-
dering in aan te brengen.
De bestrijding van de criminaliteit als blijvende
noodzakelijkheid, zal vooral zijn basis moeten vin-
den in een groot enthousiasme van degenen, die
daarin werkzaam zijn; in rationalisering van het werk
en in bundeling van krachten.
Het enthousiasme waarmee het werk gedaan wordt
is gelukkig nog altijd groot. Niettegenstaande een
zeer grote werkdruk is er nog steeds voldoende
spankracht aanwezig, alhoewel niet voorbijgegaan
mag worden aan het feit, dat over langere tijd grote
inspanning vragen onherroepelijk tot het teruglopen
van de spankracht en uitval leidt.· Enige verschijn-
selen daarvan zijn aantoonbaar.
De rationalisatie van het werk kan op velerlei ma-
nieren plaats vinden: het stellen van prioriteiten; ver-
eenvoudiging van administratief werk en voorkoming
van dubbel werk (vooral in het bijhouden van syste-
men).
Helaas zal een groot deel van de hierdoor te verkrij-
gen tijdwinst verloren gaan door de steeds meer op
de voorgrond tredende noodzaak om meer tijd te
besteden aan het vergaren van bewijs.
Het doel van het opsporingsonderzoek is gericht op
de aanhouding van de verdachte en op het verkrij-
gen van het bewijs, dat een bepaalde verdachte het
betreffende strafbare feit gepleegd heeft.
Veelal droeg de bekentenis van de verdachte - ver-
kregen na een goed verhoor - bij tot het comple-
teren van de totale verschijningsvorm van het ge-
pleegde misdrijf in al zijn details. Juist het bekend
worden van de details stelde de opsporingsambte-
naren in de gelegenheid om het Openbaar Ministerie
een "ronde zaak" aan te bieden.
De bereidheid van vele verdachten om een beken-
tenis af te leggen wordt minder, steeds vaker trekt
men tijdens de terechtzitting een bij de politie afge-
legde verklaring in. Daarom zal de opsporingsamb-
tenaar meer tijd moeten besteden aan het verkrijgen
van het bewijs buiten de verdachte om. Het onder-
zoek op de plaats van het delict zal grondiger die-
nen te geschieden; meer en grondiger routine-on-
derzoeken zullen nodig zijn. Allemaal activiteiten,
die tijd vragen. De technische recherches van het
Korps zullen mede daarom uitgebreid dienen te
worden.
Bundeling van krachten als derde mogelijkheid om
de criminaliteit te blijven bestrijden zal op vrijwillige
basis (= bereidwillige en goede samenwerking tus-
sen velen op het gebied van de criminaliteitsbestrij-
ding werkzaam) en in organisatiepatronen zijn be-
slag vinden. Samenwerking op vrijwillige basis èn
als opdracht, te vinden in artikel 29 van de Politie-
wet, kennen we reeds lang. Samenwerking in meer
georganiseerde vorm kennen we nog niet zo lang.
Het formeren van regionale rechercheteams is er
een voorbeeld van. Regionale rechercheteams, ge-
vormd uit rechercheurs van de gemeentepolitie en
van het Korps Rijkspolitie. Teams, die tot taak heb-
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ben de zgn. kapitale delicten te behandelen onver-
schillig of die delicten gepleegd zijn op gemeente-
of rijkspolitieterritoir.
Ook de districtsrecherche-assistentie eenheden zijn
er een voorbeeld van. De commandanten van de
landgroepen beschikken eenvoudig niet over vol-
doende personeel om de meer arbeidsintensieve on-
derzoeken en de opsporingsonderzoeken, die - de
misdaad is mobiel - een goede coördinatie eisen,
met eigën mankracht op te vangen.
Een achterland, waarop een beroep gedaan kan
worden als eigen krachten te kort moeten schieten
is daarom noodzakelijk. Als de commandant van een
landgroep moeilijkheden ondervindt bij de hand-
having van de openbare orde, kan hij een beroep
doen op de mobiele eenheid van het district om hem
in zijn taak bij te staan. Op dezelfde manier zal hij
bij de genoemde opsporingsonderzoeken terug kun-
nen vallen op assistentie te verlenen door de dis-
trictsrecherche-assistentie eenheid.
De organisatievorm tenslotte - neergelegd in de
per 1 mei j.1. in werking getreden "Beschikking Or-
ganisatie en Taak Recherche van de Districten te
land van het Korps Rijkspolitie" - bracht naast de
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landgroepen, de verkeersgroepen etc., de recherche-
groepen. Hun taak is neergelegd in artikel 3 van die
Beschikking en omvat: het verlenen van taktische
assistentie aan de landgroepen en zonodig aan de
andere onderdelen van het Korps Rijkspolitie bij de
uitvoering van de recherche-taak; het coördineren
van opsporingsonderzoeken; het verrichten van op-
sporingsonderzoeken in door de Officier van Justitie
of, namens deze, de districtscommandant te be-
palen gevallen; het verzamelen en verstrekken van
recherche-informatie.
Teneinde een goede samenwerking op het gebied
van de criminaliteitsbestrijding te verzekeren, werd
het instituut van groepsrechercheurs ingesteld. De
groepsrechercheur te zien als steunpunt op recher-
chegebied binnen de groep. De man waarop het
personeel van de landgroep èn de recherchegroep
kan terugvallen in het totaal van het werk. De groeps-
rechercheur zal tevens deel uitmaken van de dis-
tricts recherche-assistentie eenheid.
De tot de recherchegroep behorende districts-
recherche-informatiedienst biedt de mogelijkheid om
een beter inzicht te krijgen in de handel en wandel

DE
DISTRICTS-
RECHERCHE-
ASSISTENTIE-
EENHEID

Toen in 1969 in het dorp Megen (N.B.) een vrouw
met vergif een einde maakte aan het leven van haar
man en daarmee aan een langdurig doch zeer ellen-
dig huwelijksleven, bleef na twee dagen hard wer-
ken door meerdere personen, de postcommandant
en zijn naaste medewerker zitten met een weliswaar
opgeloste moord, maar een chaos aan nog te ver-

~

van de misdadigers. Daardoor zal het mogelijk blij-
ken te zijn hen op een eerder tijdstip in te rekenen.
Niet alleen de stijging van de criminaliteit, gepaard
gaande met een toeneming van het werk, maar ook
het met vernieuwde energie in georganiseerde vorm
ter hand nemen van de vanouds bekende routine-
controles van opkopers, auto- en bromfietshande-
laren, hotel- en pensionhouders etc. zal het onont-
koombaar maken, dat in de eerstkomende jaren de
recherchegroepen uitgebreid worden, willen we
enigermate een antwoord kunnen geven op de be-
dreiging, die de criminaliteit voor de gemeenschap
vormt.
Hoeveel problemen er ook mogen zijn, de criminali-
teitsbestrijding is van groot belang en dat belang
zal van jaar tot jaar toenemen.
Het is een zaak, die de moeite waard is om er met
inzet van alle persoonlijke krachten aan mee te
werken.
In het vertrouwen, dat het personeel van het Korps
Rijkspolitie bereid is zijn krachten aan deze taak te
geven, vindt een verdere op- en uitbouw van de re-
cherche plaats.

G. J. Feijlbrief
Hoofd Afdeling Toezicht
recherchediensten

richten werkzaamheden. Niemand had tijdens dit
onderzoek duidelijk de leiding gehad en gezorgd
voor een systematische aanpak en een behoorlijke
werkverdeling, welke borg zou staan voor een goede
afwerking van de zaak. Gelukkig betrof het hier een
onderzoek dat vrij snel tot een bekende dader leid-
de, maar was dit niet het geval geweest, dan was
deze werkwijze rampzalig geweest.
Met dit besef en niet zoekende naar de eventuele
schuldige(n) werd besloten om in de provincie
Noord-Brabant (de enige provincie waar op dat mo-
ment een Stafofficier Recherchezaken werkzaam
was) naar een betere aanpak van kapitale delicten
te zoeken. Eenvoudlq zou dit niet blijken te zijn,
daar binnen het vrij strak hiërarchisch georgani-
seerde Korps Rijkspolitie een in de praktijk alleszins
soepel lopende organisatievorm moest worden ge-
vonden. Dat een post of groep een dergelijk onder-
zoek niet alleen af kon, was vanaf het begin een
duidelijke zaak. Er moest dus assistentie komen en
daarbij konden twee principes worden gebezigd. Of
de post- of groepscommandant zou om assistentie
vragen en wel zoveel medewerkers als hij dacht no-
dig te hebben, óf de post- of groepscommandant
kreeg de beschikking over een districtsrecherche
assistentie-eenheid, die zelfstandig onder zijn alge-
mene leiding de zaak zou bewerken. Er werd om
redenen van efficiency gekozen voor het laatste
principe.
Toen enige tijd later in Heesch bij Oss een man zijn
vrouw om redenen van sexuele aard vermoordde,
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kwam dan ook de eerste kans om een en ander in
de praktijk uit te proberen. De moord werd binnen
een halve dag opgelost, dank zij een snelle inzet
van een vrij grote hoeveelheid medewerkers, te we-
ten districts- en groepsrechercheurs. Er was een
duidelijke werkverdeling. Met een hoge snelheid
kwamen de gegevens binnen die snel werden ver-
werkt. Bij de voorgeleiding te 's-Hertogenbosch was
het proces-verbaal geheel klaar en, omdat het ge-
stencild was, in vol-exemplaren aanwezig om ook
op het parket de zaak zeer snel te laten verlopen.
Natuurlijk waren er fouten gemaakt, maar de groeps-
commandant was zeer voldaan over deze werkwijze
en er van overtuigd, dat dit eigenlijk de enige juiste
weg was om dit soort zaken aan te pakken. De ge-
maakte fouten vonden vooral hun oorzaak in het
nog niet duidelijk zijn van de organisatie van de
eenheid en lagen dus in het communicatie-vlak.
Daarnaast moest natuurlijk iedereen wennen aan
deze nieuwere werkwijze. Toen ruim een maand la-
ter in Sint-Willebrord een vete met een dodelijk schot
werd beslecht, kon weer aan de verdere organisatie-
vorm worden gedokterd en duidelijk werd, dat om
dit soort zaken goed en snel aan te kunnen pakken
over een getrainde eenheid moest kunnen worden
beschikt. Daar elke zaak anders is, moest de forma-
tie zodanig zijn, dat over een vaste kern kon worden
beschikt en daarnaast over een behoefte in te zet-
ten hoeveelheid getrainde rechercheurs. De vaste
kern zou moeten bestaan uit een executief leider (de
Stafofficier Recherchezaken en / of het Hoofd Dis-
trictsrecherche; i.v.m. de mogelijkheid om in twee
ploegen door te kunnen werken: twee man), enige
districtsrechercheurs voor de functies van leider-
plaats-delict, onderzoek achtergrond slachtoffer,
contacten met gempo-korpsen en andere RP-onder-
delen, enz., technische rechercheurs voor de behan-
deling van sporen en de beschrijving van de plaats
delict, speurhondgeleiders voor het uitvoeren van
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zoekwerk op de plaats delict en in de onmiddellijke
omgeving en voor het houden van sorteerproeven,
de plaatselijke groepsrechercheur voor de functie
van veiligheidsrechercheur bij de plaats delict en als
beoordelaar van de uit de plaatselijke gemeenschap
verkregen inlichtingen. Voor het verrichten van een
buurtonderzoek, aanhoudingen, onderzoeken in wo-
ningen, voorgeleidingen, nalopen van tips en even-
ueel verhoor van verdachten, zouden de naar be-

hoefte in te zetten groepsrechercheurs moeten die-
en.
e bankoverval te Goirle was weer een goede oefe-

ni g en 00 daar werden weer enige principiële
probie en ontdekt. De moord in Heeze had door
zijn a reemde start extra problematieken, die
eige lij e he principe van de districtsrecherche
assis e ie-ee ei nie s te maken hadden.

e oor i B del leerde in de praktijk de moge-
lij heid va ee oevoeging van een aantal buiten-
la se poli ie-a benaren aan deze eenheid, iets

aaro er i ee reeds eerder verschenen Korpsblad
erd gesc re e .

Bij e ba 0 erval e Best werd na het routine-on-
erzoe de eenheid ingekrompen tot een districts-

rec erc eur en twee plaatselijke groepsrecher-
c eurs. a enige tijd gelukte het om inzicht te ver-

ijgen in de gedragingen van een zevental jonge-
lieden. Alras kon weer een gedeelte van de eenheid

orden opgeroepen en kon op vier adressen tegelijk
orden binnengestapt, aanhoudingen worden ver-

rich en onderzoeken in woningen worden ingesteld.
e verdachten werden gescheiden gehouden en
regen elk een vast koppel (districts-groeps-recher-

cheur) als verhoorders. De verhorende koppels kwa-
en na elk verhoor bij elkaar en bespraken de af-

gelegde verklaringen, waardoor de gemaakte leu-
gens er snel uit konden worden gehaald.
Duidelijk was hier dus gebleken, dat de inzet van
medewerkers naar behoefte moet kunnen geschie-
den, maar dat er ook een vaste kern bezig moet blij-
ven met de zaak, zolang men niet helemaal op dood
spoor zit. Ook in dit geval werden de gemaakte fou-
ten doorgesproken en kon weer wat meer duidelijk-
heid in de organisatievorm en het functioneren wor-
den verkregen. Ook de overvallen te Dongen, Hilva-
renbeek en Goirle (2e maal op dezelfde bank) en de
schietpartij met dodelijke afloop te Eersel werden
benut om allerlei dingen uit te proberen. Op deze
wijze zijn we ook tot een trainingsprogramma aan
het geraken, maar de uitvoering daarvan geeft in
verband met de slechte personeelsbezetting op de
groepen nog enige problemen.
De districtsrecherche assistentie-eenheid staat dus
onder algemene leiding van de groepscommandant
of de districtscommandant. De groepscommandant
zorgt als zodanig voor de verbinding met het parket
en is de hulp-officier van justitie bij eventuele aan-
houdingen en voorgeleidingen. Hij woont alle een-
heidsbesprekingen bij en heeft - mede gelet op
zijn functie - in de plaatselijke situatie een duide-
lijke inbreng. De executief leider zorgt voor de goede
gang van zaken binnen de eenheid en zou het beste
vergeleken kunnen worden met de commandant van
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een ME-peloton. Hij zorgt dat het onderzoek syste-
matisch en met de grootst mogelijke kracht wordt
aangepakt en dat zo efficiënt mogelijk met de be-
schikbare medewerkers wordt gewerkt. Verder zorgt
hij er voor dat het parket tijdig over de nodige ge-
gevens beschikt om met de verdachte(n) verder te
kunnen werken. Hij licht in nauw overleg met het
parket de pers in over de stand van zaken bij het
onderzoek.
De medewerkers aan de eenheid komen of met een
onopvallende dienstauto of met een 'particuliere auto
tegen kilometervergoeding ter plaatse, zodat steeds
over voldoende vervoer kan worden beschikt en de
vervoersbehoefte van de plaatselijke politie niet lijdt
onder de aanwezigheid van de eenheid. De maaItij-
den worden op vaste tijden genoten en door de ge-
hele eenheid tegelijk, zodat op deze wijze onder
meer wordt meegewerkt aan het werkelijk vormen
van een eenheid. Bovendien wordt tijdens de maaI-
tijd nogal eens een nader verhaal gedaan over be-
paalde tijdens de eenheidsbespreking reeds ver-
strekte informaties.
Binnenkort zal een map met formulieren benodigd
bij dit soort onderzoeken het licht zien. Deze formu-
lieren zijn op de praktijk afgestemd en zodanig in-
gericht en samengesteld, dat zij bij invulling de basis
voor het PV vormen en duidelijk tonen welke werk-
zaamheden zijn verricht en welke nog moeten wqr-
den verricht. Bovendien hebben deze formulieren
het voordeel, dat zij door een ieder gehanteerd kun-

folo: Techn. Recherche Arnhem

nen worden en de zekerheid geven dat degene die
er mee werkt niets vergeet, zodat het resultaat van
de verrichte werkzaamheden optimaal is.
Uiteraard zal dit verhaal bij velen onder u, die, om
welke redenen dan ook, nimmer met kapitale delic-
ten werden geconfronteerd, vragen doen rijzen over
de noodzaak en het nut en mogelijk andere punten.
Ik kan u echter verzekeren, dat een en ander bittere
noodzaak is. De werkdruk op de groepen is - me-
de gelet op het personeelstekort - te groot. De all-
roundheid van ons allen gaat steeds verder achteruit
door de toenemende hoeveelheid problemen waar-
voor de politie van vandaag zich ziet geplaatst. De
crimineel wordt harder en vakbekwamer en eist van
ons ook een professionele aanpak en tegenstand.
Daarnaast weet u als u een beetje recherche-minded
bent, dat de eerste uren van het onderzoek de be-
langrijkste zijn en dat men binnen vijf dagen op het
spoor van de dader moet zitten wil men succes heb-
ben. Het werk dat dan verzet moet worden kan niet
meer binnen het kader van de groepssterkte worden
verricht, want het andere werk blijft ook doorgaan
(aanrijdingen, verkeersregelingen, enz.).
Voordeel van de inzet van de districtsrecherche
assistentie-eenheid is dat de plaatselijke politiedienst
ook kan blijven draaien. Nadeel is, dat niet iedereen
van de groep meer deelneemt aan het onderzoek
van een kapitaal delict. Hoe groot dat nadeel is
weet ik niet, maar we gaan toch ook niet met zijn
allen naar een dodelijke aanrijding of zelfmoord.

Stafofficier Recherchezaken
te Breda en Eindhoven
K. de Maat
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Drie carbonades in een auto van zestig
gulden leidden in het afgelopen
voorjaar tot snelle aanhouding van de
daders van een roofoverval op een
77-jarige alleenwonende boer te
Vriezenveen. Het is een van de vele
zaken waarin wordt bewezen dat de
wegen die opsporingsambtenaren
moeten bewandelen bij het onderzoek
van misdrijven dikwijls even wonderlijk
zijn en evenzeer beinvloed worden
door toevallige omstandigheden als de
uitingen van criminaliteit zelf. De
daders van de overval te Vriezen veen
zijn inmiddels veroordeeld en zitten
hun straf uit. Het verhaal van de overval
en de oplossing daarvan is in
meerdere opzichten wellicht vrijwel
analoog aan dat rond soortgelijke
delicten, maar zelden spelen
carbonades zo'n beslissende rol.

10

roofoverval werd
opgelost dankzij
drie
carbonades! !

door adjudant G. W. Peters, groepscommandant Vriezenveen

'0'0 s: Tee n. Recherche 's-Hertogenbosch

.,

Zondagnacht 28 maart 1971. De klok in het groeps-
bureau der rijkspolitie te Vriezenveen wees ruim
kwart voor één. De ogenschijnlijk gerechtvaardig-
de indruk dat Vriezenveen op dat moment een zeer
vredig dorp met uitsluitend brave burgers was
wankelde direct bij het eerste rinkelen van de tele-
foon, want die wekt immers 's nachts alleen bij on-
regelmatigheden in het dagelijks bestaan. Gemeld
werd dat er vermoedelijk diefstal werd gepleegd in
de aan een vrij stille weg gelegen woning van de be-
jaarde alleenwonende veehouder Johan S. R., bijge-
naamd "Jumbo".
En, daar ging de nachtrust van enige politie-ambte-
naren. Onmiddellijk rukten de opperwachtmeester
Leverink en de wachtmeester Loo uit naar de Bos-
landweg. Voor het aangegeven perceel trok direct
een geel-witte Volkswagen met het kenteken 73-83
BD de aandacht en enige buurtbewoners verklaar-
den dat het de auto moest zijn van de daders van de
diefstal bij de boer. De auto werd direct veiligge-
steld voor nader onderzoek. De daders, volgens ge-
tuigen twee jonge mannen, waren enkele ogenblik-
ken tevoren verdwenen, zo werd verteld. In de wo-
ning werd de bejaarde man in leven, maar volslagen
versuft gevonden, met wonden aan gezicht en kaak,
een blauw oog, met rode striemen aan het hoofd en
klachten over pijn in z'n schouders. Hij kon niet ver-
tellen wat er gebeurd was en moest naar een zieken-
huis worden vervoerd. Een paar buren konden beter
uit de doeken doen wat er gaande was geweest. Een
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van hen had toen hij op het punt stond om naar bed
te gaan het geluid geho'J, d van trappen tegen de
deur van R. Toen hij naar buiten keek zag hij een
auto voor de deur en licht in buurmans huis. Hij
ging poolshoogte nemen en hoorde de oude man
kermen, reden voldoende om een andere buurman te
waarschuwen.
De twee buurlieden haalden eerst de verdeelkap uit
de Volkswagen zodat de daders geen kans zouden
hebben met de auto te vluchten. Die probeerden dat
niet eens, want ze kwamen vrijwel direct na deze
operatieve ingreep op de auto uit het huis van R. en
liepen de buren tegen het lijf, die zeiden: "De politie
kan direct hier zijn". Pas nadat de twee mannen de
benen hadden genomen werd de politie gewaar-
schuwd. De daders, zo verklaarden de buren, waren
bijna even groot; de een was rossig, de ander don-
kerblond en ze waren ongeveer 20 tot 30 jaar. Met
deze vage gegevens moesten de twee rijkspolitie-
mannen het voorlopig stellen.
De wachtmeester Loo doorkruiste met de GSA de
ruime omtrek in de hoop de twee mannen te voet
in het vizier te krijgen, maar had geen geluk. De op-
perwachtmeester Leverink zocht in en om de wo-
ning van R. naar sporen. Hij stelde vast dat de bui-
tendeur was opengetrapt. De knipsluiting aan de bin-
nenkant had het niet gehouden en lag op de grond.
Op de buitenkant van de deur zaten strepen. In het
schamele interieur van het huis werden geen bloed-
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sporen gevonden. Duidelijk was, dat het slachtoffer
op het moment van de overval in bed had gelegen.
Inmiddels waren ook de groepscommandant, de
technische en de districtsrecherche en de speur-
hondgeleider gewaarschuwd. Volgens inlichtingen
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer was de
Volkswagen van een inwoner van de gemeente Hel-
lendoorn. Dat feit leverde geen direct resultaat. De
man bleek de auto een half jaar tevoren te hebben
verkocht aan een autohandelaar in Wierden. Het
spoor leidde verder naar een bewoner van het woon-
wagenkamp te Vriezenveen, die echter vertelde dat
hij de VW een week tevoren had verkocht aan
iemand uit Vriezenveen wiens naam hij niet kende.
Opperwachtmeester Leverink, de speurhondgelei-
der wachtmeester 1e klasse Klok en de opperwacht-
meester Huisman van de districtsrecherche te
Zwolle beschouwden de VW intussen op de keper.
Zij vonden drie verse varkenscarbonades, verpakt
in een zak van een bekende slager in Vriezenveen;
de prijs met viltstift op de zak aangegeven.
Opperwachtmeester Wisselink en groepsrecher-
cheur Bruggeman togen vervolgens met de carbo-
nades naar de slager, die - opmerkelijk feit - zei
dat hij inderdaad zelf die carbonades had gesneden.
Dat kon hij zien aan de manier van snijden. Ze wa-
ren bestemd geweest voor een vaste klant in Vrie-
zenveen maar toen hij in een buitenwijk vlees be-
zorgde verscheen een zekere mevrouw B., die vroeg
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of hij misschien nog drie carbonades over had. Me-
vrouw B. woonde volgens de slager te Almelo maar
was op bezoek bij haar schoonouders.
Met het verhaal van de carbonades hing tegelijk het
zwaard van Damocles boven de hoofden van de over-
vallers, vooral omdat de echtgenoot van mevrouw
B. de reputatie meetorst van meer opgegroeide dan
opgevoede figuur uit een moeilijk gezin. Hij werd
met medewerking van de gemeentepolitie te Alme-
lo aangehouden en overgebracht naar Vriezenveen
en legde na een kort verhoor al een volledige beken-
tenis af. B., 23 jaar oud, bekende de overval te heb-
ben gepleegd met zijn 18-jarige zwager l. uit Vrie-
zenveen. Hij had die dag twintig glazen bier gedron-
ken en terwijl hij met l. rondreed in de Volkswagen,
waarvan hij kort tevoren tegen betaling van zes tien-
tjes eigenaar was geworden, kwam het gesprek op
"Jumbo", die volgens zeggen geld moest hebben.
Besloten werd de oude man met een bezoek te ver-
eren en hem tot betalen te bewegen. De mannen ram-
den de deur van Jumbo's huis en stonden oog in oog
met de bejaarde, die naar zijn wandelstok greep,
maar geen kans maakte. B. sloeg er direct op met

een wapenstok, die l. hem had gegeven. De bejaar-
de kermde en beweerde geen geld te hebben, werd
nog eens afgetuigd en lag tenslotte uitgeteld op bed.
Toen namen de daders de benen. B. vertelde toen hij
thuiskwam alles aan zijn vrouw, die haastig per
taxi de wapenstok naar haar schoonouders in Vrie-
zenveen bracht. Maar op dat moment was de opspo-
ring al begonnen, die zeker naar het doel moest lei-
den, aangezien mevrouw B. zelf had vergeten de drie
carbonades uit de VW te halen.

12

Minister Polak getuigde bij voortduring
van zijn warme belangstelling voor het
Korps Rijkspolitie en niet in de laatste
plaats voor de individuele rijkspolitie-
ambtenaar. Toen in april 1968 in Sint
Willebrord (,,'t Heike") ernstige
moeilijkheden ontstonden verscheen
hij al spoedig ter plaatse en liet zich
uitvoerig inlichten over het politiële
optreden. Bij die gelegenheid bezocht
hij ook de bij die ongeregeldheden
gewonde wachtmeester 1e klasse
W. G. J. van Meegdenburg.
Bijzonder attent was ook de burger
mr. C. H. F. Polak, inwoner van de
gemeente Oegstgeest, die op
11 november 1970 (de 25ste verjaardag
van ons Korps) met zijn echtgenote
een bezoek en een fruitmand bracht
aan "zijn" plaatselijke (rijks)politie,
om persoonlijk de dienstdoende
wachtmeester A. M. Durieux met het
jubileum te complimenteren.
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Pro!. mr. A. A. M. van Agt
minister van Justitie

foto: Nico Naef!

Op 6 juli 1971 heeft minister Polak zijn
functie overgedragen aan minister Van
Agt.
Gedurende een viertal jaren was minis-
ter Polak ingevolge de bepalingen van
de Politiewet belast met de algemene
leiding, de organisatie en het beheer van
het Korps Rijkspolitie.

Een vruchtbare periode waarin het Korps t=lijkspolitie,
onder zijn verantwoordelijkheid een ander aanzien
kreeg en qua organisatie en materieel aan paraat-
heid heeft gewonnen.
Als hoofd van het Korps Rijkspolitie ben ik uiteraard
bijzonder goed in de gelegenheid kennis te nemen
niet alleen van de inzichten en opvattingen van de
minister omtrent de plaats en de organisatie van het
Korps Rijkspolitie in het nederlandse politiebestel,
maar ook van zijn interesse en waardering niet al-
leen voor het Korps als zodanig maar ook voor al
degenen die onder moeilijke omstandigheden het
steeds zwaarder wordende politiewerk verrichten.
Deze welgemeende belangstelling voor Korps en
Korpsleden was bij minister Polak in hoge mate
aanwezig. Bij verschillende gelegenheden deed hij
hiervan, met waardering voor de verrichtingen van
het Korps, blijken.
Gaarne maak ik mij de tolk van de leden van het
Korps Rijkspolitie, wanneer ik minister Polak erken-
telijkheid betuig en dank zeg voor de wijze waarop
hij de belangen van het Korps Rijkspolitie geduren-
de zijn ministerschap heeft behartigd.
Wij denken met grote voldoening aan deze periode
terug.
Wij spreken de hoop uit dat ook hij met genoegen
zal terugdenken aan de tijd dat hem de hoogste
leiding van het Korps Rijkspolitie was toebedeeld.
Aan dit woord van afscheid wil ik gaarne een woord
van welkom aan minister Van Agt toevoegen.
Te verwachten valt dat in de periode dat hij als
minister van justitie zal fungeren, belangrijke beslis-
singen met betrekking tot de organisatie van de
Nederlandse politie zullen worden genomen.
Reeds mocht ik in een uitvoerig onderhoud de
nieuwe minister op de hoogte stellen van de pro-
blemen waarmede het Korps Rijkspolitie heden ten
dage wordt geconfronteerd.
Het deed mij veel genoegen te constateren dat ook
deze Bewindsman in hoge mate geïnteresseerd is
in de problematiek rondom de politie-organisatie.
Wij mogen dan ook met vertrouwen de ontwikkelin-
gen volgen met de wetenschap dat minister Van Agt
zich zal inzetten om te bevorderen dat de in het
huidige tijdsgewricht meest doelmatige organisatie
tot stand zal worden gebracht.
Gaarne wensen wij hem op deze belangrijke post
veel wijsheid toe.

De Algemeen Inspecteur van het Korps,
de Inspecteur-Generaal der Rijkspolitie

W. de Gast

13
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politietentoonstelling
opAmeland
haalde zelfs de
beeldbuis
idee van postcommandant
werd succesvolle
expositie

De rijkspolite op Ameland, doorgaans evenals die
op de andere Waddeneilanden onopvallend maar
druk bezig op de grens van twee zeeën met een taak,
die in meerdere opzichten nogal wat verschilt van
die van de "normale landgroepen", heeft in de af-
gelopen zomer fors aan de weg getimmerd en po-
litie en publiek weer wat nader tot elkaar gebracht.
Dat gebeurde met een zeer interessante expositie
van de geschiedenis van de politie op dit eiland tot
op de dag van heden.
De expositie was dusdanig van opzet dat ook gene-
raal W. de Gast aanleiding vond een bezoek aan
Ameland te brengen, evenals onder meer de procu-
reur-generaal mr. W. C. van Binsbergen, de officier
van justitie, hoofd van het parket van de arrondis-

14

sementsrechtbank te Leeuwarden, mr. G. R. Nubé,
de districtscommandant Leeuwarden, overste J.
Rodenhuis en de commandant van het district Leeu-
warden van de Rijkspolitie te Water, de kapitein
J. G. W. Bär. Uiteraard waren de groepscomman-
dan Westdongeradeel, adjudant W. van Dijk en bur-
gemeester M. K. Pool van die gemeente aanwezig,
alsmede de adjudant T. Sieswerda van het Bureau
Personeelsvoorziening. Deze tentoonstelling over
de historie en de ontwikkeling van de politie op dit
eiland haalde zelfs de beeldbuis in het programma
"Van Gewest tot Gewest".
En dat alles door een idee van de Amelander post-
commandant, opperwachtmeester J. Kalverda, die
voor de uitwerking direct hulp en steun kreeg van
de streekarchivaris de heer J. J. Keune.
Aanvankelijk was de opzet om bij de opening van
het nieuwe postbureau te Nes een kleine expositie
te maken van belangrijke politiegegevens uit het
grijze verleden. Er kwamen echter zoveel belangrij-
ke stukken tevoorschijn, dat er een complete ten-
toonstelling uit voortkwam. Wanneer men de ten-
toonstellingsruimte binnenkwam, werd men gecon-
fronteerd met een stukje Amelander natuur, bos,
duingebied en strand, ja zelfs een vergezicht op de
noordzee ontbrak niet. Hierin was uitgebeeld wat
er alzo op "Ameland kan gebeuren op het gebied van
de jacht. Er was opgezet wild met strik en al en stro-
persgeweren, ontploft door eigen gemaakte patro-
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nen, aangespoelde explosieven van het strand, strik-
ken en een paal klem.
Er waren ook oude geschriften van de "Heren van
Ameland" uitgestald. Het begon met het oudste ge-
vonden geschrift uit 1694 waarin de "heren van ame-
land" verlof gaven aan ieder om de konijnen buiten
de dijken "op allerhande manieren te ruïneren", om-
dat zij met hun holen de dijk dreigden te ondermij-
nen. Het bleef echter verboden om in de duinen ko-
nijnen te vangen en zich met snaphanen te bevinden.
Deze brief was een kostelijke overgang van het
jachtveld naar het verleden van de Amelander ge-
rechtsdienaren, executeurs etc. Dat er in 1711 al
millieu-verontreiniging in Hollum was, bleek uit
een schrijven van die tijd, luidende: "Ons gebleken
is dat Onse ingesetenen van Hollum sig niet ontsien
om allerhande vuijlnis, steen, kiesel etc. te werpen
in de Heerewegen tot merkelijke nadeel van desel-
ve wegen". Met een boetebedreiging van zes Carolus
guldens trachtte Hare Hoogheid de Hollumers wat
meer gevoel voor orde en netheid bij te brengen.
In Nes dreigde de zaak in 1713, zo verteld een schrij-
ven geheel uit de hand te lopen: "selfs soo verre
dat de kerk, toorn, school en veele burgerhuizen

niet ongeschonden blijven."
Een der pronkstukken van de tentoonstelling was on-
getwijfeld een' bevel tof opsporing van deserteurs uit
de Franse legers uit 1807. Aan de wand boven deze
tafels, hingen voetboeien, sabels, zwaarden en kle-
wangen, oude revolvers etc.
Ook hing er een Veldwachterssabel zoals deze op
Ameland werd gedragen rond 1870. Leuk was dat
een dag na de opening de postcommandant nog in
het bezit kwam van een penning van de Amelander
Veldwachter G. A. van Tuinen uit 1870.
Aan de andere kant van de lokaliteit kon men kennis
maken met de moderne Rijkspolitie, en de oranje
Kuipmotor fungeerde ook hier als blikvanger.
Van het geheel van deze ontwikkeling van de Ame-
lander politie zal een zeer bescheiden boekwerkje
verschijnen, waarvan het eerste exemplaar bij de
opening van het nieuwe postbureau wordt uitgege-
ven.
Rest mij nog te vermelden dat de tentoonstelling
werd "opengeblazen" door burqejneester mr. J. Si-
derius met een oud politiefluitje, waarvan de ene
kant als brandalarm fungeerde en de andere als
signaal voor politiealarm.

"I.!
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AANNEMERSBEDRIJF

e.v.
Gebr. van den Heuvel
DRIEBERGEN Tel. 03438- 34 05

grondwerk,
weg- en waterbouw
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr. Van Mouwrik & Co.

voor onderhoud
en reconstructie van
Rijkswegen
en aanbrengen van
slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63 - Waardenburg - Tel. 04181-2 73
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impressie
vaneen
R.P.-vakantiewerker

De rijkspolitie op de Waddeneilanden heeft vooral
in de zomermaanden te maken met een steeds gro-
ter en steeds gevarieerder hoeveelheid werk, in het

afgelopen seizoen werden bijvoorbeeld ook meer
drugsbezitters dan ooit tevoren aangehouden. Bij alle
activiteiten zijn vakantiewerkers welkome helpers.
Op Terschelling heeft men - bij alle kopzorg van
lieden die iets gevonden of verloren hebben of om
informaties komen, enzovoort, enzovoort - ook nog
te maken met een nijpend ruimtegebrek. Het groeps·
en rayonbureau is veel te klein. Al jaren staat nieuw-
bouw op het programma, maar het komt er nog niet
van. De situatie in het huidige bureau inspireerde
de vakantiewerker Henk Zielstra (zoon van de op-
perwachtmeester E. Zielstra van de Rijkspolitie te
Water in Harlingen) tot het maken van bijgaande
impressie; zo uit het zomerse Terschellinger rijks-
politiebestaan gegrepen ....
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verkeersschool
kreeg slipbaan
op Europees niveau

tekst: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

foto: Dienst luchtvaart, Korps Rijkspolitie

Met het gereedkomen van de slipbanen onder de
1emeente Deil (Enspijk), ligt de slipopleiding van de
Nederlandse politie op Europees niveau. "Je kunt
op deze banen alle programma's afdraaien," zegt de
opperwachtmeester A. Bloemen, die voor de rijks-
politie op het nieuwe complex de scepter zwaait, en
assistent, wachtmeester 1e klasse K. J. Koopman,
instemmend knikt.
Op de dag van ons bezoek is men weliswaar nog
bezig met het leggen van de laatste hand aan de af-
werking, met name de hypermoderne sproei-instal-
latie is nog niet helemaal gereed, maar zowel ge-

meente- als rijkspolitie "slippen" er al bij het leven.
Beide beschikken over een complete baan, inclusief
"skidpan".
De banen zijn gebouwd naar het voorbeeld van de
beroemde Londense Hemdon-baan. Twee strips
(ieder) van omstreeks 80 meter, met aan de kop een
zogenaamde "skidpan", een rond circuit met een
kruis, waarop het gekoppeld slippen wordt geleerd.
In het centrum van het complex ligt een gebouwtje,
dat door het personeel al vlug tot "verkeerstoren"
werd betiteld. In de benedenverdieping zijn, naast
de verwarmings- en sproei-installatie's, toiletten en
bergruimten ondergebracht. Daarboven ligt een knus
keukentje tussen ·twee theorielokalen. Bij de theorie
wordt gebruik gemaakt van een filmprojector en
plotborden. Het ligt in de bedoeling door middel van
een soort intercom vanuit de "verkeerstoren" aan
instructeurs en leerlingen op de circuits aanwijzin-
gen te kunnen geven.

Een mengsel van olie en water maakt de banen spie-
gelglad. Er zijn geen afbakeningen. Raakt de auto
van de weg, dan wordt hij op het stroeve gedeelte
onmiddellijk afgeremd. Voor besmeurd schoeisel be-
hoeft geen angst te bestaan, omdat direct naast de
"verkeerstoren" een aantal parkeerhavens zijn ge-
projecteerd, van waaruit wordt gestart. Een half-
ronde loods biedt plaats aan 40 auto's. In de loods
komt een complete garage en kantoortje voor de
beheerder.
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Materiaal en opleiding
De rijkspolitie oefent op het nieuwe complex met de
GSA, KSA, VW, Ford 20 m, Porsche, TPW en ME-
busje. Het programma voor de basis-opleiding is-
gebaseerd op het "ontkoppeld slippen", terwijl bij
de voortgezette opleiding ook het gekoppeld slippen
(driften) wordt geleerd. Voor dit doel is de "skidpan"
bestemd.
Het gekoppeld slippen vormt een onderdeel van de
achtervolgings-techniek, die in de toekomst tot het
programma voor de gevorderden gaat behoren.
Hoewel men er naartoe werkt om iedere korpsrijbe-
wijsbezitter een basisopleiding (van 1 dag) te laten
volgen, is dit op dit ogenblik nog geen haalbare
kaart wegens tijdgebrek.
De SVO-cursisten (semi-verkeersopleiding) volgen
de basisopleiding. Aan de voortgezette opleidingen
wordt deelgenomen door personeel van de verkeers-
groepen, de Porsche-rijders en andere bestuurders
van snelle auto's.
Ook leden van het Koninklijk Huis komen naar En-
spijk, om hun rijvaardigheid bij te slijpen. Dat laatste
is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat de
voormalige commandant van de Verkeersschool,
overste E. Spierenburg, die aan de totstandkoming
van deze unieke slipbaan veel heeft bijgedragen,
thans hoofd is van de Veiligheidsdienst van het Ko-
ninklijk Huis.
Maar al krijgt men dan op de slipbaan in Enspijk
geen smerige schoenen, de zweetdruppels vloeien
er overvloedig ...

Veilig en vakkundig

verhuizen?
Dat kan bij

PASSIES en Zn.
Opslag en kantoorverhuizingen

Ook INTERNATIONAAL

Wij komen u vooraf bezoeken overal in
Nederland.

Met PASSIES kan alles!

HOOFDDORP - Telefoon 02503 - 6583

VEENENDAAL - Telefoon 08385 - 1 21 64

AALSMEER Telefoon 02977 - 2 46 77

ALPHEN 8. d. RIJN - Telefoon 01no - 56 67
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P. K. de Geus:
docent aan de
kaderopleidingsschool

Met ingang van 1 september is de Staf van de Kader-
opleidingsschool uitgebreid door de indiensttreding
van de heer P. K. de Geus als docent voor de op
mens en maatschappij gerichte vakken.
De heer De Geus is voor vele oud-cursisten van de
school geen onbekende, omdat hij in zijn functie
van adjunct-directeur van de Van 't Lindenhoutstich·
ting te Neerbosch steeds gastheer en inleider is ge-
weest bij de excursies naar deze jeugdinrichting.
Sedert 1965 brengt elke cursus daar een bezoek,
zodat de heer De Geus vrij goed bekend is geraakt
met de sfeer en de doelstellingen van de Vormings-
en Kadercursussen. Ook op andere wijze is de (rijks)
politie geen onbekende voor hem, aangezien zijn
vader groepscommandant der Rijkspolitie is geweest.
De heer De Geus is geboren in Kampen op 28 april
1931. Hij doorliep de kweekschool en de Sociale
Academie te Groningen, terwijl hij bezig is met de
universitaire studie ortho-pedagogiek. Na de school-
periodes was hij van 1952 tot 1955 jachtvlieger bij
de Koninklijke Luchtmacht.
Hierna gaf hij 21/2 jaar les aan het B.J.-internaat "de
Eese" te Steenwijkerwold, waarna hij werd aange-
steld als Inspecteur bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming te Groningen. Hier werkte hij 3 jaar om
vervolgens in 1961 zijn laatst beklede functie, ad-
junct-directeur van het Kinderdorp Neerbosch, te
aanvaarden.
Naast het leidinggeven aan een grote inrichting (380
kinderen) is het onderwijs geen onbekend terrein
voor hem. In verschillende cursussen en instellingen
doceert hij in de vakken: kinderrecht, jeugdcrimina-
liteit, ortho-pedagogiek en ethiek in moderne maat-
schappijproblemen. Voorts is hij gecommitteerde bij
de examens Kinderbescherming A en B.
Wij wensen de heer De Geus veel succes toe in zijn
nieuwe functie en hopen, dat hij in vele sectoren
steun en raadgever zal kunnen zijn voor de (a.s.)
kaderleden van het Korps Rijkspolitie.

H. v. L.
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de heer en
mevrouw Gilissen
eerste
rijkspolitie-echtpaar
Hij wachtmeester 1e klasse sportinstructeur
Zij wachtmeester 1e klasse assistente jeugdzaken

Vrouwen bij de politie zijn reeds sinds jaren de nor-
maalste zaak van de wereld. Eerst bij de gemeente-
politie en wat later ook bij de rijkspolitie. Met de in-
trede van de vrouwen in deze tot dan toch wel spe-
cifieke mannenwereld, duurde het niet lang of ook
het begrip gehuwde werkende vrouw deed, zij het
nog sporadisch haar intrede. En ook hier was het de
gemeentepolitie die de spits afbeet. Sinds enkele
jaren werkt de gemeentepolitie in meerdere plaatsen
bovendien met agentes en hoofdagentes en met de
intrede van deze vrouwelijke onderofficieren bij de
politie duurde het niet lang, of de eerste politie-echt-
paren, waarbij zowel man als vrouw de rang van
(hoofd)agent(e) hadden, waren een feit.
Toen bekend werd, dat op 1 mei 1971 de eerste
vrouwelijke wachtmeesters bij de rijkspolitie in dienst
zouden komen, vroeg men zich zo hier en daar al
eens voorzichtig af, hoe lang het goed zou gaan, al-
vorens de eerste vrouwelijke wachtmeester door een
mannelijke collega aan de haak zou worden gesla-
gen. En wat dat betreft blijven wij met de nodige
interesse nog wel even afwachten. Want hoewel dat
laatste nog moet gebeuren, heeft de rijkspolitie in-
middels wel een politie-echtpaar, waarbij zowel man
als vrouw de rang van wachtmeester 1e klasse heb-
ben.
Een van de negen jonge vrouwen die sinds 1 mei
1971 als wachtmeester of 1e klasse in dienst is ge-
treden, is namelijk mevrouw Gilissen-Eykhout, toe-
gevoegd aan de officier voor jeugdzaken in het dis-
trict Apeldoorn, echtgenote van wachtmeester Gilis-
sen, die als sportinstructeur is verbonden aan de op-
leidingsschool te Arnhem. En daarmee is dan tevens
de eerste bijzonderheid een feit, want hoewel beiden
de rang van wachtmeester 1e klasse hebben, is het
vrijwel onmogelijk om dit eerste rijkspolitie-echtpaar
samen in uniform op de foto te krijgen. Immers voor
de officieren en ook voor de onder-officieren voor
jeugdzaken bestaan geen uniformen en de sport-
instructeurs dragen niet anders dan bij uitzondering
een uniform.
Daarom zeggen zowel de heer als mevrouw Gilissen
als wij hun vragen hoe het is om het eerste rijks-
politie-echtpaar te zijn: "Eigenlijk merken wij er he-
lemaal niets van. Wij werken dan wel bij hetzelfde
ministerie en hetzelfde Korps Rijkspolitie, maar alle-
bei in een zo totaal andere omgeving, dat het voor
ons lijkt alsof wij beiden bij een andere dienst wer-
ken. En eigenlijk is dat ook wel zo. Wij zien elkaar
dan ook nooit onder het werk."

Dat laatste is overigens wel eens anders geweest,
want zij hebben elkaar leren kennen op de oplei-
dingsschool voor de gemeentepolitie te Heerlen,
waar zij klasgenoten waren. Mevrouw Gilissen: "Na
de schooltijd ben ik gaan werken bij de gemeente-
politie Nijmegen, waar ik voordien ook had gesollici-
teerd. Dat is wel een verschil met de rijkspolitie heb
ik inmiddels gemerkt, want daar hoor je pas na je
opleiding waar je naar toe gaat, terwijl je bij de ge-
meentepolitie eerst wordt aangenomen bij een be-
paald korps en van daaruit naar school wordt ge-
stuurd. Ik heb in totaal zes jaar gewerkt bij de ge-
meentepolitie Nijmegen en met erg veel plezier.
Toen wij vorig jaar gingen trouwen heb ik echter ont-

De wachtmeester le klasse Gilissen, links op de foto,
geeft onderricht in kogelstoten

slag moeten nemen, omdat wij in Arnhem gingen
wonen. De afstand en de onregelmatige diensttijden
vielen moeilijk te combineren. Zo heb ik dus bijna
een jaar niet gewerkt, maar wel links en rechts rond
gekeken of er ergens een leuke baan vrij zou komen.
Want ik wilde wel weer gaan werken, het hoefde
voor mij niet persé politiewerk te zijn. Toen mijn man
echter werd beëdigd aan de opleidingsschool te
Arnhem kwam ik in contact met mej. S. A. van Kamp,
officier voor jeugdzaken in het district Amsterdam,
die die dag ook in Arnhem was. Zij vertelde toen on-
dermeer dat men bij de rijkspolitie enkele meisjes
wilde aanstellen in de rang van wachtmeester, ter
assistentie van de officier voor jeugdzaken. Als ik er
iets voor voelde dan moest ik maar solliciteren, zei
ze. En na enig overwegen heb ik gesolliciteerd, met
het gevolg dat ik nu assistente ben van mej. E. L. A.
M. de Kerf, officier voor jeugdzaken in het district
Apeldoorn. En voor zover het mogelijk is om nu al
na enkele weken praktijk bij de rijkspolitie een oor-
deel te vormen, lijkt het mij prettig, maar vooral zelf-
standig en afwisselend werk."
Ook de wijze waarop de heer Gilissen bij de rijks-
oolitie is verzeild geraakt, is een verhaal op zich.
De heer Gilissen verteld daarvan: "Na de schooltijd
in Heerlen waar ik mijn vrouw heb leren kennen, /'
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scheidden onze wegen zich, tenminste wat onze
werkkring betreft. Zij ging immers naar Nijmegen,
tevens haar geboorteplaats en ik naar Heerlen, waar
ik voordien al had gesolliciteerd. In die tijd deed ik
ook erg veel aan sport, met name judo was een fa-
voriete sport. Ik ben dan ook een keer kampioen van
Zuid-Nederland geweest. Door een blessure werd ik
echter afgekeurd voor de wedstrijdsport. Toch wilde
ik graag met de sport bezig blijven. Daardoor en
dankzij de geweldige medewerking van mijn com-
mandant in Heerlen heb ik de twee-jarige cursus
voor sportinstructeur aan het CIOS gevolgd. Toen ik

Gesprekken met ki nderen
... nu dagelijks werk

de cursus met goed gevolg had beëindigd, las ik de
vacature voor een sportinstructeur aan de opleidings-
school in Arnhem. Daar heb ik op gesolliciteerd, met
het gevolg dat ik op 1 juli 1970 ben begonnen aan
de opleidingsschool. Bij het korps te Heerlen was
op dat moment geen vacature. Na afloop van de
CIOS-periode heb ik zelfs geen dag straatdienst
meer gedaan in Heerlen. Bovendien is mijn hobby nu
mijn dagelijkse bezigheid geworden en dat is toch
wel ideaal."
Al is het dan meer dan een jaar geleden, toch is me-
vrouw Gilissen nog wel in staat om een vergelijk te
maken tussen gemeentepolitie en rijkspolitie. "Wat
mij in deze korte tijd het meest is opgevallen is dat
er op verschillende punten een heel andere werk-

voor:

Asfaltverhardingen en
-Deklagen
Cementbetonwegen
Grondcementstabilisaties

uitgevoerd met het modernste materieel en
bewaakt door eigen laboratoria.

KANTOREN:
DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 070-8143 31 - VUGHT: Taal-
straat 38. tel. 04100-23381 - ZAANDAM: Provincialeweg 184
tel. 02980-23277 - HEERENVEEN-Zuid: Jagtlustweg. tel. 05130-
6591 - WAGENINGEN: Mennonietenweg. tel. 08370-3127.
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wijze is dan bij de gemeentepolitie. Op het eerste
gezicht lijkt alles wat trager te gaan. Maar ik moet
daarbij direct toegevèn dat in de meeste gevallen
ook al snel blijkt, dat het nauwelijks anders kan, om-
dat alles zo verspreid ligt."
Wat de heer des huizes het meest is opgevallen bij
de rijkspolitie, is de korpsgeest die er, ondanks alle
interne meningsverschillen zoals overigens overal
het geval is, heerst. "Het is mij nu al enkele keren
opgevallen," vertelt hij, "dat politiemensen uit het
noorden veel van hun collega's uit het zuiden zelfs
bij naam en toenaam kennen en ook omgekeerd na-
tuurlijk."
Zijn dus de eerste reacties van zowel de mannelijke
als de vrouwelijke wachtmeester niet ongunstig, om
een juist beeld te krijgen is het noodzakelijk te weten
hoe de reacties van de nieuwe collega's zijn. En dit
geldt dan in het bijzonder voor mevrouw Gilissen die
immers met haar acht vrouwelijke collega's een heel
nieuw element vormen in het al zo omvangrijke pak-
ket van mensen, diensten en functies bij de rijks-
politie. Wat haar eigen ervaringen betreft vertelt zij:
"Ik geloof wel, dat men eerst even moest wennen
aan ons. Vooral op de groepen. Je kon gewoon mer-
ken dat men eerst even de houding ten opzichte van
ons moest bepalen. Maar als je enkele keren op een
bepaalde groep bent geweest, dan gaat het gewoon
prettig. Natuurlijk moeten wij een klein beetje de
eerste klappen opvangen, omdat wij tenslotte de
eerste vrouwelijke wachtmeesters zijn. Maar ik weet
zeker, dat ik namens alle meisjes spreek als ik zeg,
dat ik hoop dat men ons ook als zodanig zal willen
zien. Niemand van ons zou graag tussen de wal en
het schip komen te hangen en bovendien is een
goede verstandhouding onontbeerlijk voor een goede
samenwerking."
Eén ding is er nog waarmee het echtpaar Gilissen
niet erg tevreden is, dat is hun woning, een vogel-
kooitje op de zevende woonlaag van een negen la-
gen tellend flat in de wijk Malburg te Arnhem. Maar
ook hier zal binnen afzienbare tijd verandering in
komen, als ze namelijk de sleutel krijgen van een
nieuwbouw eengezinswoning te Vaassen. En daar-
mee zal dan de laatste band die er misschien via de
woonomgeving nog was met de gemeentepolitie zijn
doorgesneden.

G. H. Peterink.
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DISCREET GELD OPNEMEN?
bedragen tot f 10.000,-;
te verevenen in 12, 24, 36, 48 of 60 maanden.
Strikt vertrouwelijke inlichtingen worden u
gaarne telefonisch (040-25472- 66633; na kan-
toortijd 04105-3039)of schriftelijk (in neutrale
blanco enveloppe) verstrekt door

E. J. MÖLLER
St. Catharlnastraat 1

EINDHOVEN
door de gem. Eindhoven geautoriseerd financieringskantoor
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HORIZONTAAL:

1 kledingstuk voor dames.
9 teken der vorstelijke

waardigheid.
10 alvorens.
12 livreibediende.
14 lengtemaat.
16 fluitspeler.
17 hoogste punt.
19 schrijfkosten (Latijn).
21 zoogdier.
22 kantig visgebeente.
24 rivier in Oost-Siberië.
25 Engelse titel.
26 slangvormig dameshalsbont.
27 vierhandig dier.
29 middel om melk te

stremmen. .
30 landbouwwerktuig.
31 militaire rang.
34 voorzetsel.
35 plezier, vreugde.
36 nauwsluitend.
38 hemelsblauwe kleur.
39 bij een boerderij gelegen

grond.
41 welpenleidster.
42 letter van het Griekse

alfabet.
43 telwoord.
44 militaire politie (afk.).
45 onenigheid, tweedracht.

47 troefkaart bij diverse
kaartspelen.

48 lat in het hoenderhok waar-
op de hoenders slapen.

50 niet-deskundige.
52 wending.
53 laagtij.

. 55 godsdienstig, vroom.
58 deel van de dag (afk.).
59 het dalen tot een lager

niveau (van water).
61 gewrichtsholte.
62 derhalve.
63 bladplant.
64 rijstbrandewijn.
66 vierwielige koets met lage

bak.
68 zuilengang in oud-Athene,

waar Zeno onderwijs gaf.
69 gebladerte, groen.
71 afgemat.
72 Russische zweep met

riemen.
73 kerkgebouwtje op een

kerkhof.
75 uitstralende warmte.
76 stad in Frankrijk.
78 soort haringnet.
79 vergaarba

VERTICAAL:

1 plaats in Zuid-Holland bij
Gorinchem.

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag Inlichtingen biJ onze vertegenwoordlger
of bel ons kantoor toestel 139.

De winnares van de augustus-puzzel werd:

Mevr. A. BORGER - BEUKERS
Prinses Beatrixweg 4
HOUTEN

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 5 oktober bij de
Puzzel redactie Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Versteegstraat 2 - Voorburg

*
Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*

*

Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

PUZZEL VAN DE MAAND
2 wagenvracht.
3 vrouwelijk schaap.
4 de onbekende (afk. Latijn).
5 uitdrukking van beves-

tiging.
6 stad in Duitsland.
7 trommeltje aan een hengel

om het snoer te vieren of
op te winden.

8 van een hengsel voorzien
vat.

9 hoofddeksel.
11 lijn waarop geschreven

wordt.
12 temerig, saai.
13 niet-giftige slang die haar

prooi door verstikking
doodt.

15 appelsoort.
16 Spaanse munt.
17 schop.
18 tweetal bij elkaar horende

zaken, die samen een een-
heid vormen.

20 Belgische luchtvaartmaat-
schappij (afk.).

22 gepelde gerst.
23 opgelegd werk.
26 landbouwer.
28 Turkse munt.
31 oorlogsvaartuig.
32 slag om de oren.
33 verfstof.

35 ronde opening in het
regenboogvlies.

37 specerij.
39 telwoord.
40 vinnig, verbeten.
45 onvoorzien voorval.
46 soort mijt.
48 persoon van zeldzame

grootte.
49 rode vrucht.
51 uurwerk.
52 de daad van het kiezen.
54 onregelmatig, grillig.
56 voorganger in een moham-

medaanse godsdienst-
oefening.

57 denkbeeld, gedachte.
58 rijzing van de waterspiegel

der zee.
60 plant met kruidige smaak.
63 rij, optocht (van personen).
65 diagonaal weefsel.
67 niet bevestigd.
68 koord dat iets bijeenhoudt

of waaraan voorwerpen
geregen worden.

70 toespraak.
72 grondsoort.
74 tussenzetsel.
75 soort onderwijs (afk.).
77 chemisch symbool.
78 heen en terug (afk. Latijn).
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Aankomst klas A uit Hom.

3e interscholaire
sportdag in Arnhem
foto's: Wmr. 1e kl. A. L. van Ooijen, opleidingsschool Arnhem

Onder het motto "Het geeft niet wie er wint", werd
ditmaal gestreden om de "A.B.J. Proot-beker". Ge-
oordeeld naar de inzet van de deelnemers, kon men
gerust deze leuze in twijfel trekken. Men streed om
elke centimeter en gelet op de vaak oorverdovende
aanmoedigingen, leek het soms wel een prestige-
slag. Zoals vaak het geval is bij dergelijke ontmoe-
tingen, er kwam toch een winnaar uit de bus. De
.Proot't-beker veranderde weer van bezitter en staat
nu in Arnhem ten pronk. Horn zorgde bij deze ont-
moeting voor een geweldige verrassing.
Tijdens de gebruikelijke openings-ceremonie, over-

Onder de leuze "Het geeft niet wie er wint" werd tijdens de
interscholalre sportdag de "prestige"-slag geleverd.

handigde de ploegleider van Horn aan zijn Arnhemse
ambtgenoot een draagbaar televisie-toestel, dat
overeenkomstig de .Homaneze" wens een ereplaats
in het wachtlokaal aan de Velperweg heeft gevon-
den.
Eindstand van deze sportontmoeting: Arnhem 1103
punten en Horn 1019 punten.
Overzicht van de beste prestaties:
Hoogspringen (1) G. P. Heesters, Arnhem 1.65meter
Verspringen (1) J. A. Langendoen, Horn 5.85meter
Hardlopen
100meter (1) H. A. M. Blokhuis, Arnhem 11.9sec.
250 meter (1) T. A. Wor, Horn 33.5sec.
400 meter (1) G. J. Moen, Arnhem 54.2sec.

1500meter (1) Scheurs, Arnhem 4.28.8min.
Touwtrekken (1) Arnhem.
Voetballen Arnhem-Horn eindstand 1-3.
Volleybal Arnhem-Horn eindstand 2-0.
Een geweldig geschenk. Adspiranten uit Hom geven hun
collega's in Arnhem een draagbare T.V.
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Horn leverde weer
102 adspiranten af

afdeling van de opleidingsschool van het
korps rijkspolitie te Horn, heeft met goed gevolg
het examen voor het politiediploma afgelegd
en daarmee de eerste opleiding voltooid.
Deze adspiranten zijn inmiddels van de school
vertrokken en hebben hun bestemming bij de
verschillende districten te land gevolgd.

Opleiding 1970II (totaal 102 adspiranten),
bestaande uit de klassen E. F. G en H van de

Klas E

Staande van links naar rechts:
adjudant P. J. M. Vis,

opperwachtmeester D. Smit,
en de adspiranten R. Bosman,

C. J. Botman, G. H. Bruil,
J. van Barneveld, J. F. F. Blom,

O. Andela, W. J. Boeye, H. Th. Aalbers,
A. J. Bogers, W. S. van den Bemt,

P. A. Buys, R. W. Bouma, W. D. Dierkx,
S. J. M. J. Cruysberg, J. E. Luiten,

W. A. M. Agelink en
opperwachtmeester J. Dolmans.

Zittend van links naar rechts:
J. P. Boerdonk, P. P. J. M. Agelink,

G. J. v, d. Brink, J. A. Bolle,
J. J. Bosman, J. M. G. Berendsen,

P. J. van Dijk, A. J. Mulder, A. J. Burger.

Klas F

Saande van links naar rech s:
opperwachtmeester D. Smit en

G. J. van Honschoten
en de adspiranten J. Heimgartner,

F. Halgen, J. C. de Groo ,
J. A. P. Demmers, A. J. M. Handels.

T. J. A. Hanssen, C. G. C. Hee se.
A. L. M. Dirckx, H. B. A. Fo el .

M. F. A. N. van Hees, A. J. W. . Heu .
J. K. Groen, J. Ei le ors.

H. P. M. Eps amp, F. e se s
R. J. Gerrits, P. A. G. . Ariê s e

adjudant W. Ver eu e .
Zittend van lin s naar ree ts:

de adspiranten, E. M. M. Jansse .
J. Lourens, R. H. C. Spij er,

J. W. M. van Gemert, P. W. J. Haans.
J. Gorissen, T. A. or,

R. J. Gerrits, W. M. Elzerman.

Klas G

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten J. Muller,

R. H. Nieuwenhuyse, G. W. Th. J. Michels,
L. G. J. den Mulder, J. N. E. van Hest,

A. Th. M. Meulebeek, F. J. Kalf,
J. de Heer.

Staande van links naar rechts:
opperwachtmeester D. Smit,

adjudant J. A. A. Kurvers,
en de adspiranten A. J. van der Kolk,

J. A. Langendoen, S. Smedes,
C. A. G. M. Mols, P. S. Eibers,

G. H. Oudenampsen, H. S. Opheikens,
P. Ph. L. Nellen, J. G. C. Maes,

A. C. Scheer, W. M. J. Pommé,
H. J. Nekkers, H. J. Hilbers,

G. F. L Holthaus, L. J. M. Kruse, J. Lubach
en opperwachtmeester P. Knoors.

J

27Rp.org_KB1971_09_sep_Nr.01 237



Klas H

Staande van links naar rechts:
opperwachtmeester D. Smit,
de adspiranten J. Rozendal,
D. Veenstra, A. M. Wouters,

F. H. Welmers, B. Tuinhof,
H. de Vries, A. J. de Wit,

A. Roskam, W. P. J. Verwijlen.
Voorste rij, staande van links naar rechts:

opperwachtmeester G. J. M. Kusters,
de adspiranten F. A. Swieringa,

T. E. de Vries, L. H. A. M. Tomassen,
W. J. A. M. van der Rijken, W. C. Wijnstok,

W. Veurink, P. J. Sikkelerus,
M. H. Urlings, A. R. van Seeters en
opperwachtmeester P. G. Hemdriks.

Knielend van links naar rechts:
de adspiranten H. W. L. van de Walle,

Th. G. C. Romme, J. J. Ramaekers,
F. A. M. G. Rossel, J. M. J. Verlinden,

D. Stuurop, M. J. W. van Steijn,
D. Spoelstra en W. G. J. Suijskens.

m eu.we
groepscommandanten

Op 1 juli 197
Adjudant F. van Limbergen
te Oud-Gastel. Hij werd op

2 september 1917 e
's-Gravenhage geboren en

was vanaf 16 december 1964
plaatsvervangend groeps-

commandant tevens rayon-
commandant te Zuidhorn.

Op 1 juli 1971
Adjudant R. Schuitema

te Grootegast. Hij werd op
15 oktober 1919 te Emmen

geboren en was vanaf
15 augustus 1965

plaatsvervangend groeps-
commandant tevens rayon-

commandant te Uithuizen.

Op 16 juli 1971
Adjudant H. Vinke

commandant
Parketgroep Almelo.

Hij werd op 15 januari 1914
te Zwartsluis geboren en was
vanaf 29 juni 1965 geplaatst

op de Parketgroep Almelo.

Op 1 augustus 1971
Adjudant D. A. M. Bakker
commandant Parketgroep

Alkmaar. Hij werd op
17 augustus 1913 te Zijpe-N.H.

geboren en was vanaf
8 juli 1968 plaatsvervangend

commandant Parketgroep
Alkmaar.

Op 1 augustus 1971
Adjudant J. B. van der Linden

te Zundert. Hij werd op
25 februari 1917 te

Buggenum geboren en
was vanaf 16 apriI 1964

groepscommandant
te Rucphen.

Op 1 augustus 1971
Adjudant J. Huisman

te Landsmeer. Hij werd op
26 april 1917 te Avereest

geboren en was vanaf
15 november 1968 plaats-

vervangend groepscommandant
Koog aan de Zaan.

Op 1 augustus 1971
Adjudant N. J. Vrouwe

te Purmerend. Hij werd op
25 maart 1919 te Zwaag

geboren en was vanaf
1 mei 1964 plaats-

vervangend groeps-
commandant Heiloo.
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folo: Roberl van der Randen, Hoorn

rijkspolitie kreeg
gouden
dranghek

Na het "zilveren stuurwiel" van Veilig Verkeer,
enkele jaren geleden door Prins Bernhard uitgereikt,
ontving het Korps Rijkspolitie thans het "gouden
dranghek" van de Stichting stad Hoorn. Het
"gouden dranghek" wordt door de stichting Stad
Hoorn telkenjare uitgereikt aan een persoon,
instelling of organisatie, die zich in de ruimste zin
van het woord verdienstelijk maakt voor de door de
Stichting in de zomermaanden georganiseerde
toeristische evenementen. Het zal duidelijk zijn, dat
de "verdienste" van het Korps Rijkspolitie in
hoofdzaak op het terrein van het verkeer lagen.
Daarom werd de onderscheiding dan ook, namens
de Algemeen Inspecteur van het Korps, in ontvangst
genomen door de waarnemend commandant van
de Algemene Verkeersdienst, kapitein P. v. d. Molen.
De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het
stadhuis te Hoorn, door de voorzitter van de
Stichting, de heer H. Krijgsman, in aanwezigheid
van onder meer wethouder E. D. de Wit, die een
openingswoord sprak en leden van de Stichting
Stad Hoorn.
De onderscheiding werd in 1969 voor de eerste
maal uitgereikt aan het gemeentebestuur van Hoorn,
in 1970 aan de n.v. v/h ta. J. Ooms & Zonen te
Avenhorn en thans aan het Korps Rijkspolitie.
Het "gouden dranghek" is een miniatuur in goud
(10 x 15 cm) van een zogenaamd drang- of afzethek.
Op zijn beurt reikte kapitein Van der Molen aan
de korpschef van gemeentepolitie te Hoorn,
hoofdinspecteur Th. R. Kootstra, een .jntnl-porsche''
uit als blijk "van goede vriendschap" tussen
rijkspolitie en gemeentepolitie Hoorn.

AAN DE ABONNEES
VAN HET KORPSBLAD

Nog steeds kost een vol jaarabonnement van
12 hele nummers van het Korpsblad Rijkspolitie
- in totaal rond 400 pagina's - slechts 13
gulden, incl. 4% B.T.W.
Dat is nog geen 4 cent per pagina informatie
over wat erin het Korps Rijkspolitie omgaat.
En dat in een tijd van voortgaande geldontwaar-
ding en terwijl al stemmen zijn opgegaan om
de cent als munteenheid maar af te schaffen.
Bij het streven deze lage abonnementsprijs te
handhaven is het noodzakelijk de administratie
van abonnementsgelden en abonnementen zo
eenvoudig mogelijk te laten verlopen.
In dit opzicht is de uitgever nu genoodzaakt
een dringend beroep te doen op de medewer-
king van de abonnees, aangezien het abonne-
mentsgeld m.i.v. deze jaargang niet meer
automatisch kan worden ingehouden op de
salarissen.

Iedere abonnee krijgt nu binnenkort een giro-
acceptkaart toegezonden waarmee het abon-
nementsgeld kan worden betaald. De extra
kosten van giro-acceptkaart en administratie
belopen 30 cent per abonnement.

Die kosten kunt u besparen door zelf v 6 6 r
9 oktober f 13,- over te maken op girono.
833111 t.n.v. Schaafsma & Brouwer te Dokkum
onder vermelding van abonnement K.R.P.
13e jaargang.

Om dezelfde administratieve rompslomp te
beperken vragen wij ook uw medewerking bij
eventuele opzegging van een abonnement.
Niet meer tussentijds, maar uiterlijk één maand
vóór het begin van een nieuwe jaargang (dus
Vóór september).
Bij voorbaat dank voor uw begrip en de te
nemen moeite.

de uitgevers

B RUIL
Apeldoorn n.v.

Wegenbouw

Kantoor EDE - Postbus 19

Telefoon 08380-1 9016* - Telex 45335
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DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering. vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.

personalia

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN
Per 14-8-'71: Owmr. H. W. de Jonge van
Steenderen naar Lochem; owmr. J. Bil
van Dronten naar Steenderen.
DISTRICT ASSEN
Per 17-7-'71: Wmr. 1e kl. J. Achterstraat
van Coevorden naar Peize.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-8-'71: Parketwachter W. O. Bouw
van 's-Gravenhage naar Arnhem.
DISTRICT GRONINGEN
Per 19-6-'71: Owmr. W. A. Tuuk van Nieu-
werschans naar Luyksgestel.
Per 1-7-'71: Wmr. 1e kl. G. de Leeuw van
Opende naar Leek; owmr. H. Troost van
Spijk naar Appingedam.
Per 1-8-'71: Wmr. J. Berends van steen-

teren naar Wehe-den Hoorn; owmr. H. J.
Veerman van Kantens naar Uithuizen.
Per 14-8-'71: Wmr. M. W. J. Wachter van
Finsterwolde naar St. Willibrord.
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. A. Piersma 'van
De Wilp (Marum) naar Zuidbroek; wmr. 1e
kl. P. K. Vellinga van Leek naar Midwolda.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'71: Owmr. L. v. d. Ploeg van Kol-
lumerzwaag naar Zeegse.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. A. Koster van
Dedemsvaart naar Harkema-Opeinde;
wmr. 1e kl. P. J. M. Brans-Brabant van
Schalkhaar naar Stein.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-7-'71: Adjudant W. Erkelens tot
dienstdoend stafofficier speciale diensten
te Zwolle.

bevorderingen

DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: A. G. v. Dijk te Goudswaard.
Per 1-8-'71: J. Kuijper te Hellevoetsluis.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: van opleidingsschool Horn:
J. E. Luiten te Hardinxveld-Giessendam;
H. J. Hilbers en T. A. Wor te Baren-
drecht; R. H. Nieuwenhuijse te Dirksland ;
P. A. Buijs te Hardinxveld-Giessendam;
W. M. Elzerman en J. de Heer te Poor-
tugaal; J. A. Langendam te Brielle.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: van opleidingsschool Horn:
C. G. C. Heemskerk, 's-Gravenhage; J.
C. de Groot te Lisse; F. Hagen te Pij-
nacker; C. P. Overhand te De Lier; M. J.
W. v. Steijn te Ber el en Rodenrijs.
DISTRICT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-8-'71: A. Piersma te Zuidbroek;
P. K. Vellinga te Midwolda.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-12-'70: H. Keijzer te Groningen.
DISTRICT MIDDELBURG
tot wachtmeester:
Per 1-7-'71: van opleidingsschool Horn:
P. J. van Dijk te Axel; J. J. Bosman te
Zierikzee; J. A. Bolle te Oostburg.
DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'71: J. B. H. Kloppenburg te
Heiligland.
Per 16-7-'71: R. van Doorn te Ochten.

Rijkspolitie in kleuren T.V.-programma
Op 14 oktober a.s. om ± 20.20 uur begint een TROS-kleuren-
televisie-amusementsprogramma. Regisseur René Stokvis heeft
aan zijn redactionele formule voor dit programma een luchtige
relatie met "verkeer" gelegd. Enkele motorvoertuigen en de
klanken van de Rijkspolitiekapel zullen in dit een uur durende
programma, gedurende zeven spectaculaire minuten te zien en
te beluisteren zijn. De uitzending is niet "ingeblikt" maar vindt
"direct" plaats vanuit de "Meerpaal" in Dronten.
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in dienst getreden

DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'71: A. B. Bal, adm. ambt. C 3e
kl. te Assen (staf); H. Habing, adm. ambt.
C 3e kl. te Assen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-8-'71: H. Tuinman, adm. ambt. C 3e
kl. te Zwartsluis; G. Kamphuis, schrijver
te Zwolle.
Per 16-8-'71: H. v. Tebberen, adm. ambt.
C 3e kl. te Borne.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-8-'71: H. Hamminga te Amsterdam;
A. A. van Swieten te 's-Gravenhage; F.
A. C. Coppens en L. M. de Voogt te Mid-
delburg; L. H. Schwanen te Maastricht;
J. de Ridder te Zwolle.
Per 1-9-'71: M. A. J. Ensche te Eindho-
ven; W. L. L. Dodemont te Maastricht;
G. J. Veneberg en J. H. Lammertink te
Zwolle; H. van der Velde en H. Oosten-
brink te Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN
Per 1-8-'71: Wmr. 1e kl. J. Hartkamp te
Oostendorp.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-9-'7~: Rijksambtenaar E J. de Jager
te 's-Gravenhage.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-8-'71: Wmr. A. C. Eckhardt te Uilt.
Per 1-9-'71: Owmr. P. H. Gubbels te Nij-
megen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-8-'71: H. v. d. Putte, adm. ambt.
C 2 te Weerselo.

Wij herdenken

Wmr.1e kl.
H. W. v. d. Berg

Cadzand
district Middelburg* 18-1-1918

t 24-8-1971

Wmr.1e kl.
C. J. Papeveld

Nieuwerkerk
district Middelburg'* 7-9-1911t 27-8-1971

Wmr.1e kl.
A. H. Dikkers

Goor
district Zwolle* 10-9-1917

t 25-8-1971
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zelfmoord
Vrijwel iedere politieambtenaar wordt in zijn
politiepraktijk meerdere malen geconfronteerd met
het verschijnsel zelfmoord en pogingen daartoe.
Politieel gezien zal zijn taak hierbij meestal beperkt
blijven tot het vaststellen of er sprake is van
zelfmoord of van een misdrijf.

Zoals onder meer uit het in dit nummer opgenomen
interview met prof. Speyer blijkt zijn er
echter vele redenen om meer te weten van de
achtergronden van dit probleem, met name als het
gaat om het onderscheid in ontstaanswijze van
zelfmoord en van de zelfmoordpoging.

Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de politie-
ambtenaar, zeker gezien de stijging van de
zelfmoordpogingen, vaker dan voorheen een rol
kan spelen bij het herkennen van de signalen om
hulp die deze mensen voor hun daad uitzenden.

Ook de opmerkingen van deze hoogleraar over
agressie en agressiviteit zijn voor elke politie-
ambtenaar van groot belang.

Het probleem van de zelfmoord en de poging
daartoe is van een te grote omvang om het in een
taboe-sfeer te laten rusten.

Red.

BIJ de omslagfoto:

Als het om openbare orde en veiligheid gaat zijn de adspiranten
van het Korps Rijkspolitie de spes patrlee. de hope des vaderlands.
Daarom op dit omslag één van de vele klassen adspiranten
die dit jaar afzwaaiden van de opleidingsscholen en overal
in het land in actieve dienst kwamen.

(foto: Techn. Recherche Arnhem)

-
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zelfmoord:
evenveel doden
als in verkeer

Zelfmoord en zelfmoordpreventie zijn dezer dagen
onderwerp van gesprek geweest op een te Nijmegen
gehouden symposium, waarvoor ook deelnemers uit
Canada, Joegoslavië, Engeland, Frankrijk en België
waren gekomen.
De feiten, dat alleen in Nederland per jaar evenveel
doden vallen door zelfmoord als bij verkeersonge-
vallen en dat rond 70% van de zelfmoordenaars hun
voornemen tevoren blijkt aan te kondigen of dat in
Engeland door zelfmoordpreventie het aantal zelf-
moordgevallen met 27% daalde, tonen aan dat het
vraagstuk in ons land tot dusver onderschat is en
dat het symposium - dat ruime publiciteit heeft ge-
kregen - niet alleen bijzonder zinvol was, maar ook
om een vervolg vraagt.
Het zelfmoordprobleem is wellicht van nog groter
importantie omdat vele sterfgevallen niet als zelf-
moord worden herkend en de cijfers wellicht aan-
zienlijk hoger liggen.
Hieronder enkele keiharde feiten, door deskundigen
op het symposium op tafel gelegd:

• Dr. P. Baan, die het congres opende namens de
minister van Volksgezondheid: Van de 110.000 Ne-
derlanders, die in 1970 stierven, kwamen er 7.500
om door ongelukken, vergiftigingen, geweld enzo-
voort. Van die 7.500 stierf 14% tengevolge van zelf-
moord. Buiten de rond 1.000 mensen per jaar van
wie bekend is dat ze door zelfmoord overlijden
wordt aangenomen dat er zeker 7 tot 8 maal zoveel
pogingen tot zelfmoord worden gedaan. Alle cijfers
op dit gebied zijn aan de lage kant.

• Prof. dr. K. van de Loo, hoofd van de vakgroep
klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen en drs. R. Diekstra, die in samenwer-
king met de politie en de GG en GD te Nijmegen en
Arnhem een onderzoek hebben ingesteld naar het.
verband tussen de sociale factoren en zelfmoord-
gedrag : Het merendeel van de mensen die zelf-
moord hebben gepleegd of een poging daartoe
deed, heeft kort daarvoor contact gehad met een
arts of psychiater. In de meeste gevallen kon geen
oplossing voor de problemen worden gevonden.

• Hoe men ook over zelfmoord mag denken (voor-
oordelen hebben het zicht op het zelfmoordgedrag
lange tijd belemmerd: "de afschuwelijkste zonde, de
enige waarover geen berouw mogelijk was") men-
sen die zichzelf doden doen dat niet omdat ze zo
gelukkig zijn; de bestaande levensnood kan niet
door de betrokkenen alleen worden opgelost, maar
slechts door middel van solidariteit.

• Zeventig tot negentig procent van alle zelfmoord-
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gevallen wordt gepleegd door een overdosis aan
geneesmiddelen.

• Slechts 10% van de gevallen wordt gepleegd door
geestelijk gestoorden. '

• Een zelfmoordpoging is een schreeuw om hulp of
beter: een schreeuw om hoop, een poging tot com-
municatie. .

• Opmerkelijk is dat de meest geslaagde zelfmoor-
den bij mannen plaats vinden in de leeftijdsperiode
van 64 jaar.

• Ook in de leeftijdsgroep van 16-jarigen (jongens)
en 18-jarigen (meisjes) komen veel zelfmoordpogin-
gen voor.

• Ook het feit dat in sommige gezinnen niet-autori-
taire maar democratische verhoudingen heersen kan
een rol spelen: wanneer inplaats van het vaderlijk
gezag ouders samen met kinderen besluiten nemen:
en indien aan de hogere eisen die dat stelt aan de
gezinsleden niet voldaan wordt kan dat een factor
zijn waardoor jeugdige personen in een crisissituatie
raken. Dit pleit niet voor het in stand houden van
strenge gezagsverhoudingen maar wijst op eisen,
die gesteld worden aan een democratisch gezin.

• De Engelse psychiater dr. C. Bagley: Bij de sinds
1963 in Engeland opgebouwde preventie-organisatie
van de Samaritanen meldden zich in 1970 68.531
wanhopige mensen. Sinds de organisatie, die dag
en nacht bereikbaar is en over een leger vrijwilligers
beschikt aan het werk is, daalde het aantal zelf-
moordgevallen van 6.247 in 1963 tot 4.779 in 1969.

• Het is struisvogelpolitiek te veronderstellen dat
de problematiek rond zelfmoord, alcohol, drugmis-
bruik, echtscheiding, geen gemeenschappelijke oor-
zaak zou hebben in de onleefbaarheid van de hui-
dige maatschappij.

ZELFMOORD
De problematiek rond zelfmoord en
zelfmoordpoging krijgt de laatste tijd
(eindelijk) de aandacht, mede door een te
Nijmegen gehouden symposium, waaraan

, in dit nummer van het Korpsblad summier
aandacht wordt besteed. Temeer omdat
ook de politie geregeld met de hiermee
verband- houdende vraagstukken wordt
geconfronteerd lijkt het de redactie niet
alleen zinnig zulks te doen, maar prijst zij
zich ook gelukkig op deze pagina's een
artikel hierover te kunnen afdrukken dat
werd gepubliceerd in het tijdschrift
"Avenue", zulks met grote erkentelijkheid
jegens de redactie van dat blad.-

zelfmoordpoging
een schreeuw
om hulp

trix betlem in gesprek
met prof. speijer

.Jk maak me ernstig bezorgd over
de toeneming van de agressie in
de wereld, over de psychische
milieuverontreiniging. Wanneer jij
niet doet wat ik zeg, kaap ik een
vliegtuig, schiet ik je overhoop,
steek ik je neer. Ik voorspel u
dat de agressie hand over hand
zal toenemen. Het is een
logisch gevolg van het feit
dat men welvaart met welzijn
verwart."
Dat zegt prof. dr. N. Speijer,
sociaal psychiater, vijfenzestig
jaar, hoogleraar in Leiden en, met
prof. Bastiaans, hoofd van de
Jelgersmakliniek in Oegstgeest.
Hij verwacht dat het aantal zelf-
moordpogingen, psychosomatische
ziekten en neurotische klachten
zal toenemen naarmate de
agressiviteit stijgt.

Professor Speijer promoveerde in 1935 op een dis-
sertatie over "De energetisch-psychologische grond-
slagen van de zelfmoord." Hij is voorzitter van het
sinds 1966 bestaande Algemeen Nederlands Gezel-
schap voor de Studie van Zelfmoordproblemen. In
1969 verscheen van zijn hand een lijvig werk over
het zelfmoordvraagstuk. In september 1970 begon
hij met prof. Kruijt (sociologie, Delft) een groot-
scheeps onderzoek naar de zelfmoord en de zelf-
moordgoging in ons land.
In oktober 1970 zei hij op het landelijk artsencongres
in Scheveningen tot een gehoor van zeshonderdvijftig
artsen: .Jk meen dat de toestand van nu met zijn
zelfmoordpogingen, zijn agressie-uitingen, zijn drugs-
verslaving, zijn rebellie, grotendeels voortkomt uit
eenzaamheid en angst. Het zal niet zonder meer in
gunstige zin veranderen. Integendeel. Wij zullen met
een toeneming van de agressiviteit en andere dis-
regulaties rekening moeten houden."
Hij zei ook: "Onder willekeurige bevolkingsgroepen
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in geïndustrialiseerde landen zijn onderzoeken ge-
daan waaruit is gebleken dat vijfentwintig procent
van de onderzochte volwassenen zo ernstig gestoord
blijkt te zijn, dat zij slechts op deficiënte wijze kun-
nen functioneren."
Prof. Speijer heeft geen enkele aanleiding om te
denken dat dit percentage in Nederland lager zou
liggen. In de eerste plaats wijt hij dat aan de cultuur-
verandering die wij doormaken.
"Als baby doe je waar je zin in hebt. Je kunt je luier
naar hartelust bevuilen. Dan komt de tijd dat je ouders
dat niet meer goed vinden, de tijd van de zindelijk-
heidsdressuur. Van nature hebben we de neiging een
wens die in ons opkomt te bevredigen. In ons cul-
tuurpatroon moeten we die neiging grotendeels on-
derdrukken. Na de tweede wereldoorlog is er een
welvaartssituatie ontstaan. Tal van wensen, zowel
van kinderen als van ouderen, die vroeger onbevre-
digd bleven, konden ineens bevredigd worden. Tot
op zekere hoogte is dat prettig. Maar men heeft ver-
geten dat behoeftenbevrediging op grond van wel-
vaart niet samengaat met geluk en met welzijn. Het
gevolg is dat er op het ogenblik een mensenslag op-
groeit dat het financieel heel wat beter heeft dan wij
ouderen het vroeger hadden, maar daarbij niet heeft
geleerd zijn frustraties te doorstaan. Elke opkomen-
de wens wordt bevredigd. En het nare daarbij is, dat
naarmate er meer wensen bevredigd worden, er nog
meer opkomen die óók om bevrediging vragen. Er is
geen eind aan de behoeftenbevrediging.
Welvaart is niets anders dan een economische ge-
bondenheid aan een consumptiemaatschappij die op
prestatie en geld is gericht. Zolang we dat hebben
zult u een toename zien van een verminderde frustra-
tietolerantie. Dat betekent dat we een toename krij-
gen van agressie, met alle nadelen van dien.
We zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde setting,
een bepaald milieu, een bepaalde familiesituatie en
met bepaalde moeilijkheden. Je leeft in deze maat-
schappij en je ondergaat daar de invloed van. De
ene mens is door allerlei factoren iemand geworden
die alleen psychisch in de war raakt als hij getroffen
wordt door werkelijk grote rampen, de andere mens
zal door het minste en geringste in de war raken,
ondanks het feit dat hij of zij een goed en comforta-
bel leven leidt. Tussen deze twee uitersten bestaan
allerlei schakeringen. Je kunt een ander niet beoor-
delen naar jezelf. Je kunt niet vergelijken. Het gaat
erom wat de ander draagt, kán dragen. De innerlijke
kracht die je hebt, staat in verhouding tot de last die
je kunt dragen. Die bepaalt ook de frustratie die je
aankunt. We noemen dat de quotiënt van draag-
kracht en draaglast. Hoe groter de draagkracht, hoe
meer kans op een grotere frustratietolerantie. Een
karakter wordt mede door frustraties gevormd. Het
weghouden van iedere frustratie is bepaald niet be-
vorderlijk voor een goede persoonlijkheidsontwikke-
ling. Het kind moet worden getraind om tussen het
opkomen van een wens en de bevrediging ervan een
tijd(je) te kunnen wachten. Uitstel van wensbevredi-
ging verhoogt de draagkracht en de frustratietole-
rantie. Hoe geringer de frustratietolerantie, hoe snel-
ler er frustraties optreden. En frustratie is de wortel
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op de opleidingsscholen komen ook de adspiranten in contact
met de realiteit van zelfmoord.
foto: Wachtmeester 1e klasse A. L. van Ooyen, Arnhem

van agressie.
Men maakt zelden verschil tussen agressie en agres-
siviteit. Agressie is een positieve waarde. Alle activi-
teiten die we ontplooien staan in het teken van
agressie. Dat is positief. Agressiviteit is een geper-
verteerde agressiedrift, is negatief, destructief.
Laten we eens stellen dat iedere mens beschikt over
honderd eenheden agressie. Vijftig daarvan stop je
in je werk, twintig in sport, twintig in hobby's. Dan
blijven er nog tien over. Wat doe je daarmee?
Als je die agressie niet gebruikt, raakt ze geperver-
teerd. Dan wordt ze omgezet in agressiviteit. Gaan
we bijvoorbeeld de werktijd verkorten, dan blijft er
een stuk agressie braak liggen. Dat zal uitgroeien tot
agressiviteit, tenzij we de mensen leren hun vrije tijd
behoorlijk te besteden, want dán kan die agressie
positief worden benut.
Een verkorting van de werkweek zou dus wel eens
gepaard kunnen gaan met een toeneming van agres-
siviteit. Die agressiviteit kun je op drie manieren
kwijtraken. Je kunt haar weer omzetten in agressie
door extra aan sport te gaan doen of karweitjes te
gaan opknappen waar je eerder niet aan toekwam
- allebei gunstig. Maar de agressiviteit kan ook naar
binnen worden gericht. Dan word je ziek. Dan is er
sprake van een psychosomatische ziekte. Dan krijg je
een maagzweer of een van die bekende managers-
ziekten, een hart- of een maagkwaal.
In dat verband ook moet de opleiding van toekom-
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stige huisartsen grondig en radicaal worden gewij-
zigd. Met een paar kleine aanpassingen redden we
het niet. Voor steeds meer kwalen worden uitsteken-
de medicijnen gevonden. Met heel wat ziekten van
onze dagen zal de arts binnen afzienbare tijd niet
meer geconfronteerd worden. Maar hij zal in toe-
nemende mate te maken krijgen met psychosoma-
tische ziekteverschijnselen en andere neurotische
klachten. Daarbij moet zijn opleiding worden aange-
past."

Er worden per jaar ongeveer duizend zelf-
moorden gepleegd. Dat cijfer blijft vrij con-
stant. Maar het aantal zelfmoordpogingen -
ongeveer vijftienduizend - neemt elk jaar
toe. Hebt u enig idee hoe dat komt, profes-
sor?

"Een zelfmoord en een zelfmoordpóging zijn twee
totaal verschillende dingen. Een zelfmoord heeft een
andere ontstaanswijze dan een póging tot zelfmoord
en wordt bovendien door een andere bevolkings-
groep gepleegd.
Een zelfmoordpoging is, hoe gek het ook klinkt,
eigenlijk een poging om te leven. De poging tot zelf-
moord is net als een psychosomatische ziekte een
uitvloeisel van agressiviteit ten opzichte van het
eigen lichaam. Wordt de agressiviteit langs onbe-
wuste weg naar binnen gericht, dan ontstaat er een
kwaal; gebeurt het wat meer bewust, dan kan er een
poging tot zelfmoord worden gedaan. Meestal be-
tekent dat een schreeuw om hulp.
Een zelfmoordpoging is niets anders dan agressivi-
teit die je op jezelf richt. Wie een poging tot zelf-
moord doet, heeft dikwijls wel uiterlijk, maar niet in-
nerlijk de intentie om dood te gaan. Onderzoekingen
hebben uitgewezen dat minder dan een derde deel
van de zelfmoordpogingen werkelijk op de dood aan-
stuurt. De grote meerderheid van hen die een zelf-
moordpoging doen, bedoelen met die poging te zeg-
gen: Ik wil het zo graag anders, ik heb al zo vaak
geprobeerd een oplossing voor mijn moeilijkheden
te vinden, ik heb' allerlei middelen aangewend om
mijn omgeving duidelijk te maken dat het zo niet
langer gaat, dit is mijn laatste kans, help me toch!
Het is een laatste signaal om hulp en vaak heeft het
succes.
Wij mensen zenden voortdurend signalen uit, maar
wij verstaan die signalen van elkaar ongelofelijk
slecht. Alleen als we samen een borrel drinken en
over koetjes en kalfjes kunnen praten, gaat het goed.
Wie een poging tot zelfmoord doet, heeft altijd al
verschillende signalen uitgezonden. Hij is naar zijn
huisarts gegaan om hem te zeggen dat hij zo slecht
slaapt. En de dokter heeft hem een slaapmiddel ge-
geven omdat die dat signaal niet heeft begrepen.
Vijftig tot zestig procent van al degenen die een zelf-
moordpoging doen, zijn eerst met de een of andere
klacht bij hun huisarts geweest. Daarna zijn ze mis-
schien naar een vriend of een vriendin gegaan, om
te praten. Maar die had niet eerder tijd voor hen dan
de volgende week. Ook die heeft het signaal niet
begrepen.

Dan wordt er naar sterkere middelen gegrepen; dan
wordt er ruzie gemaakt. We zijn ons vaak niet be-
wust dat mensen ruzie maken om hulp te krijgen.
Gek? Kinderen doen dat ook. Een kind dat ruzie
maakt, doet dat vaak omdat het te weinig aandacht
krijgt. Als je ruzie maakt, trek je aandacht, dan krijg
je van vader of moeder een pak op je donder - dat
is tenminste wát."

En iemand die zelfmoord pleegt, geeft die
ook signalen?

"In veel mindere mate. Die wil geen hulp. Zelfmoord
ligt op een heel ander vlak. En u moet niet vergeten
dat zich onder de zelfmoordenaars heel wat geestes-
zieken bevinden. Daarnaast zien we een aantal ba-
lans-zelfmoorden. Die betreffen mensen die heel
welbewust overwogen hebben een eind aan hun
leven te maken. Ze hebben zorgvuldig de voordelen
tegen de nadelen afgewogen. Dat is een totaal an-
dere groep dan de zelfmoordpógers, al geef ik toe
dat er van de ene groep natuurlijk naar de andere
overgaan.
Mensen die een zelfmoordpoging doen, kunnen een
paar jaar later tot een voltooide zelfmoord komen.
Maar er zijn ook heel veel mensen die één enkele
zelfmoordpoging doen en zo'n poging later nooit
meer herhalen. De zelfmoordpoging is in tal van ge-
vallen de slotakte van een bepaalde psychische ont-
wikkeling. De man of de vrouw gaat gebukt onder
bepaalde trauma's. Maar dat is nooit de werkelijke
oorzaak, al denkt de betrokkene dat vaak, - die ligt
dieper. Toestanden binnen de huwelijkssfeer vooral
kunnen traumatiserend werken. Ook moeilijkheden
op het werk kunnen van invloed zijn. Er zijn ook an-
dere factoren: ouderdom bijvoorbeeld of het over-
lijden van sleutelfiguren in iemands leven.
Als ik al die factoren onder één noemer breng, zou
ik zeggen: oorzaken van een zelfmoordpoging zijn
eenzaamheid en angst. Het toenemen van het aantal
zelfmoordpogingen kan te maken hebben met een
verminderd incasseringsvermogen bij de moderne
mens. En daar komt nog bij dat we tegenwoordig
vrij gemakkelijk aan vergiften kunnen komen."

En die eenzaamheid en die angst?

"Eenzaamheid en angst gaan samen. We raken nu
aan een heel moeilijke problematiek. Angst, levens-
angst, is de grondslag van alles. Eenzaamheid is niet
hetzelfde als alleen zijn - dat wil ik graag nog eens
onderstrepen. Ook te midden van anderen kun je
eenzaam zijn. Je kunt bepaalde contacten niet op-
brengen, daar is eenzaamheid het gevolg van. En
dat hangt samen met de mate waarin je een bepaald
leed kunt verdragen, met de frustratietolerantie dus.
Je kunt meer frustraties dragen naarmate je grondi-
ger bent opgevoed, niet alleen door je ouders, maar
ook door de maatschappij. En opgevoed is dan: op-
gevoed tot het dragen van frustraties, tot het om-
zetten van vrije agressie in toegepaste agressie, en
dus niet in agressiviteit. Hoe grondiger die opvoe-
ding is geweest, hoe minder gauw je tot een zelf-
moordpoging zult komen, hoe minder gauw je naar
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drugs zult grijpen, alcoholist zult worden, eenzaam
zult zijn.
Willen we deze problematiek te lijf, dan zullen we
tot een totaal andere aanpak moeten komen. We zul-
len minder moeten gaan kijken naar prestatie en
naar geld, en meer naar welzijn. Welvaart hébben
we, maar welzijn is veel belangrijker. Iedereen heeft
een koelkast, een teevee, een auto, iedereen kent
welvaart, maar welzijn is er niet."

Wie is er op het idee gekomen een landelijk
onderzoek te doen naar de zelfmoord en de
zelfmoordpoging, en waarom gebeurt dat?

"In alle bescheidenheid geloof ik dat ik op het idee
ben gekomen. Het Ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid financiert het onderzoek."
Nergens ter wereld bestaat er tot nog toe een dui-
delijk beeld van de zelfmoordpoging. Daarom zal bij
dit onderzoek de nadruk worden gelegd op de niet
geslaagde poging.
Prof. Speijer hoopt met de gegevens die hij op deze
manier verzamelt, te kunnen aantonen dat degenen
die zelfmoord plegen, zoals verondersteld wordt, een
totaal andere groep van de bevolking uitmaken dan
degenen die een poging tot zelfmoord doen. Het on-
derzoek is ook van praktisch belang. Men kan er
door te weten komen hoe het staat met de hulp die
gegeven is en gegeven kan worden aan hen die een
zelfmoordpoging hebben gedaan. Met meer kennis
omtrent de verschijnselen en de achtergronden er
van kan men nu eenmaal beter werken aan het voor-
kómen van zelfmoorden en pogingen daartoe. Sinds
1 september 1970 melden alle artsen in Nederland
aan een centrale post op het ministerie alle gevallen
van zelfmoord en zelfmoordpoging die hun ter ken-
nis komen.
Die gegevens worden door de computer verwerkt en
later vergeleken met de gegevens die de volkstelling
oplevert, want als men weet hoeveel zelfmoordpogin-
gen er door jongeren tussen achttien en vijfentwintig
[aar worden gedaan, is het noodzakelijk dat men
ook weet hoeveel van die jongeren er in totaal zijn.
Als dit onderzoek rond is, volgen nog twee diepte-
onderzoekingen, waarover op dit moment nog niets
te zeggen valt.
Iedere nationaliteit heeft haar zelfmoordcijfer. Waar-
om die cijfers per land verschillen, is vrij onduidelijk.
Hoe het komt dat in West-Europa de stad Wenen de
meeste zelfmoorden telt, valt niet te zeggen. Vreemd
is het wel, want het is een rooms-katholieke stad en
men neemt algemeen aan dat het aantal zelfmoor-
den onder rooms-katholieken kleiner is dan onder
protestanten. Noorwegen, Schotland, Nederland, Ita-
lië, Spanje en Ierland zijn landen met lage zelfmoord-
cijfers. Denemarken, Zwitserland, Duitsland, Frank-
rijk, Oostenrijk en Zweden hebben hoge zelfmoord-
cijfers. Ver van het moederland hebben geëmigreer-
de Duitsers en Italianen in de Verenigde Staten nog
altijd hetzelfde zelfmoordpercentage als thuis in het
oude vaderland. Niemand heeft daar een verklaring
voor. Vooral vroeger lag het zelfmoordcijfer bij man-
nen hoger dan bij vrouwen (4 tegen 1). De mannen
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overwegen nog steeds, maar geleidelijk aan naderen
de cijfers elkaar. Bij vrouwen vindt men meer zelf-
moordpógingen.
Het aantal zelfmoorden neemt toe met de leëftijd. Bij
de póging tot zelfmoord ligt de top in de leeftijds-
groep tussen twintig en vijfendertig jaar. Onder we-
duwen, weduwnaars en gescheidenen komt zelf-
moord meer voor dan onder gehuwden met kinderen.
Bij gehuwden vinden we daarentegen weer meer
zelfmoordpógingen.
Bij de zelfmoordpoging kiest men bij voorkeur
"zachte" middelen (slaaptabletten), bij de zelfmoord
gaat de voorkeur uit naar het "harde" middel (schie-
ten, verdrinken, ophangen, voor de trein werpen).
Dat men in de stad meer pogingen tot zelfmoord
doet of eerder de hand aan zichzelf slaat dan op het
platteland, blijkt onjuist.
Onder mensen met een vrij beroep komt zelfmoord
meer voor dan onder personen in vaste dienstbe-
trekking. Zelfmoordpógingen worden bij voorkeur
gedaan tussen vijf uur in de middag en twaalf uur
's nachts, zelfmoorden gebeuren meestal overdag.
Bij zelfmoord worden er meer afscheidsbrieven ge-
schreven dan bij zelfmoordpógingen. Tussenmense-
lijke conflicten zijn vaker het motief voor zelfmoord-
pógingen dan voor zelfmoorden.

Als je merkt dat iemand in je omgeving zo'n
signaal om hulp uitzendt, wat moet je dan
doen?

"Luisteren en tijd aan hem of haar besteden. De tijd
die we niet hebben. Het wordt preken, maar we heb-
ben ontzettend weinig tijd voor elkaar over zodra
het ons wat moeite kost. Geld ja, dat hebben we wel
voor elkaar over. Dat kost geen inspanning. Maar
wat dóen we voor elkaar? Ik geloof dat we in de
eerste plaats af moeten van de structuur van deze
maatschappij waarin we alleen maar aan onszelf
denken en op zijn hoogst dan ook nog aan vrouwen
kinderen. We staan er niet bij stil dat er nog meer
mensen zijn die onze hulp nodig hebben.
Je moet je niet gaan afvragen of iemand het recht
heeft om zelfmoord te plegen; je moet ervan uitgaan
dat iemand het recht heeft om te leven. En dan moe-
ten we hem dat leven ook mogelijk maken. Als hij
dood wil, moet hij dat zelf weten, maar hij wil hele-
maal niet dood.
Wil je in dit leven gelukkig zijn, dan moet je een vrij
grote frustratietolerantie hebben. Dat kan alleen als
we ophouden met alleen te kijken naar prestatie en
geld. We moeten meer gaan letten op karakteront-
wikkeling, op wat je bent als mens. We moeten voor
elkaar openstaan. En we moeten beginnen dat aan
onze kinderen te leren. We moeten ze leren dat het
niet gaat om prestatie en geld, maar om andere
waarden. Dan kan er misschien iets veranderen. We
zitten nu in een vicieuze cirkel. Die moet eindelijk
eens doorbroken worden.
Doen we dat niet - en ik blijf daarvoor waarschu-
wen - dan zullen we het aan den lijve ondervinden.
Dan worden we geconfronteerd met een geestelijke
milieuverontreiniging van een enorme omvang."
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Airborne-tocht
roept
herinneringen op

Het defilé werd geopend met de vlag van de
Politiesportvereniging Renkum

Aankomst van H. K. H. Prinses Margriet op Hartenstein,
begeleid door burgemeester mr. D. Matzer van Bloois van Renkum
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Majoor-generaal S. E. Urquhart, c. b.D.S.O., vm. commandant
van de 1ste British Airborne Division en de Rotterdamse
hoofdcommissaris van politie A. Wolters, op het Airborne-kerkhof.

Daar zat hij: de grote, sterke en vriendelijk uitzien-
de oorlogsveteraan, generaal-majoor b.d. R. E. Ur-
quhart. Graag had hij de uitnodiging aanvaard, om
ter gelegenheid van de 25e Airborne-wandeltocht
naar Hartenstein te komen, de plaats waar hij 26
jaar geleden slechts enkele dagen zijn hoofdkwar-
tier had. Nu zat hij als eregast naast Prinses Mar-
griet en mr. P. van Vollenhove, kijkend naar de dui-
zenden defilerende wandelaars.
Al lijkt het voor de ouderen wat onwaarschijnlijk,
toch is het al weer 26 jaar geleden dat deze gene-
raal en 8000 mannen - Engelse en Poolse parachu-
tisten - hun leven waagden om ons van de Duitse
bezetting te bevrijden.
Dat was op 17 september 1944 toen de "Operatie
Market" moest worden uitgevoerd, die bekend is ge-
worden als "De slag om Arnhem".
De opdracht die generaal Urquhart moest uitvoeren
was voornamelijk daarop gericht om zo snel moge-
lijk de bruggen in de omgeving van Arnhem te ver-
overen en te zorgen dat er een zogenaamd brugge-
hoofd werd gevormd, om vandaar uit de Duitse troe-
pen tot overgave te dwingen.
Het pakte voor de Airborne-divisie anders uit dan
was verwacht. De gevechtswaarde van het bijna uit-
gebloede Duitse leger had men duidelijk onderschat;
er waren versterkingen aangevoerd. De "Operatie
Market" mislukte en kostte vele levens; in slechts 9
dagen aan geallieerde zijde 1200man. Zij vielen voor
onze vrijheid.
Ter nagedachtenis aan deze gevallenen, die op het
Airborne-ereveld te Oosterbeek begraven zijn, or-
ganiseert de politiesportvereniging Renkum, jaarlijks
de Airborne-wandeltocht. De route die bij hotel Har-
tenstein begint, leidt via het Airborne-kerkhof, langs
de landingsplaatsen van de parachutisten.
Waar nu de stoppels van het afgemaaide koren
staan en de late aardappelen wachten om gerooid
te worden, daar werd destijds bitter gestreden in
een gevecht van man tegen man.
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Korps Rijkspolitie
sterk verte genwoordigd
bij 25-ste Airborne mars

Ruim 20.000 deelnemers gingen dit jaar van start om
deze tot een traditie geworden Airborne-wandel-
tocht mee te lopen. Onder de vele voorbijtrekkende
groepen Amerikaanse, Engelse, Deense en Duitse
militairen, was het Korps Rijkspolitie sterk vertegen-
woordigd. De opleidingsschool Arnhem, was met
acht groepen, totaal 165 man duidelijk in de meer-
derheid.
Opvallend was, dat de vertegenwoordiging van de
reserve politie de laatste jaren sterk teruggelopen is.
Jammer, want g.elet op de achtergrond van deze
mars, is het juist voor de reservisten een geweldig
ontmoetingspunt.
Bij het defilé werd de aanmarcherende Rijkspolitie-
kapel met veel applaus begroet. Achter de kapel
volgden de adspiranten, die de spanningen van het
aanstaande mondelinge examen in Arnhem hadden
gelaten en met volle overgave, het hoofd naar rechts

gewend, voorbijmarcheerden en misschien wel even
de adem van de daar aanwezige commanderende,
militaire officieren hebben doen inhouden. Wellicht
zullen zij gedacht hebben aan "de goede oude tijd".
Het publiek, duidelijk aangenaam verrast door deze,
zo correct uitziende politiemannen, liet zich gewillig
door adspiranten van een jongere opleiding achter
de hekken plaatsen. Want ook langs de lijnen was
het Korps sterk vertegenwoordigd. Een detachement
van 120 rijkspolitie-ambtenaren, overwegend adspi-
ranten met 5 dienst.maanden", zorgden, samen met
collega's van de gemeentepolitie Renkum en onder-
steund door collega's in de lucht, voor een soepele
verkeersregeling en afzetting.
Geen "troubles", die een dissonant hadden kunnen
zijn ten opzichte van ook de diepere achtergrond
van deze sportieve ontmoeting.

Jury-uitslag politiegroepen :

1e prijs: klas D
2e prijs. klas C
3e prijs: groep A
4e prijs: klas A
5e prijs: groep B

Opleidingsschool Arnhem.
Opleidingsschool Arnhem.
Opleidingsschool (Gempo) Lochem.
Opleidingsschool Arnhem.
Opleidingsschool (Gempo) Lochem.
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Op 30 juni 1971werd tijdens een
druk bezochte receptie in het
gebouw van de Algemene Inspectie
te Voorburg, afscheid genomen
van kolonel T. J. Canter Visscher.
In zijn functie van plaatsvervangend
Algemeen Inspecteur is hij op
1 juli 1971opgevolgd door
kolonel J. R. Hoogkamer.
Nadat de nieuwe plaatsvervangend
Algemeen Inspecteur enkele
maanden in functie was, had
kapitein J. Ranselaar namens onze
redaktie het volgende
vraaggesprek met hem.

Wanneer wij in vogelvlucht Uw ambtelijke loopbaan
volgen, blijkt dat U op 1 november 1936 als surnu-

.merair adjunct inspecteur bij de Amsterdamse ge-
meentepolitie in dienst trad en op 1 juli 1946 werd
geplaatst bij de Algemene Inspectie van het Korps
Rijkspolitie. .
Er zijn ongetwijfeld duidelijke verschillen - zowel
wat betreft taak als formatie - tussen de Algemene
Inspectie waar U in 1946 kennis mee maakte en de
situatie anno 1971.
Welke verschillen vallen U bij vergelijking het meeste
op?

kolonel J. R. Hoogkamer:

de werkzaamheden
aan de Algemene Inspectie
zijn niet alleen uitgebreid,
maar in vele opzichten
ook van karakter veranderd

Inderdaad: Taak en formatie van de Algemene In-
spectie zijn aanmerkelijk veranderd. Zoals er ook
in de hele politiedienst, in de taakuitoefening en de
taakopvatting aanmerkelijke wijzigingen zijn vast te
stellen. Uw vraag is toegespitst op de Algemene
Inspectie en daar zal ik mij dan toe beperken. En
dan stel ik voorop dat er naast grote verschillen -
daarop komen wij nog wel terug - in die 25 jaar
op één punt nauwelijks iets veranderd is, namelijk
het feit dat al het personeel steeds klaar staat voor
het Korps de gunstigste werkomstandigheden te
scheppen, hoe moeilijk dat soms ook valt.
Dat geldt voor de oude kern, maar evenzeer voor
diegenen, die na de reorganisatie zijn gekomen.
De reorganisatie. Ja, die bracht wel de grootste ver-
andering, de reorganisatie en de verhuizing naar
Voorburg niet te vergeten.
Het aantal personeelsleden is in die 25 jaar verveel-
voudigd en de werkzaamheden zijn niet alleen uit-
gebreid, maar in veel opzichten ook van karakter
veranderd. Voor een deel natuurlijk omdat de terri-
torialJ inspecties verdwenen, maar toch ook voor
een belangrijk deel omdat in de eerste jaren de
nadruk lag op het inspecterend karakter, terwijl
langzamerhand de beheerstaak een veel groter ac-
cent heeft gekregen. Dat blijkt ook uit de organi-
satievorm van de Algemene Inspectie.
Er is veel veranderd in de loop der jaren. Primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden van het perso-
neel zijn grondig gewijzigd evenals de rechtspositie.
Vervoers- en verbindingsmiddelen namen in aantal
enorm toe en veranderden soms totaal van karakter.
De toenemende criminaliteit en de grote vlucht van
het verkeer brachten speciale problemen mee voor
het "hoofdkwartier".
Voor verschillende taken - op de inspectie en in

Velen kwamen kolonel Hoogkamer en
echtgenote gelukwensen met de
benoeming tot plaatsvervangend
Algemeen Inspecteur.
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Generaal W. de Gast overhandigde de scheidende
plv. Algemeen Inspecteur, kolonel T. J. Canter Visscher,
een persoonlijk aandenken.

de andere onderdelen van het Korps - zijn burger-
krachten gekomen als gewaardeerde medewerkers
naast de politie-ambtenaren.
Het zijn maar enkele grepen uit al die omstandig-
heden die de Algemene Inspectie in feite een heel
ander gezicht gegeven hebben.

U was bij de Algemene Inspectie destijds in het bij-
zonder belast met aangelegenheden betreffende het
verkeer en heeft toen - zoals U het bescheiden
uitdrukt - een "steentje bijgedragen" tot de oprich-
ting van de Verkeersschool.
Nadat U op 1 januari 1953 districtscommandant Alk-
maar bent geworden - zo vlak voor de "ramp" in
Zeeland - is daar de "dag voor het district" geko-
men (omdat de districtscommandant niet àlle per-
soneelsleden kon bezoeken werden de rollen omge-
draaid en kwamen de personeelsleden in groepjes
van 15 naar de districtscommandant) terwijl in die
tijd ook de idee werd geboren te komen tot een
meer doelgerichte uitoefening van de politiedienst.
Als districtscommandant Groningen - en later als
Territoriaal Inspecteur Groningen - heeft U de

Ook de - inmiddels afgetreden - minister van Justitie,
mr. C. H. F. Polak was op de afscheidsreceptie aanwezig.
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verdere uitwerking van dit project bevorderd en is
het "Systeem Methodisch Toezicht" voor de land-
groepen ing-evoerd.
U houdt kennelijk van het zoeken naar nieuwe we-
gen, vandaar onze volgende vraag of U bij de Alge-
mene Inspectie of bij het Korps nu ook denkt aan
nieuwe ontwikkelingen?

In elk bedrijf en in elke organisatie zoekt iedere
geïnteresseerde medewerker steeds naar "nieuwe
wegen". Wanneer je als chef mee kunt helpen om
soms gestalte te geven aan ideeën die in de organi-
satie zelf leven, is dat niet een persoonlijke ver-
dienste, al geeft dat wel een prettig gevoel, dat is
niet te ontkennen.
Ik bedoel hiermee te zeggen, in antwoord op Uw
vraag, dat ik graag zal willen meewerken aan ont-
wikkelingen die kunnen dienen om de uitoefening
van de politietaak zo goed mogelijk te laten verlo-
pen en de politieman en -vrouw zoveel mogelijk tot
hun recht te laten komen. En als .wij nu praten over
"de politieman en -vrouw" dan' moeten wij denken
aan de wachtmeester op een post, de man van de
vekeersgroep, de technisch assistent, de parket-
wachter, het lid van een velddienstdetachement, de
man van de A.v.D., de schipper van de Rijkspolitie
te Water, de medewerker van de Dienst Luchtvaart,
het lid van een bereden groep. Dit zijn de mensen
in de executieve sector die het "gezicht" van de
Rijkspolitie bepalen (en in mijn antwoord vergeet
ik er licht een paar).
Maar zij kunnen niet werken zonder de staven, de
scholen, de werving, de algemene inspectie.
En uit het samenspel van al die ongelijksoortige
onderdelen komen de ideeën voor "nieuwe wegen".
Als ik er aan mee kan werken om die ideeën en
gedachten vorm te geven - en er is op veel ter-
reinen nog heel wat te doen - mag ik mij gelukkig
prijzen.

Als novum in Uw functie zien wij de combinatie
plaatsvervangend Algemeen Inspecteur en Hoofd
van de Stafafdeling Beleid en Beheer. Dat brengt
ons tot de vraag of U door de uitoefening van beide
functies voldoende geïnformeerd kunt blijven over
wat er in het Korps - van de voet tot de top -
leeft?

Wanneer U met Uw vraag bedoelt, of mijn dubbel-
functie mij de kans geeft, om alles te weten, dan
moet ik daar volmondig "nee" op antwoorden. In
het bedrijfsleven is de tijd dat de directeur alles wist
wat er omging ook voltooid verleden tijd geworden.
Maar als onze organisatie goed functioneert - en
dat is een zaak die ik als zeer belangrijk zie en die
mij veel hoofdbrekens kost - dan moet het mogelijk
zijn te komen tot een goede vertikale en horizontale
communicatie. Dat is erg belangrijk. Als we er in
slagen die communicatie tot stand te brengen, kan
de leiding van het Korps beschikken over de infor-
matie die U voor ogen staat. De daarvoor geëigende
kana'en zijn de ambtelijke contacten langs de hierar-
chieke lijnen, de niet genoeg te waarderen bespre-
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kingen in het kader van de Algemene Dienst Com-
missie in de bijzonder nuttige bijeenkomsten van
functionarissen van de districts- en vergelijkbare
niveaus met ambtenaren van de Algemene Inspectie.

Als afronding van het gesprek een aangelegenheid
waarbij elke politieman betrokken is. Bij de formatie
van het nieuwe kabinet is ook de reorganisatie van
de Nederlandse politie als een belangrijk punt aan
de orde gesteld. Zijn er ten aanzien hiervan aspec-
ten die Uw bijzondere belangstelling hebben?

Ja, zeer bepaald. Er zijn twee aspecten die ik hier-
over naar voren wil brengen. Daar is in de eerste
plaats mijn hoop dat een nieuwe organisatievorm
ons land het best functionerend politieapparaat zal
brengen. Daarnaast moet de nieuwe politieorgani-
satie een eind maken aan de decennia durende on-
zekerheid die én voor het apparaat én voor de indi-
viduele politieambtenaar funest is.
We mogen goede hoop koesteren, eindelijk af te
komen van het politievraagstuk.
Dat zal geen "rust" betekenen voor de politie, maar
wèl het verdwijnen van veel onrust en onlust.
De politiedienst, het doel van onze organisatie kan
alleen daarbij gebaat zijn.

@ VAN GEND & LOOS

organisatoren
van
elk vervoer

AAN DE ABONNEES
VAN HET KORPSBLAD

Nog steeds kost een vol jaarabonnement van
12 hele nummers van het Korpsblad Rijkspolitie
- in totaal rond 400 pagina's - slechts 13
gulden, incl. 4% B.T.W.

Dat is nog geen 4 cent per pagina informatie
over wat erin het Korps Rijkspolitie omgaat.
En dat in een tijd van voortgaande geldontwaar-
ding en terwijl al stemmen zijn opgegaan om
de cent als munteenheid maar af te schaffen.
Bij het streven deze lage abonnementsprijs te
handhaven is het noodzakelijk de administratie
van abonnementsgelden en abonnementen zo
eenvoudig mogelijk te laten verlopen.

In dit opzicht zijn wij genoodzaakt een dringend
beroep te doen op de medewerking van de
abonnees, aangezien het abonnementsgeld
m. i. v. deze jaargang niet meer automatisch
kan worden ingehouden op de salarissen.

Iedere abonnee ontvangt - voorzover hij niet
reeds betaald heeft - een giro-acceptkaart,
waarmee het abonnementsgeld kan worden
betaald.

Om dezelfde administratieve rompslomp te
beperken vragen wij ook uw medewerking bij
eventuele opzegging van een abonnement.
Niet meer tussentijds, maar uiterlijk één maand
vóór het begin van èen nieuwe jaargang (dus

in augustus).

Bij voorbaat dank voor uw begrip en de te
nemen moeite.

de uitgevers

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 - 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

13
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Prof. mr. J. M. Polak
regeringscommis saris

Politiewet

Tot regeringscommissaris voor de voorbe-
reiding van de herziening van de Politiewet
is benoemd prof. mr. J. M. Polak te Ede.
Hij zal de Minister van Justitie en de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken bijstaan bij die
voorbereiding, alsmede bij de behandeling
van voorstellen terzake in de Staten-Gene-
raal. Deze taken zal hij vervullen naast zijn
ambt als hoogleraar in de rechts- en staats-
wetenschappen van de westerse gebieden
aan de Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen en dat van rector magnificus van die
hogeschool.

De heer Polak, geboren in 1922te Den Hel-
der, studeerde rechten aan de Rijksuniver-
siteit te Leiden, waar hij in 1945 het docto-
raal examen behaalde en in 1953 promo-
veerde. Bovendien studeerde hij notarieel
recht en verzorgde hij later de opleiding
voor notariële examens.

In 1947 werd hij benoemd tot substituut-
griffier van de arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage, en in de periode 1951-1953
geplaatst als assistent van prof. mr. J. Eg-
gens, toen advocaat-generaal bij de Hoge
Raad. Daarna was hij gedetacheerd bij het
Ministerie van Justitie als medewerker aan
het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In 1957werd
de heer Polak benoemd tot rechter in de
rechtbank te 's-Gravenhage.

In 1957 volgde zijn benoeming tot hoog-
leraar in de rechts- en staatswetenschap-
pen aan de Landbouwhogeschool, waarvan
hij in 1970voor twee jaar het rectoraat aan-
vaardde.

Prof. Polak heeft in de loop van de tijd het
voorzitterschap vervuld van diverse com-
missies van de Sociaal-Economische Raad.
Hij heeft zitting in de redacties van het Ne-
derlands Juristenblad en W.P.N.R. (Week-
blad voor privaatrecht, notarisambt en re-
gistratie).
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Mensen van de randgroepen, de beredenen en de
verbindingswagen van de A.V.D., hel zijn verlrouwde beerden
bij vele assislenlies.

... OP ASSISTENTIE ...

Jaarlijks worden door mensen van de rijkspolitie
tientallen assistenties verleend; sommige van een
maand en ontelbare wellicht van kortere duur. Im-
mers het helpen van een collega van een naburige
groep of post, bij een verkeersongeval, brand of aan-
houden van een lastige verdachte, het zijn even-
zovele bijstandsverleningen, al krijgen de meeste
niet eens die naam. In de regel worden die bijstands-
verleningen pas assistenties genoemd, wanneer men
op zijn minst een hele dag op pad is. Zandvoort, As-
sen, Tubbergen, Zundert, Sassenheim, Lisse, Val-
kenburg zijn namen die bij politiemensen in het hele
land in dit kader een overbekende klank hebben.
Meestal zijn het auto-, of motorraces of -crosses,
bloemencorso's, wielerwedstrijden of andere grote
volksvermaken, die het noodzakelijk maken, dat de
plaatselijke politie assistentie nodig heeft van elders.
En lang niet altijd is iedereen blij, als hij is uitver-
koren, ergens anders dienst te moeten doen. Niet
zelden betekent het, dat zo'n dag begint, op een
tijdstip, dat het donker van de nacht nog maar nau-
welijks of helemaal geen plaats heeft gemaakt voor
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het licht van een vroege ochtend. En ook niet zelden
is de zon allang weer ondergegaan, als de "assis-
tentiedag" achter de rug is. Maar niet alleen door
de lange duur zijn deze dagen veelal extra zwaar,
ook door de meestal niet alledaagse werkzaamheden.
Het uren achtereen staan langs een traject of circuit
of het regelen van het verkeer op een druk kruis-
punt, maken zo'n dag tot een vermoeiende, waarbij
de benen loodzwaar wegen, als ze 's avonds tot rust
komen, achter een goede maaltijd, een verkwikkend
pilsje of zomaar in de auto, als er voor eten of drin-
ken geen tijd overblijft. En ook dat gebeurt helaas
nog wel eens. Zoals het ook nog wel een enkele
keer voorkomt, dat 's morgens in alle vroegte als er
al enkele uren is gereden, niet eens de mogelijkheid

Met de mobilofoontafel op weg naar de post
langs het circuit

aanwezig is, om ergens een kop koffie te drinken.
Gelukkig zorgen- een goede afzetting, dikwijls ver-
zorgd door de AVO van de rijkspolitie, en een over-
wegend meegaand publiek er in de meeste gevallen
voor, dat de taak een voornamelijk preventief karak-
ter heeft. Maar ondanks dat, wordt er heel wat ener-
gie gevergd, terwijl zo'n dag beroving van een vrije
dag of verstoring van een dienstdag betekent, waar-
door ook al vanwege het nog steeds geldende per-
soneelstekort, het werk op de eigen groep of post
nog eens extra nadelig wordt beïnvloed.
Ondanks de minder plezierige kanten die iedere
assistentieverlening nu eenmaal met zich meebrengt,
zijn er toch ook plezierige kanten. Immers een dag
weg betekent onderbreking van de dagelijkse be-
slommeringen in de eigen standplaats. En boven-
dien is het feit dat men op zo'n dag collega's ont-
moet uit andere plaatsen een goede gelegenheid om
oude kennismakingen te vernieuwen en nieuwe ken-
nissen op te doen. En vermoedelijk is dat toch wel
de oorzaak, dat de mensen doorgaäns goed gehu-
meurd blijven.

EEN UIT VELE

Uit één van de vele assistenties
hebben wij er willekeurig eentje
gepikt. Niet de grootste, maar ook
niet de kleinste. In de zeven keer
dat de motorraces te Oldebroek
zijn gehouden, heeft men immers
wel een zodanige faam verworven,
dat er een flink aantal
toeschouwers deze wedstrijden
bezoekt, ook al laten zo nu en
dan de weersomstandigheden
nog wel iets te wensen over.

één dag Oldebroek
Als de wachtmeester 1e klasse Boers uit Eibergen,
om kwart over zeven de parkeerruimte bij het
groepsbureau te Wezep oprijdt, is hij al ruim drie uur
uit de veren, terwijl hij dan al ruim twee achter het
stuur heeft gezeten. Hij zegt: "Om vier uur vanmor-
gen ben ik opgestaan en zo rond vijf uur ben ik van
huis weggereden. Nadat ik eerst nog drie collega's
uit Groenlo, Lichtenvoorde en Neede had opgehaald,
was het al bijna zes uur, toen wij richting Wezep
konden rijden. En als alles een beetje meezit, dan
ben ik vanavond voor elf uur weer thuis."
Als wij hem 's avonds na afloop van de wegraces
weer spreken zegt hij: "Nog een rotdag gehad ook.
Ik heb bijna de hele dag gestaan. Er was geen fat-
soenlijke zitgelegenheid in de buurt van mijn post.
Bovendien was 's morgens het weer te nat voor een
natuurlijke zitplaats en 's middags waren er teveel

's Morgens bij de trainingen viel het nog wel mee met de drukte.
's Middags was dat ·wel anders.

15
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Politiemensen te voet vóór de afzettingen. Maar op de
achtergrond houdt wachtmeester 1e kl. Groothuis
te paard een oogje in het zeil.

mensen. Ik zal blij zijn, als ik straks weer in de auto
zit." Niet iedereen heeft echter een post gehad, met
zo weinig uitwijkmogelijkheden, want de wacht-
meester 1e klasse Piepers uit Lichtenvoorde werd
zelfs verwend door de mensen, waar hij in de buurt
stond.•• Ik kreeg 's middags zelfs een warme maaI-
tijd aangeboden, door de mensen die woonden bij
de post waar ik stond. Bovendien stond er een stoel
ter beschikking voor het geval ik even wilde uitrus-
ten, terwijl ik de hele dag door, mijn hartversterkin-
gen goed op tijd heb gehad," vertelt hij.
Waaruit maar weer blijkt, dat het feit of een assis-
tentie prettig of minder prettig verloopt, van vele
factoren afhankelijk is.
Verreweg het grootste deel van de mensen heeft op
zo'n dag niet de meeste hinder van het publiek,
maar van het geraas van de motoren. De pauzes tij-
dens de trainingen 's morgens en de ruimten tussen
twee wedstrijden 's middags worden als een ge-
schenk uit de hemel beschouwd. En van deze oasen
van rust wordt dan ook gretig gebruik gemaakt om
een gesprek aan te knopen of af te maken, omdat
het even tevoren door het geraas van de motoren
werd beëindigd.
Eén van de uitzonderingen op de grote groep men-

16

sen die er hinder van hebben, is de wachtmeester
Van Oostrum uit Aalten, in oktober van de oplei-
dingsschool gekomen ·en nu bezig aan Zijn stage-
jaar, die zegt: ••Ik sta hier echt te genieten. Ik vind
het motorracen een prachtsport en ik ben dit jaar
dan ook al naar verschillende wedstrijden geweest,
zoals in Francorchamps, Assen, Hengelo (G.) en nog
een paar plaatsen; in mijn eigen tijd dan natuurlijk."
Dat niet iedereen er zo over denkt, blijkt wel uit de
woorden van een wachtmeester uit Wezep: •.Je hebt
inderdaad een preventieve taak hier langs de baan.
En dat is maar goed ook, want veronderstel dat je
van 's morgens acht tot 's avonds zes uur ook nog
steeds de mensen naar achteren moet duwen. Dat
zou maar een vervelende toestand worden. Overi-
gens gaat dat hier bij zo'n motorraces nog weer een
stuk gemakkelijker dan bij een cross of een wieler-
wedstrijd. Daar zijn de mensen immers lang niet zo
doordrongen van het gevaar."
Een post ver weg van het circuit, maar wel midden
tussen de uitlaatgassen, wordt bemand door wacht-

Terwijl de grote broers racen, crossen de jongeren.
Adjudant Vochteloo van de bereden groep Hulshorst
schijnt er wel wat in te zien.

Burgemeester mr. dr. J. H. Luiting Maten informeerde
ook even, of alles naar wens verliep.
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meester A. Vrielink, per 1 juli overgekomen van de
groep Vollenhove naar de post Steenderen en in de
maand die hij op zijn nieuwe standplaats heeft door-
gebracht, bezig met zijn derde assistentieverlening,
waar er voor het seizoen is afgelopen, nog wel en-
kele bij zullen komen. Hij zegt: "Met dat parkeren
heb je het wel even druk, voor de races beginnen
en als zij zijn afgelopen. Maar als de races bezig
zijn, is het rustig zodat je niet constant bezig hoeft
te zijn. Overigens sta ik hier liever dan langs het cir-
cuit, want als ik de hele dag dat gebrul van die
motoren zou moeten aanhoren, zou ik het vanavond
geloof ik zat zijn."
Als wij midden op de dag een bestuurslid spreken
van de Stichting Circuit Oldebroek, vertelt hij zeer
tevreden te zijn over de manier waarop de politie
ieder jaar medewerking verleent. "Wij proberen het
voor de politiemensen steeds zo aangenaam moge-
lijk te maken. En ik dacht dat dat wel aardig lukte.
Hoewel de weersomstandigheden vandaag niet ide-
aal zijn, heb ik nog nauwelijks een klacht gehoord."

Oldebroek eiste 41 man assistentie

op deze wijze willen omwonenden aangeven dat niet
ieder terrein voor de motoren toegankelijk is.

Twee mensen die tenslotte ook weer een zucht van
verlichting zullen slaken, als alles achter de rug is,
zijn wachtmeester 1e klasse J. Lange en opper-
wachtmeester G. J. Bosman van de post Oldebroek.
Omdat opper G. J. Bosman nog betrekkelijk nieuw
is en voor de eerste keer is betrokken bij de races,
heeft wachtmeester Lange het leeuwedeel van de
voorbereidingen verricht. Normaal wordt hij bijge-
staan door wachtmeester 1e klasse Meurs, maar die
is door ziekte uitgeschakeld. "Zo'n drie weken van
tevoren begint het al," aldus wachtmeester Lange,
"dan beginnen de eerste besprekingen met het stich-
tingsbestuur en de gemeente. En de rest van de tijd
wordt dan met tussenpozen benut, om de dranghek-
ken te verzorgen, de verkeers- en veiligheidsmaat-
regelen te bespreken en voor vele andere karweitjes,
die nu eenmaal onherroepelijk zijn verbonden aan
het voorbereiden van een dergelijk evenement."
Als 's avonds om half zeven, een half uur later dan
verwacht, onze landgenoot Theo Bult uit Lonneker
als tweede is gehuldigd, achter de Engelsman Char-

Wachtmeester J. Fikse uit Eibergen ziet toe bij de start.

les Mortimer en de bezoekers zonder moeilijkheden
zijn weggeloodst, begeeft ook de 41 man sterke as-
sistentieploeg zich huiswaarts. Sommigen met nog
zeker twee uur rijden voor de boeg. Want het dis-
trict Apeldoorn is nu eenmaal het meest uitgestrekte
district van het Korps Rijkspolitie.

G. H. Peterink
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tekst en foto's:

opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

bereden
groep
Hulshorst
sprong
en
"crosste"
het best.In
"Wassenaar

Defilé in galop tot besluit

In aanwezigheid van de directeur-qeneraal van po-
litie, mr. W. J. van Eijkern, de Haagse hoofdcommis-
saris van politie, dr. C. N. Peijster, de Algemeen In~
specteur van het Korps Rijkspolitie, generaal W. de
Gast en vele andere autoriteiten, vond op 22 sep-
tember j.l., op de terreinen van het landgoed "Voor-
Iinden" te Wassenaar, het traditionele treffen plaats
tussen de bereden groepen van het Korps Rijks-
politie en de bereden brigade van de gemeente-
politie 's-Gravenhage.
Dit jaarlijkse concours hippique, daags na de ope-
ning van de Staten-Generaal, waaraan de bereden
groepen hun medewerking verlenen, is niet alleen
een uitstekende training voor ruiter en paard, maar
het vormt tevens een goede gelegenheid voor het
vestigen en verstevigen van de onderlinge kontakten
en uitwisseling van gedachten,
De weersomstandigheden waren ideaal. De organi-
satie door de bereden groep Wassenaar, met mede-
werking van personeel van Algemene Inspectie (bu-
reau M-E en bijstandsverleningen), een burger-jury
en de pachters van het landgoed .Voorlinden", die
gratis de terreinen beschikbaar stellen, was voor-
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treffelijk. De wedstrijden, zowel het springconcours
in de morgenuren als de cross country 's middags,
werden een groot succes voor de bereden groep
Hulshorst, die in beide onderdelen als eerste ein-
digde.
In de cross country versloegen de rijkspolitieruiters
hun collega's van de Haagse gemeentepolitie. Maar
meer dan de uitslag telt de sportieve wijze waarop
werd gestreden. Hoe groot de onderlinge rivaliteit
ook mocht zijn, geen moment, hetzij bij winst of ver-
lies, werden de normen van sportiviteit geweld aan-
gedaan. Daarom mocht generaal De Gast, die aan
het eind van de dag de prijzen uitreikte, dan ook
met recht gewagen van een feestelijke dag, die veel
heeft bijgedragen aan de goede onderlinge ver-
standhouding, zowel tussen de rijkspolitieruiters als
tussen rijks- en gemeentepolitie.
Bij het springconcours moesten 12 hindernissen met
een hoogte van ongeveer 1 meter worden overwon-
nen. De lengte van het parcours bedroeg 500 meter,
de toegestane tijdsduur was 2 minuten.
De lengte van de vrij pittige cross country, met tal
van lastige obstakels, zoals sloten, heggen en hek-
ken, bedroeg 2 kilometer.

Door een "muur" van water moesten de
deelnemers aan de cross country.

Een der deelnemers neemt op fraaie wijze een hindernis

20

Dank aan de jury

Dit waren de resultaten:
SPRINGEN:
Equipe: 1. Bereden groep Hulshorst.

2. Bereden groep Bilthoven
3. Bereden groep Hoogeveen

Individueel
fouten

o
o
o
4
4
o
3
4
4
4
4
7
7
8

12

tijd
35.2
37
40,8
35,9
38,4
85
86,1
87,1
90
90
103,3
86,1
96
94,4

132

1. Wmr. 1e kl. G. te Velde, gr. Hoogeveen, David
2. Wmr. 1e kl. G. O. Blanken, gr. Bergen, Zubine
3. Wmr. 1e kl. D. M. de Jonge, gr. Wassenaar, Romanus
4. Wmr. 1e kl. J. A. v. d. Kamp, gr. Hulshorst, Kitty
5. Wmr. 1e kl. M. v. Barneveld, gr. Boxtel, Iwan
6. Wmr. 1e kl. T. de Gelder, gr. Bilthoven, Erik
7. Owmr. T. C. H. Timmermans, gr. Boxtel, Peter
8. Wmr. 1e kl. J. B. Leiten, gr. Bergen, Sandra
9. Wmr. 1e kl. G. Hogendorp, gr. Hulshorst, Freule

10. Wmr. 1e kl. H. Rodenburg, gr. Hoogeveen, Bento
11. Owmr. D. Laning, gr. Hulshorst, Goudster
12. Wmr. 1e kl. W. Noordhof, gr. Bilthoven, Frank
13. Wmr. 1e kl. C. A. Jongste, gr. Wassenaar, Maikel
14. Wmr. 1e kJ. J. A. de Groot, gr. Bilthoven, lIoe Dia
15. Wmr. 1e kl. A. BalJema, gr. Hoogeveen, Rex
No.'s 1 I.m. 5 na barrage.
De stijl prijs werd toegekend aan wmr. 1e kl. G. Hogendorp, bereden
groep Hulshorst.

CROSS COUNTRY:
Voor epuipe's Korps Rijkspolitie en de Bereden Brigade van de
Gemeentepolitie 's-Gravenhage:
1. Korps Rijkspolitie. 2. Gemeentepolitie 's-Gravenhage.
Voor equipe's bereden groepen Korps Rijkspolitie:
1. Bereden gr. Hulshorst. 3. Bereden gr. Wassenaar
2. Bereden gr. Bilthoven 4. Bereden gr. Hoogeveen

Individueel:

1. Wmr. 1e kl. H. J. Rodijk, gr. Hulshorst, Prins
2. Wmr. 1e kl. T. Scheuneman, gr. Hulshorst, Ronny
3. Wmr. 1e kJ. R. P. A. M. Leussink, gr. Hulshorst, Trix
4. Wmr. 1e kl. A. v. d. Bijl, gr. Hoogeveen, Valeta
5. Wmr. 1e kl. J. Booker, gr. Bilthoven, Rakker
6. Wmr. 1e kl. W. A. van Dijk, gr. Bilthoven, Chianti
7. Wmr. 1e kl. M. J. Heinsdijk, gr. Wassenaar, le Petit
8. Owmr. C. A. de Haan, gr. Wassenaar, Cesar
9. Wmr. 1e kl. S. v. d. Wulp, gr. Wassenaar, Mambo

10. Wmr. 1e kl. H. J. Uneken, gr. Hoogeveen, Drikus
11. Wmr. 1e kl. B. L. v. d. Horst, gr. Bilthoven, Ceres
12. Owmr. M. A. v. d. Graaft, gr. Hoogeveen, Roland

CROSS COUNTRY Individueel Gemeentepolitie 's-Gravenhage:

1. h.ag. C. Th. Hoogervorst, Tjerk
2. ag. J. J. Bommezijn, Alex
3. ag. S. v. d. Outenaar, Apollo
4. h.ag. C. A. G. Langereis, Mercurius
5. h.ag. G. W. J. van Zomeren, Premiant
6. ag. C. van Denzen, Caesar
7. h.ag. D. Puitrum, Rex
8. h.ag. J. J. Driessen, Maurits
9. ag. H. Polling, Hella

10. h.ag. W. Oosterveen, Tristan
11. h.ag. J. Grossourt, Marco
12. h.ag. G. v. d. Hoeven, d'Artagnan
13. ag. H. A. Hooglander, Orion
14. h.ag. G. W. van Kooten, Lord

tijd
4.54
5.07
5.11
5.45
5.46
6.50
6.56
7.00
8.14
8.20
8.44
9.58

tijd
5.31
5.39
6.25
6.31
6.41
7.12
7.12
7.27
7.56
8.06
8.24
8.30

10.29
12.19
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Burgemeester Smulders
bij opening
postbureau Wanroy:

"deel van vrijheid
offeren voor
dragelijk naast
elkaar leven"

"Als niemand het ongewoon vindt, dat dienstver-
lenende instellingen als boerenleenbanken, post-
kantoren, recreatieterreinen en gemeentehuizen of-
ficieel in gebruik worden gesteld, dan mag men in
dit opzicht toch zeker niet voetstoots aan het politie-
apparaat voorbijgaan."
Dit onder meer zei burgemeester C. A. Smulders van
de Noord-Brabantse gemeente Wanroy, toen hij on-
langs in zijn gemeente een fraai nieuw postbureau
officieel in gebruik stelde.
In de gezellige aula van het (ook al nieuwe) ge-
meentehuis waren niet alleen burger- en politie-
autoriteiten verzameld, maar ook vertegenwoordigers
van de onderscheiden maatschappelijke groeperin-
gen, tot en met een deputatie van de jeugdorgani-
satie's toe.
Uit de woorden, die de afgevaardigden tot "hun po-
litie" richtten, viel af te leiden, dat de verhouding
burgerij-politie in Wanroy uitstekend mag worden
genoemd. Ook burgemeester Smulders maakte daar
in zijn toespraak gewag van. "Dat is," zo zei hij,
"mede te danken aan het feit, dat het rijkspolitie-
personeel van de (onderbezette) post Wanroy met
tact, kalmte, overleg en correctheid zijn taak ver-
richt. De burgemeester kwalificeerde de genoemde
eigenschappen als onmisbaar voor een goed politie-
man. Hij toonde zich zeer verheugd over de aan-
wezigheid van vertegenwoordigers van de jeugd,

wier aversie tegenover bepaalde facetten van de
"gevestigde orde" hij zich gemakkelijk kon inden-
ken, maar die hij toch ook op het hart bond er zich
van bewust te willen zijn, dat wij allemaal een deel
van onze vrijheid moeten offeren om in ons dicht
bevolkte land ordelijk en dragelijk met elkaar te
kunnen leven.
"Orde en vrijheid," zo zei de magistraat, "staan n.1.
niet tegenover elkaar, want het is aan een goede
ordening te danken, dat er voor een ieder vrijheid
is."
Naar de mening van de burgemeester was de mo-
derne politieman er zich voldoende van bewust, dat
tegenwoordig "gezag" alleen aanvaardbaar is, als
het zich waar weet te maken door bekwaamheid,
redelijkheid en tactisch inzicht.
Zowel districtscommandant, overste F. M. C. Offer-
mans, als groepscommandant Oploo, adjudant A. A.
Obdam en postcommandant, opperwachtmeester G.
Beek, verzekerden de aanwezigen en met name de
jeugd, dat de rijkspolitie bereid is tot open overleg
en samenwerking.
Opperwachtmeester Beek dankte niet alleen, mede
namens zijn medewerker, wachtmeester 1e klasse
B. de Wilt, voor de vele goede woorden en wensen,
maar ook voor de fraaie cadeaus van gemeente-
bestuur en maatschappelijke groeperingen, die deze
vergezelden.
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Ben Lesterhuis
verbetert
discus-record
tijdens
nationale
politie-
atletiekkampioen-
schappen

Tijdens de door de Nijmeegse Politie Sportvereniging
op het Numaga-sportpark te Nijmegen georganiseer-
de Nederlandse politie-atletiekkampioenschappen,
verbeterde RPSZ-atleet Ben Lesterhuis, met een
worp van 44.13 meter het record op het nummer
discuswerpen.
De estafetteploeg van de RPSZ evenaarde met 45.-
seconden het bestaande record, maar zou dit één
dag later in Leiden, ter gelegenheid van de korps-
kampioenschappen met 1 seconde verbeteren.
Doordat beide wedstrijden direct achter elkaar vie-
len, een ons inziens ongelukkige planning, was de
deelname van rijkspolitie-atleten aan de nationale
kampioenschappen uiteraard magertjes. Desondanks
werden er door onze atleten enkele goede prestaties
geleverd. Naast' de reeds gememoreerde record-
prestatie, legde Lesterhuis nog beslag op de titels
100 meter hardlopen in 11.1 sec., hoogspringen 1.95

tekst en foto's:

J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Zuid domineerde
in Korps-
atletiekkampioen-
schappen

Wedstrijdleider en K.N.A.V.-official M. v, Betuw feliciteert
Ben Lesterhuis met zijn nieuw discus-record onder
belangstelling van mevrouw Lesterhuis en de boxer.

meter en speerwerpen met een worp van precies
57 meter.
De jeugdige oostelijke SRGA-atleet W. de Leeuw,
werd kampioen op het nummer 200 meter hardlopen
met een tijd van 23.6 seconde. Ook bij het hink-stap-
springen eindigde hij als eerste (13.36),terwijl hij bij
het hoogspringen met een sprong van 1.85 m, ach-
ter Lesterhuis op de tweede plaats eindigde.
J. v. Driel van RPSZ tenslotte finishte op het num-
met 400 meter hardlopen als eerste in een tijd van
51.9 sec.
Uit handen van de Nijmeegse hoofdcommissaris van
politie mr. F. Perrick, die na afloop de prijzen uit-
reikte, ontving Lesterhuis een bronzen "Mariken van
Nimweghen", uitgeloofd voor de beste prestatie van
het toernooi.

Buitengewoon fraai nazomerweer begeleidde het
jaarlijks Korpsatletiekkampioenschap, gehouden op
het sportpark "Leidse Hout" in Leiden, waar de "zui-
delijken" het kampioenschap in de wacht sleepten
met ruime voorsprong. Ofschoon het bij deze wed-
strijden niet in de eerste plaats gaat om de persoon-
lijke prestatie, doch om die van het team in zijn ge-
heel, is die persoonlijke prestatie vanzelfsprekend
toch belangrijk, omdat de eerste plaatsen de meeste
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J. Viergever (Z) finisht op. de 800 meter in 2.01.9.

punten opleveren. Wanneer dan een Lesterhuis, een
Viergever, een Van Driel en niet te vergeten "good
old" D. Smit er bij zijn, scheelt dat om het zomaar
eens te zeggen een slok op een borrel.
Een blik op de uitslagen toont dat duidelijk aan:
kogelstoten: 1. D. Smit (Z), 12.01 m; hoogspringen
met aanloop: 1. B. Lesterhuis (Z) 1.93 m; 800 meter
hardlopen: 1. J. Viergever (Z) 2.01.9; discuswerpen:
1. B. Lesterhuis, 43.45 m; 2. D. Smit 37.11 m; 100
meter hardlopen: 1. B. Lesterhuis, 11 sec.; 400 meter
hardlopen: 1. J. van Driel, 53.5 sec.
Het ligt zeker niet in de bedoeling met deze opsom-
ming de prestaties van de overige atleten te klei-
neren. Gelukkig weert het jong talent zich over de
hele linie geducht, waarbij we wijzen op de prestatie
van W. de Leeuw (0) bij het hoogspringen, 1.90 m,
de eerste plaatsen van D. de Vries (N) op de num-
mers 1500 en 3000 meter hardlopen, in respectieve-
lijk 4.16.2 en 9.28.6. De eerste plaats van W. de
Leeuw op de 200 meter hardlopen in 23.2 sec. Voorts
de overwinningen van T. Janse ( Wil) in het nummer
verspringen met aanloop, met een sprong van 6.28
m en het speerwerpen met een worp van 51.24 m,
door J. G. W. v. Asperdt (W 11). Helaas bleven de
verrichtingen van een andere veelbelovende atleet,
G. Ekkelboom (0), wat onder de verwachtingen.

24

Record
Dat de prestaties zich in opwaartse lijn bewegen,
bleek uit de verbetering van het record op de 4 x 100
meter estafette door de ploeg van Zuid, bestaande
uit de atleten J. Viergever, B. Lesterhuis, J. v. Driel
en J. M. P. Peters. Met 44.9 seconde bleef dit team
precies 1 seconde onder het reeds op haar naam
staande record van 45 seconden rond, twee jaar ge-
leden in het Dieckmanstadion in Ens.chedetot stand
gebracht.

Einduitslag
In de einduitslag bezette Zuid de eerste plaats met
89 punten, waarmee het kampioen 1971 van het
Korps Rijkspolitie werd. West I eindigde met 631/2
punt op de tweede plaats. Derde, Noord, 50 punten.
Vierde, West 11, 481/2 punt en vijfde, Oost, 41 punten.
Zei generaal W. de Gast na afloop bij de prijsuitrei-
king: Sterk, dat sedert ik het ressort Den Haag ver-
laten heb, slagen de westelijken er niet meer in een
kampioenschap te winnen en is het alles zuid wat
de klok slaat.
Tip onzerzijds aan de Algemeen Inspecteur: plaats
de zuidelijke atletiek-cracks over naar het westen.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
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Winnaar D. de Vries (N) voert het peloton aan
op de 3000 meter hardlopen.

Kogelstoten
1. D. Smit (Z)
2. H. Woppenkamp (N)
3. J. R. P. van Bergen (Z)
4. P. M. M. v. Deventer (W I)
5. E. Smits (W 11)
6. M. A. Beuving (N)

Hoogspringen met aanloop
1. B. Lesterhuis (Z)
2. W. de Leeuw (0)
3. G. Ekkelboom (0)
4. J. Swiers (W 11)
5. W. van Weert (W I)
6. J. M. P. Peters (Z)

1500 meter hardlopen
1. D. de Vries (N)
2. J. van Driel (Z)
3. T. Brokken (W I)
4. A. J. Mulder (W 11)
5. S. Smedes (N)
6. W. v. d. Tuijn (W I)

800 meter hardlopen
1. J. Viergever (Z)
2. A. C. Voerman (W 11)
3. W. P. van Zijl (W I)
4. D. de Vries (N)
5. P. A. H. v. d. Dolder (Z)
6. v. d. Meer (W I)

Discuswerpen
1. B. Lesterhuis (Z)
2. D. Smit (Z)
3. H. Woppenkamp (N)
4. W. G. v. d. Vlekkert (W I)
5. P. de Jong (N)
6. H. R. Jogems (0)

100 meter hardlopen
1. B. Lesterhuis (Z)
2. W. van Weert (W Ir

12.01 m.
11.50 m.
11.49 m.
11.32 m.
10.86 m.
10.76 m.

1.93 m.
1.90 m.
1.75 m.
1.75 m.
1.70 m.
1.70 m.

4.16.2 m n.
4.25 m n.
4.32.5 m n.
4.34.7 m n.
4.36 m n.
4.42 m n.

2.01.9 min.
2.07.4 min.
2.08.5 min.
2.09.2 min.
2.09.7 min.
2.14 min.

43.45 m.
37.11 m.
34.95 m.
31.84 m.
28.93 m.
26.97 m.

11 sec.
11.5 sec.

Het zuidelijk estafette-team dat het record op 44.9 bracht.
V. I. n. r. : B. Lesterhuis, J. M. P. Peters, J. Viergever en J. v. Driel.

3. W. C. J. Pirovani (W I)
4. J. G. M. van Pelt (Z)
5. I. M. Quist (W 11)
6. G. J. Buitinga (N)

400 meter hardlopen
1. J. van Driel (Z)
2. A. C. Voerman (W 11)
3. A. J. F. C. Roesscher (DJ
4. M. C. Oosthoek (W IJ
5. R. Berman (N)
6. v. d. Walle (Z)

Verspringen met aanloop
1. T. Janse (W liJ
2. Langendoen (W I)
3. L. Goeree (N)
4. G. Ekkelboom (0)
5. J. E. van Dijk (0)
6. G. Schipper (W I)

200 meter hardlopen
1. W. de Leeuw (0)
2. J. Viergever (Z)
3. P. Brouwer (W I)
4. A. J. F. C. Roesscher (0)
5. J. R. P. v. Bergen (Z)
6. H. Lunshof (W 11)

3000 meter hardlopen
1. D. de Vries (N)
2. P. J. M. Rullens (Z)
3. P. A. H. v. d. Dolder (Z)
4. T. Brokken (W I)
5. W. v. d. Tuijn (W I)
6. J. Hartgens (0)

Speerwerpen
1. J. G. W. v. Asperdt (W 11)
2. J. Swiers (W 11) )
3. W. P. van Zijl (W I) )
4. H. Woppenkamp (N)
5. J. R. P. v. Bergen (Z)
6. J. M. M. Peters (Z)

De hink-stap-sprong vormt één van de moeilijke onderdelen in de atletiek.

11.5 sec.
11.7 sec.
11.9 sec.
12.2 sec.

53.5 sec.
55.7 sec.
57 sec.

1.00.8 min.
1.02.5 min.
1.04.5 min

6.28 m.
6.26 m.
6.25 m.
6.24 m.
6.15 m.
5.91 m.

23.2 sec.
23.7 sec.
24.2 sec.
24.4 sec.
25.2 sec.
25.4 sec.

9.28.2 m n.
9.55.6 m n.
9.57.8 m n.

10.03 m n.
10.09.6 m n.
10.29.4 m n.

~.Mm.
4~58 m.
~~m.
~.~m.
~~m.

UITSLAG VETERANEN:

80 meter hardlopen
1. W. M. v. Ultelen
2. G. van Rinsum
3. W. van Atlen

Discuswerpen
1. C. J. van Treuren
2. W. Erkelens
3. G. J. Swart

Kogelstoten
1. C. J. van Treuren
2. W. Erkelens
3. G. J. Swart

Verspringen
1. W. M. van Ultelen
2. G. van Rinsum
3. W. Schedeier

Hink-stap-sprong
1. W. de Leeuw (0)
2. J. P. Berghuis (N)
3. F. Snier (W I)
4. Langendoen (W I)
5. L. Goeree (N)
6. J. v. d. Berk (Z)

4 x 100 m estafette
1. Zuid
2. West I
3. West 11
4. Oost
5. Noord

Einduitslag:
1. Zuid
2. West I
3. Noord
4. West II
5. Oost

10.8 sec.
11 sec.
11.1 sec.

27.86 m.
27.10 m.
26.91 m.

11.17 m.
10.85 m.
9.10 m.

5.05 m.
5 m.
4.59 m.

12.97 m.
12.38 m.
12.37 m.
12.24 m.
12.04 m.
11.40 m.

44.9 sec.
46.2 sec.
47.1 sec.
47.5 sec.
48.2 sec.

89 pnt.
a1~p~W p~
.l~p~
~ p~

«,

~::~~'--'~"'''~",C ."t'>C'~-"'~;;7,:;. ,'.,
•. & r ..•• .Y: "". ,~f_~#.__y_
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veel lof
bij afscheid
adjudant
Fijnenberg

De adjudant W. Th. Fijnenberg heeft in de kantine
van het hoofdpostkantoor te Amsterdam afscheid
genomen van de Postale Recherche.
Onder de aanwezigen waren de procureur-generaal
mr. M. H. Gelinck, de commandant van het district
Utrecht Jhr. B. W. F. de Beaufort, de directeur van
het postdistrict Amsterdam J. H. W. Meijer, de com-
missaris van Rijkspolitie G. G. J. Peters en het hoofd
van de Postale Recherche te 's-Gravenhage J. H.
Wiens.
De procureur-generaal sprak van een afscheid met
gemengde gevoelens. "Op 1 mei 1949 kwam de heer
Fijnenberg als opperwachtmeester bij de Postale
Recherche. Hij heeft zich doen kennen als een
ijverig en nauwkeurig politieman, die wij juist nodig
hadden." De Postale Recherche is een aparte dienst,
die rechtstreeks ressorteert onder de procureur-
generaal. Het personeel bestaat hoofdzakelijk uit
rijkspolitieambtenaren ; de procureur-generaal dankte
de commandant van het district Utrecht en zijn col-
lega's voor het ter beschikking stellen van goede
politieambtenaren. De procureur-generaal deelde
mede dat de heer Fijnenberg de eremedaille van
Oranje-Nassau in goud was verleend. Ook namens
de minister van justitie bracht de procureur-qeneraàl
de dank en waardering over..Als blijk van persoon-
lijke waardering werd Fijnenberg een draagmedaille
aangeboden namens de procureur-generaal, de he-
ren Peters en De Boer, opdat hij niet altijd met "de
grote plak" hoeft te lopen.
Vervolgens sprak de kolonel Jhr. de Beaufort woor-
den van waardering. Hij feliciteerde adjudant Fijnen-
berg met de verleende koninklijke onderscheiding.
De heer Meijer. directeur postdistrict Amsterdam,
schetste de adjudant als een persoon met een ge-
heugen als een computer. Nadat er nog verschei-
dene sprekers hun waardering hadden uitgesproken,
cadeaus en bloemen hadden aangeboden, sprak op-
volger adjudant M. Troelstra over de goede samen-
werking. Adjudant Fijnenberg zei tenslotte dat hij
zich voelde als op de laatste zitting van zijn loop-
baan met uitsluitend getuigen à décharge, waarbij

26

hij het laatste woord kreeg. Hij "is echter niet van
plan stil te gaan zitten en besloot daarom zijn dank-
woord met de woorden: "Ik zal zoveel te doen heb-
ben, dat ik mij mogelijk zal afvragen: "Hoe vond ik
vroeger tijd om te werken?"

POLITIE
SNELLER
DAN

SPOORWEGEN

De verkeersgroep van de rijkspolitie in
Driebergen heeft op 30 augustus een staal- '
tje van service en snelheid geleverd, waar-
mee zij zelfs de Nederlandse Spoorwegen
te vlug af was. Via de bemanning van een
rijkspolitievliegtuig vernam men in Drieber-
gen dat tussen Harmelen en Utrecht een
trein stil stond met een hevige rookontwik-
keling. De melding kwam om 10.09 uur te-
recht bij de spoorwegen, die op dat moment
nog van niets wist. Aan de hand van de
dienstregeling kon men vaststellen dat het
om de D-trein Den Haag-Muenchen ging,
een lokomotief met drie rijtuigen. Het bleek
nogal mee te vallen: de trein was gestrand
met een vastgelopen rem. Na negen minu-
ten reed de trein weer. Ook die melding
bereikte de spoorwegen via het rijkspolitie-
vliegtuig.
Bij de spoorwegen was men bijzonder er-
kentelijk voor deze rijkspolitie-service.
(Aldus het ANP).
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HORIZONTAAL:
1 stellage waarop lijfstraf-

felijk veroordeelden hun
vonnis ondergaan.

6 in een piramide-achtige
spits uitlopende zuil.

12 geldelijke vergoeding voor
verricht werk.

13 god der liefde (mythologie).
14 eerstkomende (afk.).
16 opnieuw, nog eens.
18 knevel.
19 met de zijnen (afk. Latijn).
20 lijst der aanhangige

rechtszaken.
22 biljet van f 25,- (Bargoens).
24 ijzeren mondstuk dat 'men

een paard tussen het
gebit legt.

25 vierhandig dier.
27 smekend verzoek.
28 vaartuig.
29 raadgeving.
30 lijn waarop geschreven

wordt.
31 slip van een jas.
34 Italiaanse munt.
35 gewetenloos.
40 langwerpig stuk chocolade.
41 onvergelijkelijk, uniek.
42 nummer (afk.).

43 afkorting bij beurskoersen.
45 geen geluid gevend.
47 toespraak.
50 persoon op wie een zaak

steunt.
53 wild zwijn.
55 stad in Oost-Duitsland.
57 dier met een slurfachtige

snuit.
58 kikvorsachtig dier.
59 Europees gebergte.
60 bijbelse benaming voor

azijn.
63 zwemvogel.
64 bijbelse persoonsnaam.
65 harssoort.
69 water doorlatende.
70 titel (afk.).
71 soort vloerkleed.
72 tienpotig schaaldier.
74 chemisch symbool.
75 deel van Indonesië.
76 vlechtwerk van metaal-

draad.
78 met een springlading ge-

vuld projectiel.
79 knaagdier.

VERTICAAL:
1 vrucht.
2 100 liter (afk.).

PUZZEL
VAN DE
MAAND

De winnaar van de september-puzzel werd:

De heer B. COMPANJEN
Van Hessen - Kasseistraat 9
GOIRLE

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 6 november bij de
PuzzelredactIe Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
PuzzelredactIe Korpsblad

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*

*

Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 25 cent porto en voor een
briefkaart 20 cent verschuldigd is.

3 algemene ouderdomswet
(afk.).

4 plaats waar twee voorwer-
pen aan elkaar verbonden
zijn.

5 smaad, schande.
7 muziekinstrument.
8 drietenige struisvogel in

Australië.
9 vod, oude lap.

10 titel (afk.).
11 herbergier.
15 gedroogd vruchtvlees van

de kokosnoot.
17 muzieknoot.
18 sint (afk.).
19 drank.
21 slingerplant.
23 doek die men kleine kin-

deren om het lijf speldt
vóór zij "zindelijk" zijn.

24 allereerste deel van iets.
26 dichterbij.
27 belegering.
32 zeer oud.
33 plaats in Overijssel.
36 opbrengst van belegd

kapitaal.
a7 schaakterm (afk.).
38 pers. voornaamwoord.
39 teken in Spaanse woor-

den geplaatst boven de n
om de nj-uitspraak.

44 prismatisch stuk gegoten
ijzer, zoals het uit de
hoogoven komt.

45 lus met lopende knoop.
46 met name (afk.).
47 regiment infanterie (afk.).
48 Amerikaanse gouden munt.
49 brandvrije ijzeren kast ter

berging van geld, waarde-
volle papieren enz.

50 bruine waterverf.
51 last- en trekdier.
52 vlaskam.
54 familielid.
56 appelsoort.
51 allerlei.
62 witte rand langs brieven.
65 Hebreeuws muziekteken in

psalmen.
66 Ned. Spoorwegen (afk.).
67 behorende tot de Kerk van

Rome (afk.).
68 zonder haar (van de sche-

del).
71 duinvallei.
73 kuip waarin men zich

baadt.
75 chemisch symbool.
77 de oudere (afk. Latijn).

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verpleging in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor loeslel 234

27Rp.org_KB1971_10_okt_Nr.02 264



AMBTSJUBILEA

DISTRICT MAASTRICHT

Wmr. 1e kl. H. Vos, Beek-L.
25 jaar op 2-11-'71

Adjudant H. J. Kobus, Maastricht
40 jaar op 17-11-'71

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM

Owmr. J. Crezee, Arnhem
25 jaar op 1-10-'71

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-8-'71: Owmr. G. H. Hummel van
Sijbekarspel naar Heerde; owmr. N. J.
Vrouwe van Heiloo naar Purmerend.
Per 16-8-'71: Wmr. G. H. R. Kalter van
Heiloo naar Heerhugowaard.
Per 30-8-'71: Wmr. J. H. Zandbergen van
Alkmaar naar Amsterdam.
Per 1-9-'71: Owmr. H. A. Krijger van Ber-
gen naar Alkmaar; owmr. M. J. de Leeuw
van Groet naar Sijbekarspel; owmr. R.
Visser van Warmenhuizen naar Bergen-
Binnen.
Per 16-9-'71: Owmr. E. v. d. Meer van
Wieringen naar Wijster.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-8-'71: Owmr. J. Huisman van Koog
a. d. Zaan naar Landsmeer; owmr. J. Kuij-
per van Heemskerk naar Hellevoetsluis.
Per 15-8-'71: Owmr. A. C. Bakker van
Muidenberg naar Jutphaas.
Per 30-8-'71: Wmr. J. H. Zandbergen van
Alkmaar naar Amsterdam.
Per 1-9-'71: Owmr. B. A. Vos van Zaan-
dijk naar Koog a. d. Zaan.
Per 16-9-'71: Wmr. 1e kl. M. Portengen
van Aalsmeer naar Warmond; owmr. J.
Klein van Doorn naar Muiden.
Per 1-10-'71: Owmr. J. Worp van Purmer-
end naar Midden Beemster.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN ·VOOROEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
-n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: W. H. B. Baar
naar Voorst; J. Baaijens naar Elburg; H.
W. v. d. Berg naar Borculo; B. J. Eijsink
naar Ermelo; J. W. Slotboom naar Groen-
10 en H. M. A. A. Straatman naar Vorden.
DISTRICT ASSEN
Per 30-8-'71: Wmr. G. E. Bouwmeester en
wmr. W. Timmerman van Assen naar
Groningen.
Per 1-10-'71: Wmr. G. Wagensveld van
Vries naar De Wijk; wmr. R. Weistra van
Beilen naar Coevorden; wmr. L. Goeree
van Coevorden naar Giekerk; wmr. H. G.
Bartol van Borger naar Akkrum; wmr. J.
Pasveer van Westerbork naar Workum;
wmr. W. Plenter van Zuidlaren naar Bols-
ward; wmr. H. J. Schreuder van Roden
naar Dokkum; wmr. J. A. Tepper van
Smilde naar Lemmer; onderstaande ad-
spiranten van Opl.school Arnhem:
R. A. Arends naar Smilde; J. M. Broek-
huizen naar Beilen; K. Hunze naar Bor-
ger; J. Mulder naar Zuidlaren; R. A. Ve-
nema naar Coevorden; J. Vording naar
Gieten.
DISTRICT BREDA
Per 19-6-'71: Owmr. W. Caljouw van Nw.
Vossemeer naar Steenbergen; wmr. G. P.
W. Thissen van Hooge en Lage Mierde
naar Bosschenhoofd.
Per 1-7-'71: Wmr. H. F. J. Meeren van
Made en Drimmelen naar Hilvarenbeek;
wmr. J. G. M. van Pelt van Etten en Leur
naar Udenhout; wmr. H. Th. A. M. Snoe-
ren van Hilvarenbeek naar Made en Drim-
melen; wmr. T. P. G. Vermeulen van
Uden hout naar Oisterwijk.
Per 17-7-'71: Wmr. K. O. Schoots van
Udenhout naar Putte; wmr. 1e kl. J. Bo-
link van Dongen naar 's-Gravenmoer.
Per 1-8-'71: Adj. J. B. van der Linden van
Rucphen naar Zundert
Per 14-8-'71: Wmr. J. H. Thijen van St
Willebrord naar Nieuwenschans.
Per 1-9-'71: Wmr. A. J. van Osta van Ter-
heiden naar Dongen; wmr. 1e kl. C. Ver-
haaff van Rucphen naar Etten; owmr. L.
Groften van Hoogerheide naar Zevenber-
g!ln.
Per 16-9-'71: Wmr. 1e kl. J. C. de Groot
van Raamsdonk naar Leende.
Per 1-10-'71: Wmr. Th. M. A. van Meete-

ren van Etten-Leur naar Terheijden; wmr.
Ph. H. M. van Rijswijk van Zundert naar
Deurne; wmr. J. ·C. M. Schets van Goirle
naar Deurne; wmr. B. Spijker van Hilva-
ren beek naar Someren; onderstaande ad-
spiranten van Opl.school Arnhem: H. M.
van Damme naar Raamsdonksveer; J. A.
G. Hendriks naar Hilvarenbeek; I. J. F.
M. van den Nouweland naar Zundert
DISTRICT DORDRECHT
Per 30-8-'71: Wmr. E. Visser van Dor-
drecht naar Rijswijk-Z.H.
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kl. L. C. v. d. Pols
van Brielle naar Spijkenisse; wmr. 1e kl.
G. Bijl van Vianen naar Warmenhuizen.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-6-'71: Adm. ambt. C 2 G. K. Pang
van Best-Oirschot naar Eindhoven; wmr.
te kl. J. B. H. Kloppenburg van Einel-
hoven naar Heilig Land.
Per 19-6-'71: Owmr. W. A. Tuuk van
Nieuweschans naar Luyksgestel.
Per 28-6-'71: Wmr. J. B. D. v. Bergen van
Horst naar Eindhoven; wmr. 1e kl. J.
Kamp van Beek en Donk naar Drieber-

~:~. 1-7-'71: Wmr. 1e kl. H. P. Veenstra
van Maarheeze naar Bergen-L.; wmr. M.
A. Hendriks van Leende naar Hapert;
wmr. C. Bondt van Waal re naar Oirschot;
wmr. A. M. A. v. Kroonenburg van Asten
naar Waal re; wmr. L. J. A. M. v. Veldho-
ven van St. Oedenrode naar Leende; on-
derstaande adspiranten van Opl.school
Horn: A. M. Wouters naar St. Oedenrode;
W. C. Wijnstok naar Best; J. N. E. v.
Hest en P. P. J. M. Abels naar Bladel;
R. Bosman naar Beek en Donk; A. L. M.
Dirckx naar Waal re; F. H. Welmers naar
Nuenen.
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. J. M. H. Peters
van Boekei naar Siebengewald.
Per 1-9-'71: Wmr. A. G. M. Setz van Ge-
mert naar Someren; schrijver A. G. M.
Peters van Eindhoven naar Waal re.
Per 11-9-'71: Wmr. S. N. P. Klaver van
Hapert naar Maarheeze; wmr. 1e kl. H.
Verboom van Bladel naar BoekeI.
Per 16-9-'71: Wmr. 1e kl. J. C. de Groot
van Raamsdonkveer naar Leende.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 17-7-'71: Wmr. J. B. Pool man van
Noordwijkerhout naar De Zilk.
Per 14-8-'71: Wmr. C. J. Schouten van
Haastrecht naar Leiderdorp.
Per 30-8-'71: Wmr. L. Querido van Hille-
qorn naar Drieberqen.
Per 1-9-'71: Wmr. D. v. d. Graaf van Rijs-
wijk-Z.H. naar Zwolle.
Per 14-9-'71: Wmr. 1e kl. W. J. A. Steen-
voort van Zoetermeer naar Amsterdam.

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-8-'71: Owmr. E. de Vries van Nwe.
Pekel a naar Bellingwolde; wmr. te kl. D.
van der Heide van Leens naar Groningen.
Per 16-8-'71: Wmr. S. F. Wezeman van
Bedum naar Groningen (RPtW).
Per 1-9-'71: Adm. ambt. C 2 H. Keyzer van
Groningen naar Dantumadeel; wmr. J.
Maring van Wehe-den Hoorn naar Leens.
Per 16-9-'71: Owmr. J. Slot van Munten-
dam naar Mantgum.
Per 1-10-'71: Wmr. A .. J. Engberts van
Leek naar Grijpskerk; onderstaande ad-
spiranten van Opl.school Arnhem:
T. P. Dijkhuizen naar Slochteren; B. Dijk-
stra naar Bedurn; R. Hoofd en A. F. Lan-
ge naar Appingedam; J. J. Kuiper naar
Nwe. Pekela; C. H. Smit naar Marum;
J. van den Berg naar Zuidhorn; van der
Weide naar Leens.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'71: Van Opl.school Arnhem de
adspiranten: G. Hendriks naar Sleeuwijk;
G. W. Tax naar Boxmeer.
Per 16-6-'71: Wmr. 1e kl. P. Slagter van
Uden naar Poortugaal.
Per 1-7-'71: Wmr. 1e kl. G. W. J. Ooms
van St Anthonis naar Beers; wmr. A. G.
E. M. v. Teeffelen van Berghen naar Veg-
hel; wmr. C. A. M. Vloet van Uden naar
Boxmeer; wmr. G. J. Vervoort van Spijke-
nisse naar Boxtel; wmr.1e kl. W. G. Jans-
sen van Heesch naar DeiliEnspijk; onder-
staande adspiranten van Opl.school Horn:
J. P. Boerdonk naar Heesch; W. G. J.
Suyskens en J. Eikenhorst naar Schijn-
dei; R. J. Gerrits naar St Anthonis; J. G.
C. Maes naar Drunen; W. Veurink naar
Berghem; A. J. Burger naar Sprang Ca-
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pelle; G. F. L. Holthaus naar Uden; J.
Rozendal naar Cuyk.
Per 15-7-'71: Wmr. M. F. Schouren van
Munstergeleen naar Berlicum; wmr. H. A.
Vaneker van Boxmeer naar St. Anthonis.
Per 1-8-'71: Adm. ambt. C 2e kl. A. v. d.
Dussen van Helvoirt naar Drunen; wmr.
H. J. Huibers van Heusden naar Herpen.
Per 1-9-'71: Wmr. J. M. Smits van Hank
naar Drimmelen (RPtW).
Per 6-9-'71: Adsp. A. J. W. M. Heutink
van Opl.school Horn naar Mill.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-10-'71: Owmr. O. Dam van Staveren
naar Exloo; wmr. K. W. Vlietstra van
Grauw naar Bolsward; onderstaande ad-
spiranten van Opl.school Arnhem:
R. J. Banga naar Leeuwarden; D. Bakker
naar Ferwerd; G. Dijkstra naar Grauw;
W. Heidema naar Witmarsum; C. de Jong
naar Franeker; M. Krol naar Wommels;
M. Lukkes naar Lemmer; L. v. d. Meulen
naar Balk; K. Wallinga naar Oosterwalde.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 24-4-'71: Adsp. G. Boonstra van Op 1.-
school Arnhem naar Maastricht.
Per 16-6-'71: Wmr. 1e kl. A. G. W. van
Dijk van Schaesberg naar Goudswaard ..•.
Per 19-6-'71: Wmr. 1e kl. L. M. M. v. Duur-
ling van Maastricht naar Roermond.
Per 28-6-'71: Wmr. H. Scholte van Kollu-
merland naar Maastricht; wmr. L. P. M.
Kubben van Meerssen naar Driebergen .:
Per 1-7-'71: Wmr. 1e kl. P. B. Heijnen
van Nieuwstadt naar Peij; wmr. 1e kl. R.
J. A. Sieqers van Buchten naar Barn;
wmr. W. Berendsen van Beek naar Suste-
ren; wmr. M. C. A. Frederix van Meche-
len naar Meerssen ; wmr. M. J. M. Lacht-
man van Nieuwenhagen naar Gronsveld;
wmr. G. H. J. Schormans van Amstenrade
naar Schinnen; wmr. G. P. H. v. d. Salm
van Barn naar' Schinveld; onderstaande
adspiranten van Opl.school Horn: J. M.
G. Berendsen naar Amstenrade; H. B. A.
Fontein naar Meerssen; A. J. M. Handels
naar Nieuwenhag'en; L. J. M. Kruse naar
Beek-L.; W. M. J. Pommé naar Barn; J.
J. Ramaekers naar Schaesberq; W. J. A.
M. v. d. Rijken naar Stein; F. A. Swie-
ringa naar Nuth; M. H. Urlings naar Val-
kenburq; J. M. J. Verlinden naar Gulpen.
Per 15-7-'71: Owmr. M. F. Schouren van
Munstergeleen naar Berlicum; wmr. 1e kl ,
L. G. H. Peerboom van Bocholtz naar
Bingelrade.
Per 6-8-'71: Wmr. 1e kl. W. F. Vermazen
van Gronsveld naar Bocholtz.
Per 14-8-'71: Wmr. 1e kt. M. P. M. Hen-
drickx van Eyaelshoven naar Dongen.
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. P. J. M. Brans
Brabant van Schalkhaar naar Stein.
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kl. W. H. Janssen
van Maastricht naar Drieberqen: wrnr. 1e
kl. B. ·W. S. J. F. Dolmans van Vijlen
(Vaals) naar Maastricht.
Per 16-9-'71: Wmr. 1e kl. H. J. Seip van
Nuth naar Schimmert.
Per 1-10-'71: Wmr. M. J. M. Lachtman
van Gronsveld naar Nuth.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. P. A. Blaakman
van Breskens naar Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 30-8-'71: Wmr. P. P. Enkelaar van
Wijchen naar Drieberpen; wmr. R. Spies
van Niimegen, naar Bilthoven; wmr. H.
Krooswiik van Nijmeqen naar Roermond.
Per 11-9-'71: Owmr. G. Si man van Varik
naar Dedemsvaart; wmr. 1e kl. E. v. d.
Oosterkamp van Alverna naar Wijchen;
wmr. F. C. v. Beest van Wijchen naar AI-
verna.
Per 16-9-'71: Owmr. C. v. d. Hoef van
Zevenaar naar Nieuwkoop.
Per 22-9-'71: Wmr. T. v. d. Steege van
Dinxperlo naar Zaltbommel.
Per, 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: J. Th, v. d. Hei-
den naar Didam; C. M. T. G. Hubbers
naar Bemmel; Th. C. Jansen naar Groes-
beek; A. T. C. M. Mulder naar Gendt;
A. G. B. Nieuwenhuis naar Eist: J. P. C.
Peters naar Beuninqen; J. M. Turk naar
Zaltbommel; J. H. H. Vieberink naar Zed-
dam: G. H. M. Wiendels naar Terborg;
W. A. M. Ermers naar Nijmegen.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-6-'71: Adm. ambt. C 2e kl. W. A. G.
Meulenberg van Horn naar Roermond.
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Per 16-6-'71: Wmr. 1e kl. N. A. Spek van
Uitgeest naar Horst.
Per 19-6-'71: Wmr. 1e kl. L. M. M. v.
Duurling van Maastricht naar Roermond.
Per 28-6-'71: Wmr. J. B. D. v. Bergen van
Horst naar Eindhoven.
Per 1-7-'71: Wmr. 1e kl , W. J. G. Rikken
van Gennep naar Meerla; wmr. H. T. Gaal
van Reuver naar Belfeld; wmr. H. M. F.
Hintzen van Helden-Panningen naar Ne-
derweert; wmr. H. P. Veenstra van Maar-
heeze naar Bergen-L.; wmr. 1e kl. P. B.
Heijnen van Nieuwstraat naar Peij; wmr.
P. M. H. Janssen van Kessel naar Horst;
wmr. G. M. v. Kruisbergen van Sevenum
naar Echt; wmr. W. A. P. G. Smits van
Horst naar Sevenum; wmr. L. F. Semme-
ling van Echt naar Kessel; onderstaande
adspiranten van Opl.school Horn: J. W.
M. v. Gemert naar Helden-Panningen;
G. W. T. J. Miehels naar Horst; P. T. L.
Nellen naar Grathem; W. P. J. Verwijlen
naar Nederweert; S. J. M. J. Cruysberg
naar Reuver; F. A. M. G. Rossel naar
Meerio Wanssum/Horst; H. W. L. v. d.
Walle naar Helden-Panningen; R. G. J.
den Mulder naar HunsellThorn.
Per 16-8-'71: Wmr. 1e kl. J. M. H. Peters
van Bockei naar Siebengewald; wmr. mej.
K. J. Thissen van Roermond naar Alk-
maar.
Per 30-8-'71: Wmr. H. Krooswijk van Nij-
megen naar Roermond.
Per 1-9-'71: Wmr. J. H. Huntinq van Hun-
sel naar Oosterhout; owmr. P. Lobbezoo
van Horst naar Helden-Panningen.
Per 11-9-'71: Wmr. 1e kl. G. M, Knijft
Gladpootjes van Roermond naar Drieber-
een.
Per 15-9-'71: Wmr. J. M. G. Gunsing van
Maasbracht naar Utrecht (RPtW).
Per 1-10-'71: Wmr. E. Dijkhuis van Swal-
men naar Coevorden; wmr. W. J. H. Es-
sers van Meerlo-Wanssum naar Meyel.
DISTRICT UTRECHT
Per 7-7-'71: Wmr. 1e kl. C. V. Evertse van
Hamersveld naar Breukelen.
Per 16-7-'71: Wmr. 1e kl. R. v. Doorn van
Wouden berg naar Ochten.
Per 17-7-'71: Wmr. 1e kl. G. Boer van
Maarssen naar Driebergen.
Per 19-7-'71: Wmr. 1e kl. H. Busser van
Doorn naar Maarn.
Per 1-8-'71: Officier 2e kl. E. T. v. Hoorn
van Utrecht naar Voorburg.
Per 15-8-'71: Owmr. A. ·C. Bakker van
Muiderberq naar Jutphaas.
Per 16-8-'71: Owmr. K. Koekoek van Breu-
kelen naar Maartensdijk.
Per 30-8-'71: Wmr. G. K. D. Wensma van
Bilthoven naar Bunschoten.
Per 6-9-'71: Adsp. H. de Vries van Opl.
school Arnhem naar Maarssen.
Per 15-9-'71: Wmr. 1e kl. J. J. Kievit van
Rhenen naar Amerongen.
Per 16-9-'71: Owmr. J. Klein van Doorn
naar Muiden.
Per 1-10-'71: Parketwachter J. F. de Jong
van Utrecht naar Opl.school Arnhem.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kt. J. Haarman van
Deurningen naar Zoetermeer.
Per 11-9-'71: Wmr. L. Nijhuis van Wijhe
naar Dedemsvaart; owmr. J. H. Mos van
Overdinkei naar Losser.
Per 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: A. Hannema en
G.. Stuurop naar Rijssen; D. Ruiter naar
Zwolle; R. Eleveld naar Wierden; L. J.
Knappers naar Dalfsen; J. A. Lans naar
Wij he; H. Post naar Vollenhave: E. W.
Slaghuis naar Haaksbergen; J. H. Tijink
naar Tubbergen; J. W. v. Veen naar Goor;
G. Visscher naar Denekamp.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'71: Adjudant A. B. Spa van Nij-
megen naar Groningen.
Per 16-8-'71: Wmr. 1e k]. W. v. d. Bijl
van Enkhuizen naar Tiel; wmr. 1e kl. H.
Paanakker van Groninqen naar Tiel.
Per 19-8-'71: Wmr. 1e 'kl. C. Pasveer van
Nijmeaen naar Hansweert.
Per 30-8-'71: Wmr. 1e kl. D. G. de Paepe
van Terneuzen naar Dordrecht.
Per 1-9-'71: Wmr. R. Buwalda van Am-
sterdam naar Enkhuizen; wmr. 1e kl , C.
P. van Leeuwen van Drimmelen naar
Maastricht; wmr. 1e kl. P. de Korte van
Arnhem naar Maastricht.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-8-'71: Wmr. R. Arendsen, wmr. 1e
kl. W. J. Biesma en wmr. L. P. M. Kub-

ben van Driebergen naar Grathem; wmr.
1e kl, F. J. Sijtsema van Driebergen naar
Norg.
Per 11-9-'71: Wmr. 1e kl, K. Niemeijer
van Driebergen naar Groningen.
Per 1-10-'71: Wmr. 1e kt. H. W. de Land-
meter van Driebergen naar Grathem.

aa.nwijzing voor
funktie '

DISTRICT BREDA
Per 1-8-'71: Adjudant J. B. van der lin-
den tot groepscommandant te Zundert.
Per 1-9-'71: Adjudant L. Graften tot
groepscommandant te Zevenbergen.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-5-'71: Adjudant H. G. Op 't Broeck
tot groepscommandant recherchegroep te
Eindhoven.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-8-'71: Adjudant E. de Vries tot
groepscommandant Bellingwedde te Bel-
lingwolde.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-9-'71: Adjudant J. Slot tot groeps-
commandant te Baarderadeel.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'71: Adjudant A. B. Spa tot
groepscommandant te Groningen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot adjudant:
Per 1-8-'71: D. A. M. Bakker te Alkmaar.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'71: G. Bijl te Warmenhuizen; M.
J. de Leeuw te Sijbekarspel.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: A. M. Benschop te Hippoly-
tushoef; W. A. Blom te De Koog; G. E.
d'e Boer te Obdam; R. H. Booden te
Broek op Langedijk; J. van Ginkei te
Bergen aan Zee; J. Holwerda te Sloot-
dorp; H. Kwak te Stompetoren; Y. T.
.Nooltqedacht en P. L. M. Mooij te Scha-
gen; K. v. d. Sande, J. G. v. d. Zande en
A. W. J. Lellen te Enkhuizen ; B. Visser te
Venhuizen; W. v. d. Essehert te Alkmaar.
DISTRICT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-8-'71: J. Huisman te Landsmeer;
N. J. Vrouwe te Purmerend.
Per 16-9-'71: J. Klein te Muiden.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'71: F. W. ,Schefferlie te Bakkum.
tot wachl'meester:
Per 1-10-'71: J. Bloem te Blaricum; C. I.
de Boer en F. A. Groot te Weesp; H. F.
Bolhuis te Warmer; H. Danser te Diemen;
E. Drenth te Amsterdam; A. A. Jager .te
Uitgeest; H. v. d. Keuken en A. B. Reit-
sma te Purmerend; M. Kooijman te Mon-
nickendam; P. J. W. Peters te Koog a. d.
Zaan; G. H. Voerman te Uithoorn; Th. C.
Wessel te Castricum.
DISTRICT APELDOORN
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: W. H. B. Baar te Voorst; J.
Baaijens te Elburg; H. W. v. d. Berg te
Borculo; B. J. Eijsink te Ermelo; J. W.
Slotbóom te Groenla; H. M. A. A. Straat-
man te Vorden. .
DISTRICT ASSEN
tot adjudant:
Per 1-10"'71: A. Bakker te Assen.
tot parketwachter A:
Per 1-1-'71: H. Heuving te Assen.
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DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'71: J. Holwerda en J. Wiersma,
adm. ambt. C 3e kl. te Leeuwarden.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-8-'71: J. M. M. Klinkenberg, schrij-
ver te Nieuwenhuizen; M. W. Vincken,
adm. ambt. C 3e kl. te Maastricht.
DiSTRICT MIDDELBURG
Per 1-9-'71: J. K. Hamelink en J. Kasse,
adm. ambt. C 3e kl. te Middelburg.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-8-'71: Th. J. P. Cox en P. J. G.
Lalieu, adm. ambt. C 3e kl. te Roermond.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-9-'71: J. H. C. Geelen, schrijver te
De Bilt.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-10-'71: A. Hemstede, adm. ambt. C
3e kl. te Aalsmeer; P. Heikoop, adm.
ambt. C 3e kl. te Dordrecht.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-8-'71: Mej. L. N. Hasselaar, tel.-
telef. op a.c. (meldkamer); mej. A. Th.
Merkenhof, typiste op a.c. (typekamer);
mej. H. van Ommeren, typiste i.t.d. (type-
kamer); mej. M. Koudijs, ponstypiste op
a.c. (typekamer), allen te Driebergen.
Per 9-8-'71: J. Wismeijer, schrijver i.t.d.
te Driebergen (administratie).
Per 15-9-'71: D. van Winsen, adm. ambt.
C 3e kl., Driebergen (administratie).
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-8-'71: A. Tj. Faber, hoofdcommies A
te 's-Gravenhage (pers. cons.); P. Th. M.
Kennepohl, adm. ambt. C 3e kl. te Voor-
burg (insp. pers. zaken).
Per 1-9-'71: J. A. de Rooi], adm. ambt.
C 3e kl. te Driebergen (bur. pers. voorz.);
S. M. Lunenburg, rijksambtenaar II (ma-
gazijnbediende) te Driebergen (insp. mat.
zaken); J. B. Bode, adm. ambt. C 2e kl.
te Voorburg (afd. fin.zaken).
Per 15-9-'71: A. Boom en C. Stolk, adm.
ambt. C 3e kl. te Voorburg (insp. pers.z.).
KADEROPL.SCHOOL - C.O.M.E.
OPL.SCHOOL - VERKEERSSCHOOL
Per 15-8-'71: R. H. N. J. Scholten, adm.
ambt. C 3e kl. te Arnhem (Opl.school).
Per 1-9-'71: Mej. L. A. Timmer, schrijver
te Exloo (C.O.M.E.); P. K. de Geus, re-
ferendaris te Apeldoorn (Kaderopl.sch.);
P. M. J. Habets en J. M. M. v. d. Kraan,
wmr. 1e kl. te Deil-Enspijk (Verk.school);
mej. J. de Haas, schrijver te Bilthoven
(Verk.school).
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 1-10-'71: A. P. J. v. d. Ven te Eind-
hoven; J. F. M. Lemmerling te Maas-
tricht; J. Oomkes te Apeldoorn; S. Was-
senaar te Groningen; B. J. J. Plasman te
Assen.
Per 15-10-'71: A. M. A. J. Mureau te Breda.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-8-'71: Adjudant J. Spaan te Alkmaar.
Per 1-10-'71: Wmr. 1e kl. D. v. Pij keren te
Enkhuizen.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-9-'71: Owmr. J. Kloos te Bakkum;
adjudant P. Terpstra te Muiden.
Per 1-10-'71: Owmr. J. H. Vonk te Mid-
den Beemster.
DISTRICT APELDOORN
Per 1.9-'71: Wmr. 1e kl. J. W. Kosstede
te Keijenborg.
DISTRICT BREDA
Per 1-8-'71: Adjudant F. C. Visser te Zun-
dert.
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kl. F. F. J. Pasmans
te Steenbergen.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-8-'71: Owmr. H. van Burgel te Dor-
drecht; wmr. 1e kl. W. C. Priem te Nieu-
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wenhoorn; wmr. 1e kl. J. van 't Hof te
Brielle.
Per 1-9-'71: Adjudant J. van Elderen te
Oud-Beijerland.
Per 1-10-'71: J. Berg, adm. ambt. C 2e .kl.
te Barendrecht.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-7-'71: Th. W. Paymans, adm. ambt.
C 2e kl. te Eindhoven; wmr. 1e kl. V.
Koster te Waal re.
Per 1-8-'71: Wmr. 1e kl. E. Wagtelenberg
te Waal re.
Per 1-9-'71: Owmr. L. J. Habets te Ge-
mert; adm. ambt. C 3e kl. L. J. J. M. v.
d. Palen te Waal re.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-10-'71: Adjudant D. J. Stoel te Gro-
ningen; owmr. O. J. Hazekamp te Mid-
delstum; owmr. A. Kluiter te Uithuizen.
Per 1-11-'71: Mej. A. T. Gerritsma, adm.
ambt. C 3e kl. te Grootegast.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 12-6-'71: M. P. de Pauw, adm. ambt.
C 2e kl. te Drunen.
Per 1-8-'71: H. M. H. v. d. Boom, schrij-
ver A te Uden; J. Konings en A. G. de
Jong, schrijver A te 's-Hertogenbosch;
wmr. 1e kl. A. Eggebeen te Sleeuwijk;
wmr. 1e kl. P. Bladergroen te 's-Herto-
genbosch.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-8-'71: Wmr. 1e kl. P. Kouprie te
's-Gravenhage.
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kl. E. Bezema te
's-Gravenhage; wmr. 1e kl. H. Oude Veld-
huis te Lisse; adjudant B. Brinkman te
Nieuwerkerk a. d. IJssel.
Per 1-10-'71: Owmr. M. v. d. Heuvel te
's-Gravenhaqe.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 21-7-'71: Officier 1e kl. Mej. M. A.
Dijkema te Leeuwarden.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-7-'71: Wmr. 1e kl. P. H. P. Basti-
aans te Maastricht; wmr. 1e kl. Th. J.
Krebbers te Schinnen.
Per 1-8-'71: W. M. G. Spaetgens, schrij-
ver A te Maastricht.
Per 1-10-'71: L. G. Jansen, schrijver A te
Schaesberg; wmr. 1e kl. J. H. Dohlen te
Valkenburg; owmr. L. H. Close te Mer-
kei beek.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-9-'71: Wmr. 1e kl. C. M. Verwijs te
Haamstede/Burgh; wmr. 1e kl. W. P. J.
Kruissen te Sas van Gent; owmr. G. J.
M. Ultee te Middelburg.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-8-'71: H. J. P. Janssen, schrijver A
te Roermond.
Per 1-9-'71: Adjudant H. Brouwer te Heyt-
huizen; wmr. 1e kl. G. G. F. v. d. Mast
te Nederweert.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-8-'71: Owmr. P. Reijneker te Bilt-
hoven; wmr. 1e kl. J. Z. Naber te Maars-
sen.
Per 1-9-'71: Adjudant W. Th. Fijnenberg
te Utrecht.
Per 1-10-'71: Adjudant H. Winter te IJs-
selstein; wmr. 1e kl. J. W. v. Woerkom
te Woudenberg; adjudant D. W. v. Ame-
rongen te Oudewater.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-9-'71: Owmr. A. Aalberts te Losser;
C. H. W. Isaak, adm. ambt. C 2e kl. te
Raaite.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-10-'71: P. Broersen, adm. ambt. C
3e kl. te Amsterdam; wmr. 1e kl. A. Hem-
stede te Aalsmeer; wmr. 1e kl. G. W. Stol-
ker te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-10-'71: Mej. G. L. N. van Reenen,
adm. ambt. C 3e kl. te Driebergen; B. A.
W. J. Berkhout, schrijver A te Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-10-'71: R. W. C. Bor, schrijver A te
Utrecht; mevr. C. Smits-Arons, serveer-
ster te Voorburg.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-9-'71: R. van Lunteren, rijksambte-
naar E te Bilthoven.

wij herdenken

Wmr. 1e kl.
G. Kuijt

Oegstgeest
distr. 's-Grav.hage*: 21-1-1919

t 15-9-1971

Wmr.
G. H. A. Bers
St. Oedenrode

distr. Eindhoven*: 1-6-1949
t 11-6-1971

Wmr. 1e kl.
R. C. Schmidt

Vaals
distr. Maastricht*: 17- 5-1916

t 27- 7-1971

Owmr.
A. Bosma

Hoogblokland
distr. Dordrecht
*:t 4-10-1971

Owmr.
H. Smit

Leeuwarden
distr. Leeuwarden*: 16- 6-1918

t 14- 9-1971

Owmr.
H. v. d. Waa

Roermond
distr. Roermond*: 11- 1-1917
t 23- 9-1971

Adjudant
A. Gersie
Apeldoorn

Kaderopl.school*: 29- 3-1920
t 28- 8-1971
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Landgroepen

Het op het oog minst spectaculaire onderdeel van
het Korps Rijkspolitie is de landgroep, die daarom
echter zeker niet minder belangrijk is dan welk ander
onderdeel ook. Wie een 40-tal jaren terugkijkt - de
tijd van de brigades van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee en van het Korps Rijksveldwacht -
ontdekt dat uit het lid-van-de-brigade, gewapend met
een simpel' dactyloscopy-koffertje, de Technische
Recherche is gegroeid, uit het lid-van-de-brigade,
belast met de motor- en autosurveillance, de verkeers-
groepen zijn voortgekomen - en nog weer later de
Algemene Verkeersdienst - terwijl uit het aanvankelijk
bij de brigades berustende politietoezicht-te-Water
de huidige Rijkspolitie te Water is geëvolueerd.
De aldus - naast andere - ontstane specialistische
onderdelen - en wij willen ook de landgroepen een
zeker specialisme, nl. de "algemene dienst"
toeschrijven - vormen samen het Korps Rijkspolitie.
In dit nummer wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan "de landgroep" , waartoe een bezoek is
gebracht aan een van de 322 landgroepen.
De groep Uden van het district 's-Hertogenbosch werd
representatief geacht voor een doorsnee landgroep:
het is niet de grootste groep maar zeer beslist ook niet
de kleinste. Representatief óók voor het Korps
Rijkspolitie want in de - snel groeiende -gemeente
Uden wordt, met behoud van waardevolle tradities,
gewerkt met moderne denkbeelden.

Redactie.

Bij de omslagloto:

Uden, groot werkterrein van te weinig Rijkspolitiemannen,
uit de lucht gezien.

foto: Dienst Luchtvaart Korps Rijkspolitie
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RUGGEGRAAT
Wij vroegen overste F. M. C. Offermans, dis-
trictscommandant te 's-Hertoçenboscb, naar
zijn mening over de plaats van de landgroep
in het algemeen en ce plaats van de groep
Uden in het bijzonder.
"De landgroep is," volgens de overste, "de rug-
gegraat van het Korps Rijkspolitie. Het is niet
alleen het belangrijkste deel maar ook het be-
langrijkste onderdeel. Daar wordt immers nog
de vrijwel volledige politietaak verricht. In te-
genstelling tot die plaatsen, waar gemeentepo-
litie is. Daar is in feite iedereen gespecialiseerd,
terwijl bij de rijkspolitie in principe iedereen al-
les doet, in bijzondere gevallen bijgestaan door
een team van specialisten. Wat de plaats van
de groep Uden in het geheel betreft, valt op
te merken dat die groep behoort tot de grote-
re groepen van het district 's-Hertogenbosch.
Uden is een plaats die zich onderscheidt door
een sterke en snelle ontwikkeling. Daardoor
breiden de werkzaamheden zich steeds meer
uit. Doordat de plaats in de streek een cen-
trumfunctie vervult, heeft dat ook gevolgen
met betrekking tot de verkeersintensiteit. Als
u dan weet dat Uden crimineet- bezien "in de
voorste gelec1eren" staat, veel buitenlandse
gastarbeiders heeft, de industrie zich er snel
uitbreidt en een actief verenigingsleven heeft
dat veel bezoekers trekt, dan is het duidelijk
dat het werkpakket voor de rijkspolitiemensen
erg zwaar is. Als u bovendien weet dat de
groep Uden op rond 30.000 inwoners feitelijk 23
politiemensen heeft en een gemeente als Vught
met 23.000 zielen, waar gemeentepolitie is, 45
man gemeentepolitie, dan is het duidelijk wat
het wil zeggen dat, ondanks deze ongunstige
omstandigheden, de groep bekend staat om
een prettige collegiale en goede werksfeer. De
samenwerking tussen de groep Uden en de staf
van het district is bijzonder goed en ik ben blij
dat ik kan zeggen dat van de zijde van det dis-
trict alle begrip aanwezig is voor de omstan-
digheden waaronder in Uden wordt gewerkt."

2

RAAKPUNTEN
MET .HET VERLEDEN

industrialisatie veranderde
structuur van Uden . . .

Wie het moderne Uden onder de loep neemt, stelt
veel zaken tegen de achtergrond van de industriali-
satie. Daarbij valt dan onherroepelijk en vrij snel
de opmerking, dat de industrialisatie de structuur van
Uden grondig heeft gewijzigd.
En dat laatste is wellicht meer het geval dan zij die
met de actuele ontwikkeling van de gemeente van
doen hebben, vermoeden. Dat lig 00 wel voor de
hand. Immers, het geïndustrialiseerde Uden van
nu is slechts in beperkte mate geworteld in de his-
torie, toen de streekfunctie van Uden als agrarisch
handelscentrum geen aangewezen fundament vorm-
de voor de hedendaagse evolutie. Natuurlijk heeft
Uden niet volledig gebroken met zijn geschiedenis
en vooral in de buitenbuurten treft men dan ook nog
wel sporen aan uit het verleden. Maar het is een ver-
leden, dat de grote meerderheid van de bevolking
niet kent, met als logisch gevolg dat er - in het al-
gemeen gezien - een totaal ander leefpatroon is
ontstaan. De industrialisatie is door de autochtone
Udenaren nooit gezien als een noodzakelijk kwaad
(om van de structurele werkloosheid af te komen),
maar heeft van hen wel een groot aanpassingsver-
mogen gevraagd. Men moet meer van het vroege-
re Uden kennen om zich een beter begrip te kunnen
vormen van de explosieve mentaliteitsverandering,
welke zich in de laatste decennia - onder de sti-
mulans van het gemeentebestuur van Uden - heeft
voltrokken.
Nu is Udens geschiedenis niet zo heel gemakkelijk
te ontrafelen. Pas rond 1200 is er voor het eerst spra-
ke van Uden en dan nog geven de geschriften geen
indruk over het aanzien van het dorp. Maar zij bie-
den toch enig houvast, omdat eruit valt af te leiden,
dat zich toen een zodanige gemeenschap had ont-
wikkeld, dat zij met een eigen naam werd aangeduid.
Dat betekent tegelijkertijd, dat er voordien ook iets
geweest moet zijn. Historische gegevens ontbreken
weliswaar, maar de moderne plattegrond van de ge-
meente onthult daarover toch vrij veel. Duidelijk
valt daaruit op te maken, dat het dorp Uden is sa-
mengesteld uit een groot aantal kernen, die aanvan-
kelijk los van elkaar hebben gestaan, doch later ge-
leidelijk tot een eenheid zijn samengesmeed. In we-
zen is er dan in al die eeuwen weinig veranderd,
wat de situering betreft. De gedeelten die thans
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tot het centrum van Uden worden gerekend, hadden
die functie ook in vervlogen jaren reeds.
In de fundamenten van de oudste Udense kerk is
een steen gevonden met het opschrttt WOT; de oud-
ste vermelding van de dorpsnaam die via UOTHEN
tot UDEN is geëvolueerd.
De omliggende gehuchten, die thans de samenge-
stelde kern van Uden vormen, zijn weergegeven in
de thans naar die gehuchten genoemde straten.
Het OUDSTE Udense gebruik wordt heden ten dage

. . . maar oudste
gebruik bleef bewaard

nog steeds in ere gehouden; namelijk het vlooien-
stoken op de eerste zondag van de vasten in de
buurtschap Bedaf. Het is een folkloristisch gebruik
dat de overgang van de winter naar de nieuwe lente
symboliseert. Vroeger werd daartoe op de Bedatse
berg een vuur van winterbedstro ontstoken, waarbij
het hygiënisch verbranden van het stro tevens werd
gezien als een algemeen reinigingsvuur. Als zoda-
nig is het vlooienstoken een vóórverschijnsel van met
name de Paasvuren in Oost-Nederland, terwijl nog
variaties van reinigingsvuren .bestaan in Frankrijk,
Vlaanderen, het Rijngebied, Limburg (fakkelzondag)
en Texel ("meierblis").
Het vuur op Bedaf is nog steeds een ernstige zaak;
sprokkelhout mag dan het beddestro hebben ver-
vangen, het recht om het vuur te ontsteken gaat nog
steeds van vader op zoon over. En de traditie wil,
dat in het nabijgelegen café "de Pier" de lichten
worden gedoofd ten teken, dat het acht uur is en de
opgebouwde brandstapel in vlam moet worden ge-
zet.
Maatschappelijk centrum is voor de Udenaren in de
vroege middeleeuwen de omgeving van de huidige
Pius X-kerk geweest. Daar stond de oudste kerk
als een natuurlijk centrum, waar de mensen zondags
hun godsdienstpl.iohten vervulden en het nieuws uit-
wisselden. Daarnaast ontwikkelde zich rond de ne-
derzetting bij het Marktveld een tweede centrum,
waar in feite de basis ligt van de belangrijke regio-
nale functie, welke Uden van oudsher heeft ver-
vuld. Aangezien steden als Den Bosch, Eindhoven,
Helmond en Oss naar vroegere maatstaven ver ver-
wijderd waren, kon zich in het centraal gelegen Uden
in de 1~e eeuw een weekmarkt ontwikkelen, die
zich tot op de dag van vandaag heeft kunnen hand-
haven als een der laatste Brabantse dorpsmarkten
van enige betekenis. Deze markt werd de plaats,
waar de boeren hun vee, landbouw- en verbruiksar-
tikelen verkochten of verruilden, welke zij niet voor
eigen gebruik nodig hadden. De markt stond dus
in dienst van de landbouw en de veeteelt en daarin
kwam pas verandering toen in de 18e eeuw de par-
ticuliere boterproduktie zich op de afzet begon te
richten. Daaraan dankte de Udense boterwaag haar
bestaan. Eenmaal per week werd de' botermijn ge-
houden, waar de Udense winkeliers - de boterop-

kopers - de boter opkochten voor de grossiers in
de stad. Naast de boterwaag bereikte de veemarkt
in de loop der eeuwen echter een geweldige omvang.
Een record gaf het jaar 1860 te zien, toen 1500 stuks
hoornvee, 253 paarden,1300 schapen en 1600 varkens
werden aangevoerd en verhandeld. Tegenwoordig
blijft de veemarkt vrijwel beperkt tot de biggen-
markt, zij het dan in een modern van opzet uitge-
voerde overdekte markthal. .

De politieke eenheid van het Land van Ravenst.eiri'
is zeer lang bewaard gebleven en heeft met name
geresulteerd in de nog bestaande processievrijheid.
De oorzaak daarvan moet vooral worden gezocht in
het feit, dat in 1526 Een ruilpoging tussen Philips van
Kleef, de heer van Ravenstein en keizer Karel V
mislukte. Het land van Ravenstein bleef daardoor
ook onder het bewind van Philip's neef Willem IV
van Kleef een enclave tussen Brabant en Gelder.

Vrij algemeen bekend is, dat deze enclave in de 17e
eeuwen 18e eeuw een toevluchtsoord is geweest
voor de in hun godsdienstbeleving belemmerde
roomsen uit Generaliteits-Brabant. Maar - en dat
is zeer merkwaardig - reeds in de 16e eeuw was
het Land van Ravenstein een soortgelijk vluchtoord
voor de protestanten. Het is een minder bekende epi-
sode uit de geschiedenis. Willem IV namelijk was
een krypto-protestant, die in het Land van Raven-
stein de opkomst van het Lutheranisme en het Cal-
vinisme duidelijk heeft bevorderd. Zo sterk zelfs
dat in 1547 een iekere pastoor Jacob de Groot naar
Apeldoorn vertrok, omdat de regering in Raven-
stein het protestantisme te veel bevoordeelde. En
het staat eveneens vast, dat 20 jaar later -,- na de
beeldenstorm - calvinisten, die zich in Den Bosch
hadden misdragen en bevreesd waren voor vervol-
gingsacties van Margaretha van Parma en de Her-
tog van Alva, de wijk namen naar Ravenstein,
Uden en Gennep. Weer enkele jaren later moest AI-
va's opvolger, Don Louis van Requesens, zich her-
haaldelijk beklagen over het gulle onthaal, dat Cal-
vinistische ballingen - ditmaal uit Eindhoven -
in het Land van Ravenstein vonden. De brave man
meende zelfs abusievelijk, dat het meerendeel van
de inwoners van het Land van Ravenstein niet eens
meer katholiek was.

3
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het
groepsbureau
en wat er
mee heeft
te maken

door de adjudant
J. Knoop
groepscommandant
Uden

"KAZERNEMENT VOOR EEN BRIGADE KONIN-
KLIJKE MARECHAUSSEE TE UDEN," aldus de
titulatuur van bestek en tekeningen, nummer 1.8'7,
waarmede 50 jaar geleden de "geboorte" van het
huidige groepsbureau der rijkspolitie te Uden werd
aangekondigd. De aannemer, die de plannen ver-
wezenlijkte moet er volgens overlevering niet rijk
van zijn geworden, omdat de bouwgrond achteraf
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een soort moeras bleek te zijn. Toen het gebouw er
na veel moeilijkheden eindelijk stond, zat de aanne-
mer praktisch aan de grond ....
Uden was toen een zogenaamde voet-brigade. Met
andere woorden: het personeel verrichtte de dienst
te voet of per vélocipède. De inspectie's deed de
districtscommandant vanuit Den Bosch te paard,
vergezeld van een oppasser.
De paarden konden worden gestald in 2 speciaal
voor dat doel ingerichte stallen, waar en passant
ook de oppasser onderdak vond! Thans doen de
paardestallen dienst als cel. Het kan verkeren, niet-
waar.
De ongehuwde personeelsleden sliepen in de kazer-
ne, op de "klep". De herkomst van het woord is
onduidelijk, maar het zal wel te maken hebben met
de talrijke verplaatsingen destijds, zodat de kazer-
nes veel weg hadden van een duiventil.
De twee dienstwoningen werden bewoond door de
opper-brigadecommandant en een wachtmeester.
In de boven het bureau liggende vertrekken, was
ruimte voor een jong gehuwd' personeelslid. De
sterkte van de toenmalige brigade bedroeg 6 á 8
man.

Groepsbureau
Na de tweede wereldoorlog kwam het gebouw ter
beschikking van de rijkspolitie. De Koninklijke Ma-
rechaussee nam haar intrek in een ander gebouw,
eveneens uit 1921 daterende, dat aan "Het Wapen"
toebehoorde.
In de loop der jaren is er aan het gebouw heel wat
getimmerd. In 1959/'60 werden woningen en bureau's
gemoderniseerd. Vertrekken werden samengevoegd
en voor de motor met zijspan werd een garage ge-
bouwd.
De gestage groei van de gemeente Uden en de daar-
mede gepaard gaande uitbreiding van de groeps-
sterkte (momenteel organiek 33 man), waren er
oorzaak van dat men met ruimtegebrek te kampen
kreeg. Uden telt momenteel circa 25.000 inwoners,
het onder de groep ressorterende Zeeland 5000.
Enige jaren geleden begon men zich te beraden over
de bouw van een nieuw groepsbureau, gelegen in
het hart van de zich steeds uitbreidende gemeente,
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doch tot nu bestaan de plannen nog steeds alleen
maar op papier.
Toen mij ter ore kwam, dat de belastingdienst van
de inspectie Oss re-organisatieplannen koesterde,
waarbij het slechts 5 jaar oude gebouw van deze
dienst in Uden vrij zou komen, was dit voor mij aan-
leiding een en ander onder de ogen van de Rijksge-
bouwendienst te brengen. Temeer, omdat het ge-
bouw in het hart van de gemeente ligt. Mijn "bede"
vond weerklank en zo zou het wel eens kunnen ge-
beuren, dat in het gebouw waar thans nog nijvere
belastingambtenaren "aanslagen beramen" op de
beurzen van Udense inboorlingen, straks rijkspolitie-
ambtenaren plannen smeden om aanslagen op de
openbare orde en veiligheid te verijdelen.
Mits tenminste 's Lands penibele financiële positie
geen roet in het eten gooit!

bij vele
veranderingen
is niet alles
ook
verbetering

door de
wachtmeester 1e klas
H. Klamer
vreemdelingen-
administratie

Bij mijn "koperen jubileum" als lid van de groep
Uden terugblikkende op de achterliggende jaren,
vallen mij - begrijpelijk - heel wat veranderingen
op; de meeste ten goede, al zijn er ook, waarvan ik
zeg, voor mij had het niet gehoeven.
Om met de goede te beginnen. Toen' ik, nu ruim 12
jaar geleden, naar Uden kwam, was de inrichting

Zelfwerkzaamheid
In afwachting van wat mogelijk in de toekomst nog
staat te gebeuren, heeft het personeel van de groep
Uden intussen niet stilgezeten. Toen eind 1970 de
bewoner van één der naast het groepsbureau gele-
gen woningen ging verhuizen, was dit aanleiding
om voor te stellen de dienstwoning bij het groeps-
bureau te trekken, waardoor het aantal beschikbare
dienstruimten van 6 op 11 zou komen. Ook toen bleek
echter de geest williger dan de beurs, men wilde
wel maar er was geen geld. Eindelijk kwam be-
richt, dat er "noodvoorzieningen" zouden worden ge-
troffen. Dat was voor een aantal wakkere medewer-
kers uit de groep het sein, om de koppen bij elkaar
te steken. Na "ampele overwegingen" werd er ge-
timmerd, qesausd, zeil- en vloerbedekking gelegd
en gesjouwd. De materieelbeheerder hielp een
handje en zo kwam in eigen beheer, zoals dat zo
fraai heet een verbouwing tot stand, waarvoor ie-
dereen bij de officiële ingebruikneming op 8 juni
1971, waarbij een "open dag" werd gehouden, grote
bewondering aan de dag legde. Natuurlijk zijn er
nog tekortkomingen. Zo is er nog geen doorverbin-
ding naar het bestaande groepsbureau en zijn er
nog te weinig telefoontoestellen, maar het leef- en
werkmilieu van het gehele personeel is erdoor
voorlopig verzekerd en dat komt alleen maar ten
goede aan de totale uitvoering van de politiedienst.

van het groepsbureau allerbedroevendst. Oude
houten bureaus, met oude "rijksstoelen", al stond
er in de plantonkamer wel een houten armstoel. Het
huidige meubilair daarentegen mag gezien worden.
's Winters bestond voor de planton de eerste taak
uit het stoken van de potkachels. Als de wind goed
stond lukte dit vrij aardig, maar 0 wee als de wind
uit de verkeerde .hoek kwam. Dan moesten ijlings
alle deuren en ramen worden opengezet, omdat an-
ders het gevaar bestond dat de hele groep door
kolendampvergiftiging zou worden uitgeroeid, om
nog maar niet te spreken van het altijd bestaande
ontploffingsgevaar. De thans (gedeeltelijk) aanwe-
zige gaskachels hebben daar grondige wijziging in
gebracht.
Op het punt van het onderling kontakt vind ik dat de
veranderingen zich niet in gunstige zin hebben ont-
wikkeld, ook al ben ik er mij van bewust, dat in
verband met de huidige constellatie het vaak niet
anders kan. Vroeger werd er bijna uitsluitend dienst
gedaan per rijwiel. De dienst werd door de "opper"
meestal de dag tevoren uitgemaakt. Dat kon toen
nog, al waren er vanzelfsprekend ook toen wel eens
complicaties. De motor met zijspan was voor de
groepscommandant. Het vehikel stond keurig

5
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gepoetst opgebaard in de voormalige paardenstal.
Als de groepscommandant de tijd rijp achtte, om
zijn inspectietccht door de groep te beginnen, werd
het motorrijwiel door de bestuurder plechtig naar
buiten gereden, waarna de groepscommandant niet
minder plechtstatig in "de bak" plaats nam. Ove-
rigens was die groepscommandant altijd op zijn
bureau. Hij behandelde, met assistentie van zijn
vervanger, de post en ontving de bezoekers. Het
personeel wendde zich rechtstreeks tot hem en alle
bevelen kwamen rechtstreeks van hem. Dat is nu
wel anders, hetgeen ik een verlies vind, omdat mijns
inziens de binding tussen leiding en personeel losser
is geworden. Juist door deze binding- had het dienst
doen vroeger meer inhoud.

Verbindingen
Op het punt van de verbindingen heeft er zich heel
wat ten goede gewijzigd. Beschikten wij in 1959 op
het bureau over zegge en schrijve één telefoon-
toestel, waarmee slechts via het postkantoor ge-
sprekken naar buiten konden worden gevoerd, thans
is niet alleen op het bureau een moderne telefoon-
installatie aanwezig, maar hebben ook vrijwel alle
personeelsleden thuis telefoon.
Mochten wij vroeger bij wijze van spreken alleen
maar naar de motor met zijspan kijken, thans staan
het personeel drie auto's ter beschikking, compleet
met mobilofoon. En dan zijn er verder nog een aan-
tal ULM's, al wordt daar maar een matig gebruik
van gemaakt.
Een minpunt in deze "motorische" ontwikkeling,
vind ik het geringer kontakt tussen burgerij en po-
litie.

Arbeidssfeer
Jammer genoeg heeft de groepssterkte geen ge-
lijke tred gehouden met de groei van de gemeente.
In de tijd, dat ik in Uden ben gestationeerd is de be-
volking bijna verdubbeld. Uden, met Zeeland dat
onder Uden ressorteert, telt om en nabij de 30.000
zielen. De feitelijke sterkte van de groep bedraagt
23 man. Gelet op de gestegen criminaliteit, de toe-
name van het verkeer, veelvuldige assistentiever-
leningen elders, gevoegd bij een incompleet van 10
man op de organieke sterkte, is deze sterkte veel
te laag. Of daarom met al deze verbeteringen, ook
de werk- en arbeidssfeer is verbeterd, waag ik ern-
stig in twijfel te trekken.
In dit verband nog even terugkomende op hetgeen
ik opmerkte over het kontakt tussen leiding en perso-
neel. De groepscommandant wordt heden ten dage
door vergaderingen, bijeenkomsten, besprekingen en
wat dies meer zij, dusdanig in beslag genomen, dat
er voor het kontakt met het personeel vrijwel geen
tijd meer overschiet. Ook zijn vervanger heeft zo-
veel - vaak papieren - zaken aan zijn hoofd, dat
ook hij moeilijk te bereiken is. Waarmede ik maar
wil zeggen, dat alle veranderingen nog geen verbe-
teringen betekenen.

6

Eigen blad "De Klep"

Als een der weinige groepen, zo niet de enige, heeft
de groep Uden een eigen mededelingenblad. Oorzaak
van het ontstaan van dit blad is het feit dat bleek
dat niet iedereen in staat was, de groepssamenkom-
sten bij te wonen. Omdat het toch van belang is dat
iedereen van de belangrijkste dienstmE:ldedelingen
en andere wetenswaardigheden op de hoogte is, werd
eind 1969 getracht een periodiek samen te stellen
en te verspreiden onder het personeel. De moeilijk-
heid was echter dat het vermenigvuldigen niet zo
wilde vlotten.
Dank zij de bereidwilligheid van de gemeente Uden
werd het enige tijd geleden mogelijk, dat ook dit pro-
bleem kon worden opgelost. Er kan op het gemeen-
tehuis gebruik worden gemaakt van een copieerma-
chine.
Negen keer is het blad nu, voorzien van een om-
slag, verschenen. De naam is "pe Klep". De naam
is een vroegere bijnaam voor het groepsbureau en
daarom is die naam ook gekozen voor het blad, dat
wellicht een uitlaatklep wil zijn voor het personeel.
De oorspronkelijke naam "de Klep" heeft meer te
maken met de klep van een duivetil, omdat in vroe-
gere dagen vooral de marechaussee als duiven in
en uit vlogen aan de kazerne. Overplaatsingen wa-
ren immers aan de orde van de dag.
In "de Klep" is ook plaats ingeruimd voor zoge-
naamde vrije nieuwsgaring. Meningen van perso-
neelsleden, het belichten van een bepaalde wijziging
in een wet of besluit, felicitatieruimte voor mede-
werkers en personeel, verslagen van de "vreugde-
en leed kas" en de loterijclub, zijn de onderwerpen
die het blad verder aansnijdt.

Tekenaar

~n
Fotograaf

owmr. A. B. Marynissen

Opperwachtmeester A. B.
Marynissen tekende voor dit
nummer van het Korpsblad
Rijkspolitie, dat vooral aan
de landgroep Uden is ge-
wijd, de cartoons.
Oox wachtmeester 1e klasse
A. J. Bosma kan meer dan
alleen zijn politietaak ver-
vuilen: hij maakte namelijk
de foto's voor dit nummer. wmr. le kl. A. J. Bosma
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verhouding
gemeente-politie

Toen na de bevrijding het systeem van de rijks- en
gemeenteveldwachter niet meer in ere werd her-
steld, verloren de meeste gemeenten hun eigen veld-
wachters. Ogenschijnlijk maakte het weinig verschil
of een dronken vent nu door een rijks- of gemeente-
veldwachter in zijn kraag werd gepakt, want beide
keren kwam hij meestal in hetzelfde hok terecht.
Toch was het voor velen een gemis dat ze hun eigen
politieman moesten afstaan, omdat ze over de rijks-
politieman die daarvoor in de plaats kwam maar
erg beperkte zeggenschap hadden. Gelukkig heeft
dit later in de praktijk nooit moeilijkheden opgeleverd
omdat er in 99,9% alle begrip was voor elkaars po-
sitie. En zeer zeker met betrekking tot de objecti-
viteit had en heeft het rijkspolitiesysteem bepaal-
de voordelen. Uden maakt op het punt van goede sa-
menwerking tussen gemeente en rijkspolitie beslist
geen uitzondering, of het zou moeten zijn dat die
zich in gunstige zin onderscheidt van de rest.
Hel is duidelijk dat gemeente en rijkspolitie twee
instanties zijn die erg veel met elkaar hebben te
maken en zich voor elkaar zeer verdienstelijk kun-
nen maken, al varen zij dan onder verschillende
vlag.
Bestonden de werkzaamheden die in vroeger dagen
voor de gemeente werden verricht, voornamelijk
uit het bijhouden van het register voor verloren en
gevonden voorwerpen en het controleren of de hon-
denbelasting wel was betaald, tegenwoordig is het
niet eens een uitzondering meer als de gehele jacht-
wet en vreemdelingenadministratie op het politie-

bureau berust. Terwijl de politie mot. betrekking tot
de verkeersplanning met zeer veel nut een advise-
rende rol kan vervullen.
Wat betreft de verhouding gemeente-politie kan de
groep Uden zeer goed model staan. De controle op
de hondenbelastingwet gebeurt dan wel niet meer,
maar daarvoor in de plaats zijn zoveel zaken geko-
men die de gezamenlijke aandacht vragen dat er nog
genoeg contacten zijn blijven bestaan.
De vreemdelingenadministratie berust op het
groepsbureau, er is dagelijks contact met de amb-
tenaren van de gemeente, periodiek contact tussen
de groepscommandant en de burgemeester. De
groepscommandant heeft zitting in een verkeers-
commissie die door de raad in het leven is geroe-
pen en die de gemeente adviseert met betrekking tot
te nemen verkeersmaatregelen. De groepscomman-
dant woont de raadsvergaderingen bij en ontvangt
de stukken van de raadsvergaderingen zodat hij op
de hoogte blijft van de gang van zaken in de gemeen-
te en eventuele vragen of kwesties die ook de poli-
tie aangaan. In tal van zaken vindt er overleg plaats,
waarbij het initiatief van beide zijden komt.
Ook als er van de zijde van de groep wensen leven,
kan er altijd bij de gemeente worden aangeklopt. Een
goed voorbeeld hiervan is het mededelingenblad
"de Klep", dat met medewerking van de gemeen-
te in stand wordt gehouden.
Resultaat van deze intensieve en prettige samen-

werking is, dat er veel begrip is voor elkaars stand-
punten en problemen en dat besprekingen niet onno-
dig veel tijd in beslag nemen, omdat beide partijen
doorgaans goed zijn geïnformeerd. Dit is dan ook
beslist geen overbodige luxe in een gemeente met
Gen inwonertal per 1 januari 1971 van 24.077 met de
verwachting dat met februari 1972 de 25.000 zal zijn
gepasseerd, want Uden is een gemeente die zich in
een geweldig tempo uitbreidt. Het is dan ook dui-
delijk noodzaak dat alle diensten en instanties opti-
maal functioneren, omdat een achterstand niet snel
is weggewerkt.

Adjudant J. Knoop.

9
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een dag
uit het
rapportenboek

Opperwachtmeester
M. Dierckx
plv. groeps-cdt.
Uden

Het zal niemand verbazen
dat ook in Uden niet alle 365
dagen van het jaar precies op
dezelfde wijze verlopen.
Maar toch kan een willekeurige
dag, indien wat nader
bekeken, een aardige indruk
geven van wat er zoal gebeurt.
Daarom greep opperwacht-
meester M. Dierckx donderdag
de negende juli 1971 uit de
rij der dagen, die in het
rapportenboek hun
onuitwisbare sporen achterlaten.
Om 00.50 uur begint voor de
mensen van de groep Uden de
nieuwe dag al. Een dronken
cafébezoeker die van een
onbekende een klap op zijn
neus heeft gehad, wordt met
bebloed hoofd en besmeurd
pak in de G.S.A. geladen en
naar huis gebracht. Daar wordt
hij door zijn vrouw in
ontvangst genomen, ook al met
een rood hoofd, echter niet
van het bloed.
Om 01.00 uur wordt de woning
doorzocht van een echtpaar
dat bij thuiskomst de deur van
de eigen woning open treft.
Alles blijkt echter normaal,
zodat het niet onmogelijk lijkt
dat de verstrooidheid van een
der echtelieden, de kat of
de wind de oorzaak is van alle
sensatie.

10

Op een fietser die om 02.00 uur
zonder verlichting rondpeddelt
na, blijft de verdere nacht
rustig. Om 08.00 uur gaat de
nachtdienst onder de wol,
na eerst de fabrieksterreinen
en het winkelcentrum te
hebben gecontroleerd.
Om 08.00 uur begint de
morgenpatrouille met het
ophalen van een gevonden
damesfiets. De fiets stond tegen
de achterzijde van het
herenurinoir, hetgeen wel de
nodige vraagtekens oproept.
Om 09.50 uur roept een dame
de hulp in van de politie, als ze
merkt dat haar gaskraan lek
is. Als de patrouille de
hoofdafsluiter in de woning
heeft dichtgedraaid, worden de
mensen van Obragas
gewaarschuwd, die meer
verstand hebben van dit soort
zaken.

Om 10.00 uur blijkt een
vrachtauto van de gemeente de
lading op gevaarlijke wijze
te vervoeren. Hoewel niet van
ganser harte, wordt toch
gevolg gegeven aan het verzoek
hiermee op te houden. Verder
wordt er die morgen nog
toezicht gehouden bij de
voetgangersoversteekplaats in
de Marktstraat, waar het
oversteken kennelijk nog altijd
met schrik in de benen
gebeurt. De galerijpatrouille
meldt, dat fietsende kinderen
steeds minder worden

waargenomen in de galerij,
nadat er door de gemeente
borden zijn neergezet, waarvoor
de groepscommandant zich
het vuur uit de schoenen heeft
gelopen.
Tenslotte wordt vastgesteld, dat
de gemeentearbeiders bezig
zijn, zij het kalm aan, de stenen
in de fonteinen in de galerij
vast te metselen zodat het
geknoei met water daar ook
verleden tijd wordt.
Om 13.00 uur wordt een
bromfietser bekeurd, omdat hij
60 km rijdt in plaats van
30 km per uur. De brommer
wordt in beslag genomen en
door de SVO-man aan een
nader onderzoek onderworpen.
Om 16.00 uur rijdt een
bromfietser tègen een auto, met
gevolg dat de bromfietser zich
onder doktersbehandeling moet
stellen. Proces-verbaal volgt
later. Eveneens om 16.00 uur
belt de gempo Den Haag
over een kenteken, waarmee
iemand in Uden rondrijdt,
zonder dat die man verdere
papieren in orde heeft.
Onderzoek wordt ingesteld en
afgesloten met een
poces-verbaal.
Om 17.50 uur roept een
brandrne.dinq al het beschikbare
personeel naar een woning
aan de Deistraat, waar de bij
die woning staande schuur
in lichterlaaie staat. Hooibroei
is de vermoedelijke oorzaak.
De verzekering dekt de schade
en de meldkamer verleent
goede hulp.
Om 19.30 uur blijkt dat er een
weideaccu is gestolen. De
inmiddels fris opgekomen ploeg
gaat er heen.
Om 20.30 uur komt een
jongedame aan het bureau om
te vragen of de politie iets
van haar fiets afweet. Dit blijkt
inderdaad zo te zijn. De
patrouille vond het rijwiel de
vorige avond onbeheerd bij het
sportpark, waar de jongedame
een slippertje gemaakt blijkt
te hebben waar ma niets van
wist. Voor t 5,- wordt er ook
door de politie het zwijgen
toe gedaan.
Om 21.00 uur krijgt een
meneer uit Voikei
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een woedeaanval, waarbij
zijn stiefdochter het moet
ontgelden. Zeer verstandig
houdt hij echter zowel
tegenover zijn stiefdochter als
tegenover de politie de
handen thuis. Een opvoedend
woord zal hem eerdaags

nog op het bureau
worden toegesproken.
Om 23.00 uur veroorzaken
een stel brooddronken,
toeterende automobilisten
hinderlijke herrie.
De caféhouder bij wie ze op
bezoek waren geweest kent ze

echter niet, of wil ze niet
kennen.
Om 23.05 uur botsen twee
auto's tegen elkaar, waarbij de
meest roekeloze automobilist
niet verzekerd blijkt te zijn.
Om 22.45 uur blijkt dan
later ook nog een bromfietser
zodanig te zijn gevallen
dat hij zelfs naar een ziekenhuis
moest.
Om 23.30 uur dreigen er
tenslotte, als sluitstuk van
deze dag, nog moeilijkheden
in het jongerencentrum de PUL.
Dit centrum geniet een
zekere reputatie in verband
met het gebruik van
verdovende middelen.
Rest tenslotte nog te vermelden
dat de verschillende bonnetjes,
die zo in de loop van de dag
zijn uitgedeeld, alsmede
de smoesjes en de gevonden
en verloren voorwerpen,
waarmee de man aan de balie
wordt geconfronteerd in
dit chronologisch overzicht
niet voorkomen.

Overal waar geen stroom is
levert Eisemann energie

hoekandat!
Gewoon: met Eisemann aggregaten. Immers, met een aggregaat
kunt u altijd en overal direkt over voldoende stroom beschikken.
Zelfs op de meeët onmogelijke plaatsen, zonder moeilijk

. geharrewar met meterslange kabels. En Eisemann heeft een
uitgekiend leveringsprogramma. Levert types van 0,65 tot maar
netst 28 kVA vermogen. Ontworpen voor een rappe storingvrije
stroomvoorziening, ook onder minder gunstige omstandigheden.
En: makkelijk te verplaatsen. Daarom, overal waar electriciteit
voor licht of kracht nodig is: Eisemann aggregaten.
Mobile electriciteits-centrales. Vraag vandaag nog uitvoerige
technische informaties. We zenden ze u graag toe.
Vrijblijvend natuurlijk.

Type BWSA 0,65 Type BWKA 3 Type DSFA 5

Alleenvertegenwoordiging voer Nederland: N.V. Willem van Rijn-
Haarlemmerweg 475 - Postbus 8005 - Amsterdam-15-
Tel. 020 - 185222 (20 lijnen) - Telex 12282.

Eisemann levert óók laadapparatuur,
schijnwerpers, handlampen, verkoers-
waarschuwingsapparatuur, las-
apparatuur, zwaailichten, looplampen,
veiligheidslampen, kabelhaspels en
kabelschoenen.r--------------~1I knip uit - vul in-stuur op

I
I
II Graag ontvang ik van u inlichtingen
lover de Eisemann aggregaten.
I Teven~. wil ik meer weten over de

I ~~~~~I~~~~~~~. ~~~. : '. : '. : : : : : : : ·~û

11het 'Eisemerm leverinqsproçremms.

Naam bedrijf ....••.•••••••••.•.•

Naam funktionaris ••...•.••.•••.•I Adres .•....••.•••.•••••••••.•.•

I Plaats ........••.•.•......•..•••

I
I
I
I~--------------~

BON

. A
Deze bon In open envelop (zonder :n
postzegel) zenden aan:
N.V. Willem van Rijn,
Antwoordnummer 3023, Amsterdam.

z

EISEAfANN
BOSCHgroep
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Recherche werkzaamheden

Sinds enige tijd kent iedere groep één of
meer groepsrechercheurs, die zich binnen
het raam van de groep in het bijzonder be-
zighouden met recherche en de coördinatie
van bepaalde recherchewerkzaamheden. De
groep Uden kent twee van deze groepsre-
chercheurs, die in samenwerking met de
politie-ambtenaar die een bepaald feit ter
kennis is gekomen klaarheid trachten te
brengen in de misdrijven, die in Uden wor-
den gepleegd. Wat zij in hun praktijk zoal
kunnen tegenkomen, eventueel samen met
de districts- en technische recherche, moge
blijken uit bijgaande voorbeelden.

Is-Hertogcnbosche Courant dd ,

. /2.?JVd /&'!J'I
·,~-~~"~n···-'·:)"~~"'~:~,!'f" •..~·~~~.'.~ .~':"".1

·~UDEN, 9 Maart.· Een prettige te hnîskomat,
De winkelier en kleermaker MOijor alhier ver-
trok Dinsdag met zijn vrouw naar de jaarmarkt
te .A.arle-Rixtel's avonds bij terugkomst bemerkte
men, dat dieven van de afwezigheid gebruik
hadden gemaakt om hun slag tc slaaa. EIln kast
was opengebroken waaruit circa 400 gulden aan
geld, twee gouden halskettingen der vrouw en
ean gouden horlogie met ketting van den man
werden vermist. Verd~r· ontbraken twee stel
bOl'flG. en onderkleeren , een .stuk rcokvleeseh ,
brcodjes , ham etc. waaraan zich de schavuiten
haddon te goed gedaan, Zij zijn vertrokked in
de richting naar Yechel waar zij den nacht/met
driuhl,l en bilj~rden in . e~a c'lfé h~b~enI doorgebracht cm s morgensVla Boxtel verder til
reizen vermoedelijk naar Am~terdam.

Bij huu vflTtr,,1; l1i~ TT.ln_ ,."~ ..J.. ••• • t. n.
taliteit in ( )l:~ /6'9 'I
hemden J)aJf 7~~""~1"'~~:~?:.:-~i"":-~~~~~-~~~",:~~~~
de medcdr . **GRA YE, 15 Maart. Op aanwijzing eri.
vroeger be; on vermoeid nasporen der wakkere dienaren ;
dst eell dlJl van de H .. Hermandad , brigadier Pilkes ;
a!dasr vro: en mnréchaussée Tebben, te Uden ~esta- .
dit ••enne'; tioncerd , bijgestaan door den brigadier ~
vooraf ver.; Wehrens alhier, zijn gisteren-avond te circa·
volgenden: 9'/. in het logement van Antoon Van;
S. en zijl1: Gemert alhier gearresteerd .de gebroeders ~
met de ve: Martinus en Antoon 8 , de twee !

vogels zul dieyen , die Dinsdag-der vorige week ten i
huize van den kleermaker Mozer te Uden;
hun slag sloegen. Zij hebben reeds alles i
hekend en verklaard dezen diefstal te heb- :
ben gepleegd uit wraak. Heden-middagj
werden zU· onder geleide van de twee ge- 1
noemde Udensche politiemannen , "ja Uden, ;

. naai' 's-Bosch getransporteerd. .!t Eere komt toe aan Pilkes eu Tebben ,

~

;voor hunne.' gedane atrestatie, waardoor'
, de mautschappij weer voor een tijd lang ,
i_:a~.:~~,y!l.~~~5:~~~~~~~~:!,:~,~!i1.~<!' •.- •
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Art. 289
Wetboek van Strafrecht:
Poging tot moord

Op zekere dag, kwam een zekere Van O. op het
bureau om aangifte te doen, van het vergiftigen van
zijn dochter. Deze dochter oud 18 jaar, was opge-
nomen in een ziekenhuis te Nijmegen. De haar be-
handelende arts had de vader verteld, dat zijn doch-
ter een thaliumvergiftiging had' en dat hij misdrijf
niet uitgesloten achtte. Uit het verhaal wat door de
vader werd gedaan, mede door het betichten van te
goeder naam en faam bekend staande personen, on-
der anderen een baas op de fabriek waar zijn doch-
ter werkte en een jongen die beslist eerlijk geacht
kon worden, rees het vermoeden, dat er wel eens
een andere oorzaak zou kunnen zijn, dan hetgeen pa
vertelde.
Een eerste onderzoek versterkte het vermoeden,
dat de vader er meer van kon weten. Toen werd de
officier van justitie, Mr. Booster, in kennis gesteld.
Hij was het na uitleg eens met het gerezen vermoe-
den. In afwachting van meer bewijs, werd overge-
gaan, tot het horen van de aan vergiftiging lijdende
dochter Van O. waarbij ook de officier van justitie
aanwezig was. Al spoedig bleek daarbij, dat Van O.
reeds 4 of meer jaren een verhouding had met zijn
dochter. Een en ander werd door de dochter, na
enige aarzeling in geuren en kleuren voorgebracht.
Na de verklaring van de dochter waren er feiten
voldoende aanwezig om Van O. in verzekering te
stellen althans als verdachte te horen. Na overleg
werd besloten, dat hij door twee politiemannen zou
worden gehoord.
Door samenspel van het geheel en uithoudingsver-
mogen van alle betrokkenen was het mogelijk in een
tijdsbestek van 3 dagen, het gehele misdrijf tot op-
lossing te brengen. Het betreffende vergif kon wor-
den gelocaliseerd, al was dit reeds door verdachte
uitgestort, de herkomst van het gif en wijze van toe-
dienen bracht het medebewijs. Uit de verhoren bleek
dat hier sprake was van een zodanige jaloezie, dat
toen Van O. door zijn dochter was verteld, dat zij
niets meer van hem wilde weten en een andere jon-
gen had gevonden, hij haar niet gunde aan een an-
der.
Het geheel resulteerde in 42 vellen typwerk en ein-
deloze naverhoren. De fles vergif was door Van O.
gevonden in een voor afbraak bestemde schuur, waar
die fles zeker 50 jaar op een balk verstopt moet heb-
ben gelegen.
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zelfvergiftiging
jongen van 13 jaar

Op 24 oktober 1969, werd de groep Uden gealar-
meerd, omdat een jongen van 13 jaar, dood was ge-
bleven in een boerderij te O. Peel, groep Uden. De
jongen zou volgens geruchten zich hebben vergif-
tigd. Direct werden de officier van justitie, de meld-
kamer, districtsrecherche en technische recherche
gewaarschuwd, die met de meeste spoed ter plaat-
se verschenen. Uit het onderzoek, door het samen-
gestelde team bleek het volgende. Het zoontje van
de familie A. was een hardwerkende jongen op de
boerderij. Hij was wat verwend door zijn ouders,
die van hem meer door de vingers zagen dan van de
andere kinderen. De jongen Gerard, maakte hier
misbruik van en sarde graag zijn zusjes. Op die
middag was er dan ook weer geplaagd, toen Ge-
rard opdracht kreeg de band van de fiets van zijn
zusje op te pompen. Dit was niet naar zijn zin, met
gevolg dat hij zijn zusje een klap gaf met een fiets-
pomp. De ouders reageerden hierop door Gerard,
die met zijn pony aan een concours mocht deel-
nemen te zeggen, dat dit nu niet door zou gaan. Hij
zei toen: "Nou dan ben ik er morgen niet meer,
want dan ga ik vergif drinken." Dit werd door de
moeder niet direct zo zwaar opgenomen, omdat
hij in drift wel meer dreigde. Echter nadat hij de
schuur was ingelopen en de kalveren water had ge-
geven, kwam hij binnen en vroeg om een aspirientje.
De moeder schrok want hij zag spierwit en zij rook
een aparte geur uit zijn mond. Hij ging met zijn
hoofd op de tafel liggen en werd daarop vrijwel ge-
lijk bewusteloos. De moeder riep direct haar man.
Die laadde hem in de auto, en reed met de meeste
spoed naar het ziekenhuis waar hij nog levend aan-
kwam. Redding was echter niet meer mogelijk.
Uit de rekonstructie bleek, dat Gerard de fles ver-
gif die in een spouwmuur van de stal was geplaatst,
had weggenomen en daaruit heeft gedronken. Hij
dacht dat hij ziek zou worden en zo zijn zin door
kon drijven, door angst aan te jagen. Het vergif pa-
rathion, bracht hem echter de dood. Boerengewoon-
tegetrouw - om de zaak niet voor de buren uit te
laten komen, omdat in een dergelijke kleine gemeen-
schap gauw schande wordt gesproken - was de
fles met het gif reeds overgebracht naar een broer
van de vader.
Gebrek aan opvoeding, het sparen van de roede
toen hij het nog moest leren wat gehoorzaamheid
was, het kind groter zien dan hij is (de drift van
Gerard werd als flink gezien), bracht deze tragedie
over deze hard werkende en goed bekend staande
familie.

Opperwachtmeester M. Dierckx

overzicht
criminaliteit

1970 1e halfjaar 1971

Overtredingen 1888 1052
Aanrijdingen 5201 2632

1 (17 met dodelijke afloop)
2 (8 met dodelijke afloop)
Misdrijven 168* 87**
* (waarvan 36 niet opge!ost)

** (waarvan 21 niet opgelost)
Kleine misdrijven met
onbekende daders 221 185

produktiviteit

Erg interessant is de staat die operwacht-
meester M. Dierckx maakte met betrekking
tot het aantal produktieve uren die per jaar
overblijven op de groep Uden. Van het to-
taal aantal uren dat er per jaar basehikbaar
is op het rayon Uden, namelijk 13(periodes)
x 18(mensen) x 170(uren per periode) =
39780 uren, trok hij het aantal uren af dat
niet praktisch is voor de praktische dienst.
Er bleven welgeteld 80 uren PER JAAR over.
In die 80 uren moeten dan de aanrijdingen,
misdrijven, andere bezigheden en het daar-
bij behorende schriftelijke werk worden af-
gehandeld. De 39700 "verloren" uren wor-
den volgens opperwachtmeester M. Dierckx
besteed aan 7020 uren groepsbesprekingen,
sport en pauzes, 4194 uren aan verlof, 12918
uren aan stafwerkzaamheden, vreemdelin-
genzaken en- plantondiensten, 15568 uren
aan bijstand, M.E. etc., ziekteverzuim en
voorgeschreven surveillances.
Dat deze 80 uren niet toereikend zijn om
alle zaken af te handelen, zal voor ieder-
een duidelijk zijn. De uren die bijgepast
moeten worden, worden volgens opper-
wachtmeester M. Dierckx gecompenseerd
door het maken van overuren, het niet op-
nemen van verlof, het niet deelnemen aan
sport, het niet deelnemen aan de koffie-
pauze en doordat enkele nachtdiensten zijn
afgeschoven naar de posten.
Duidelijker kan het tekort aan personeel
niet worden aangetoond.

13
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Burgemeester
drs. G. J. A. Schampers:

Ondanks tevredenheid
over Rijks- toch
ijveren voor
gemeentepolitie

Het is een goede gedachte dat het Korpsblad Rijks-
politie in dit nummer speciale aandacht besteed
aan een zogenaamde landgroep. Dat in dit verband
het oog is gevallen op de groep Uden, bestaande uit
de rayons Uden, Voikei en Odiliapeel en de post Zee-
land tevens een zelfstandige gemeente, is bovendien
erg vleiend. Vooral omdat de groep Uden represen-
tatief wordt geacht voor de gemiddelde landgroep.
Voor mij is de landgroep een erg belangrijk onder-
deel van het Korps rijkspolitie. En hoewel ik be-
slist mijn bezwaren heb tegen de huidige organisa-
tie, ben ik toch gelukkig met het feit dat er rijks-
politie is in Uden en geen gemeentepolitie. In deze
tijd van schaalvergroting acht ik een eigen gemeen-
telijke politie alleen nog op zijn plaats bij een groot
aantal inwoners. De bezwaren die ik heb, richten
zich dan ook voornamelijk tegen de slechte outillage
en huisvesting en tegen de overal aanwezige onder-
bezetting. Voor zover ik kan beoordelen leidt de on-
derbezetting van een groep ertoe, dat de met de lei-
ding belaste politiefunctionarissen op de duur de
verantwoordelijkheid voor een efficiënt politioneel
optreden niet meer voldoende kunnen dragen. Er
wordt teveel van hen verlangd. Bij hen komen er
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klachten over onvoldoende politie-toezicht en zij zijn
machteloos om hierin verbetering te brengen, wat
erg frustrerend werkt.
De organieke sterkte van de groep bedraagt 33 le-
den. In werkelijkheid is het aantal in de gemeente
Uden dienstdoende politiemensen circa 20 man.
Hoewel het in een gemeente met bijna 25.000 inwo-
ners toch wel wenselijk zou zijn dat er een continu
functionerende 24-uurs-dienst draaide, kan er nu
nauwelijks nog met een tweeploegenstelsel worden
gewerkt. Deze onbevredigende situatie heeft ertoe
geleid, dat de gemeente enige jaren geleden een
"toezichthouder in algemene dienst" heeft aange-
steld met opsporingsbevoegdheid. Deze gemeente-
functionaris is in het bijzonder belast met het toezicht
op de sportparken, gemeentebossen en -plantsoenen.
Op deze manier heeft de gemeente zich een waar-
borg geschapen dat er wat wordt gedaan aan het toe-
zicht tegen de verkeersovertredingen in het sport-
park in de woonkern van Uden, de diefstallen in het
zwembad-complex en het onbevoegd storten van
vuil. Deze man vervult zijn taak in nauwe samen-
werking met de groepscommandant.
Tot slot zou ik willen opmerken, dat ik het als een
verlichting van mijn taak beschouw om te mogen be-
schikken over een groep van het korps rijkspolitie.
Want mijn gedachten gaan mede met de op handen
zijnde reorganisatie uit naar een regionale of ge-
westelijke politie. Ook rijkspolitie moet er blijven
en ik denk daarbij vooral aan de taken die liggen op
het gebied van verkeer, recherchewerk, laborato-
riumonderzoek en dergelijke.
De huidige situatie van de groep Uden in ogen-
schouw nemend, zal ik niettemin moeten gaan ijveren
voor een gemeentelijk politie-apparaat dat, zoals de
ervaring leert over het algemeen wel goed gehuisvest
en geoutilleerd kan zijn en juist in de kleinere ge-
meenten niet met onderbezetting heeft te kampen.
Ondanks al deze kritische opmerkingen ben ik blij
dat de samenwerking tussen de gemeentelijke instan-
ties in de groep Uden van de rijkspolitie zonder
meer erg goed is. En ook vanuit de bevolking hoor
ik geen klachten over het optreden van de groep."
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Burgemeester
mr. Verheijen

Een van de twee burgemeesters die hun
werkterrein hebben binnen het territorium
van de groep Uden, is burgemeester mr. Fr.
Verheijen van de gemeente Zeeland. Met
zijn 5000 inwoners is Zeeland niet de groot-
ste van de twee, maar toch zijn er in deze
gemeente voldoende activiteiten die ervoor
zorgen dat ook hier de politiemensen niet
werkeloos worden.
Op ons verzoek was burgemeester mr. Fr.
Verheijen gaarne bereid zijn steentje bij te
dragen aan dit nummer.
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"In Zeeland biedt
rijkspolitie voordelen
boven gemeentepolitie"

"Toen ik zo'n jaar of 13 geleden in Zeeland kwam, is
een van de eerste vragen die ik mijzelf heb gesteld
met betrekking tot de rijkspolitie, geweest; hoe is
de relatie tot de rijkspolitie nu en hoe bouw ik een
goede relatie met de rijkspolitie op." Aldus mr.
Fr. Verheijen van de gemeente Zeeland, die voorts
zegt: "Het is van groot belang dat de contacten
met een overheidsorgaan waarmee je bijna dage-
lijks hebt te maken goed zijn. Daarom heb ik er ook
steeds voor gezorgd, dat er een mogelijkheid tot
gesprek aanwezig was, tussen de burgemeester
als hoofd van de plaatselijke politie enerzijds en de
politiemensen, als deskundigen anderzijds. Ik ben
ook steeds gelukkig geweest met het feit dat er in
de gemeente Zeeland rijkspolitie was en geen ge-
meentepolitie. In een kleine gemeente als Zeeland
zou het immers niet ondenkbeeldig zijn dat de bevol-
king bijna rechtstreeks invloed zou gaan uitoefenen
op het beleid van de politie. Via de gemeenteraad
zou de bevolking zich kunnen bemoeien met zaken
die betrekking hebben op de politie, door het stellen
van vragen aan de burgemeester als voorzitter van
die raad en als hoofd van de plaatselijke politie.
Natuurlijk mogen deze twee functies nooit met el-
kaar worden verward, maar juist in een kleine ge-
meente waar de onderlinge afstanden erg klein zijn,
ontstaat deze verwarring veel eerder. In een gro-
tere gemeente liggen deze zaken toch allemaal wel
wat eenvoudiger.
Ondanks het feit dat Zeeland geen grote gemeente
is, blijft er voldoende werk voor de politie. Het pe-
nitentiair trainingskamp "de Corridor", de jaarlijk-
se halfvastenoptocht en de laatste tijd, de regelma-
tig terugkerende moeilijkheden tussen bewoners van
Zeeland en groepen Ambonezen, Keyezen en Zuid-
Molukkers, het zijn allemaal punten die een voortdu-
rend waakzaam zijn van de politiemensen vragen.
Om te beginnen "de Corridor" zoals de semi-open
jeugdgevangenis hier in de wandeling wordt ge-
noemd. Deze instelling die hier in 1967 door een
samenloop van omstandigheden werd gevestigd en
waarbij de hele gemeenschap zeer zeker een rol
speelt, vraagt regelmatig de nodige aandacht, en bo-
vendien een hoeveelheid aanpassingsvermogen en
begrip van de politie. Ik ben daarom ook erg blij dat
er in al die jaren dat "de Corridor" hier is geves-
tigd, nog nooit een klacht met betrekking tot het op-
treden van de politie is gehoord.
Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse halfvastenop-
tocht, een carnavalsoptocht die door het tijdstip
waarop hij wordt gehouden, bijzonder is. Een car-
riavalsoptocht op de he ft van de vasten is nog steeds
uniek en trekt ook daarom al veel bezoekers. De
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oorzaak van dit afwijkende tijdstip ligt in het feit
dat tot voor een jaar of vijf, de kinderoptocht op
maandag te weinig belangstelling trok, omdat de
zondag daarvoor de meeste mensen de grote optocht
al hadden gezien. Omdat de kinderoptocht toch cen-
traal stond, is toen besloten de zondagsoptocht te
verschuiven naar de half vasten en dat is beslist een
succes gebleken. Het is duidelijk dat een optocht
waar 30.000 bij slecht weer en soms wel 60.000 be-
zoekers bij goed weer komen kijken, ook extra bezig-
heden met zich meebrengt voor de politie. Met een
centraal post in de kerktoren van Zeeland, die van
daaruit een prachtig overzicht heeft en per mobilo-
foon zijn bevindingen doorseint naar de straatposten.
worden ook de half vastenoptochten ieder jaar weer
in goede banen geleid.
Een ander punt dat vooral de laatste tijd nogal sterk
de aandacht vraagt is het probleem van de regel-
matig terugkerende botsingen tussen groepen jon-
geren uit Zeeland. en groepen Zuid-Molukkers uit
andere plaatsen. Om hierbij met succes op te tre-
den, is het noodzakelijk dat ook de politie over veel
begrip, tact en geduld beschikt. Als er echter moet
worden opgetreden, dan is het goed om fel en streng
op te treden tegen degenen die de oorzaak zijn van
de moeilijkheden.
Wil echter de politie onder alle omstandigheden op-
timaal kunnen werken, dan is het noodzakelijk dat
zij op de eerste plaats goed is gehuisvest. Het is
daarom zo jammer dat een goede huisvesting voor
de politie in Zeeland dreigt af te ketsen op de be-
zuinigingen van de regering. En dat, terwijl het
gaat om een bedrag van slechts f 2.500,-. Ik hoop
daarom, dat op het moment dat dit Korpsblad Rijks-
politie verschijnt, de post Zeeland een goed onder-
komen heeft. En als dat zo is, zal ik graag zeggen:
"Minister van Justitie, Rijksgebouwendienst, harte-
lijk dank voor uw inzicht in de moeilijkheden."

o
-,

GEMEENTEN BEHORENDE TOT HET
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
VAN HET KORPS RIJKSPOLlT.lE.
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goede
betrekkingen
tussen
Rijkspolitie
en
vliegbasis
VolkeI

~-~
.~

(1 miljoen aan salarissen per maand)

Eén van de belangrijkste werkgevers in de groep
UDEN en tevens de grootste is ongetwijfeld de vlieg-
basis Volkel, gelegen in het nu door twee perso-
neelsleden bewaakte kerkdorp VoikeI.
Niemand zal meer ontkennen dat de vliegbasis Vol-
kei voor Uden ook een belangrijke economische be-
tekenis heeft. De stichting van deze basis bracht
een toevloed van nieuwe bewoners naar Uden, die
inmiddels in de Udense gemeenschap zijn geassi-
mileerd. En komen er "nieuwkomers", over het
algemeen hebben deze weinig moeite om zich aan
de plaatselijke omstandigheden en sfeer aan te pas-
sen.
In het begin stond men in Uden enigszins sceptisch
tegenover de basis; naderhand kwam men tot het
inzicht dat zij een realiteit was, zonder dat men zich
er van bewust was geworden, dat onder de rook van
de ontluikende industrie een militaire "nederzet-
ting" was gegroeid.
De militairen - en dan worden hier de beroepsmen-
sen bedoeld - hebben nauwelijks meer een uitzon-
deringspositie in de Udense burgermaatschappij.
Van een echte militaire nederzetting kan men eigen-
lijk niet spreken. De basis is zo uitgestrekt en de
mensen daar werken vaak zo uit elkaar, dat zij tijdens
het werk nauwelijks contact met elkaar hebben.
Na hun dagtaak gaan de militairen naar hun gezin-
nen. Daarvan is een aantal in Uden gehuisvest, maar
ook in tal van omliggende plaatsen binnen een straal
van vijftig kilometer. Zij brengen hun vrije tijd in de
burgermaatschappij door en zijn als militairen in
dubbele zin "ingeburgerd" in de gemeenschap van
hun standplaatsen; ook in de Udense gemeenschap.
Uiteraard heeft men op de vliegbasis Voikei nog
wel wensen wat betreft de voorzieningen buiten de
basis. Zo ziet men graag woningen voor al het per-
soneel van de basis. Het thans tot stand gekomen
winkelcentrum heeft echter veel van hun wensen in-
gelost. Uden heeft de betekenis van de 'basis in de
nabijheid in .economisch opzicht leren kennen en zou

deze basis dan ook niet graag missen.
Wat het inburgeren betreft zij echter nog wel opge-
merkt, dat wat voor praktisch iedere militaire ves-
tiging - waar ook ter wereld - geldt, ook opgaat
voor deze basis: de mensen die er werken hangt
steeds de dreiging van overplaatsing boven het
hoofd.
Zo lang zij echter in Uden wonen doen zij dat - dat
kan gezegd worden van de overgrote meerderheid
- met plezier.
De vliegbasis Voikei dateert uit de 2e wereldoorlog
toen de Duitsers ter plaatse begonnen met de inrich-
ting van landings- en startmogelijkheden. Aanvan-
kelijk was het slechts een grasmat. Later, in 1942,
werd het een belangrijke basis voor de verdedigings-
jagers en kwamen er twee kruisende klinkerbanen.
Op 19 september 1944 namen de oprukkende gealli-
eerde troepen bezit van het zwaar beschadigde
vliegveld. Het werd de eerste tactische vliegbasis
van ons land van waaruit de opmars naar Duits-
land gesteund werd.
Toen de oorlog voorbij was, werd het weer rustig.
De vliegtuigen waren verdwenen. De bestaande ge-
bouwen werden gebruikt ten behoeve van de oplei-

ding van oorlogsvrijwilligers. Na de nodige moder-
niseringen en verbouwingen vestigden de mariniers
zich in VoikeI. De basis werd opleidingscentrum van
dit korps, maar werd in 1949 overgenomen door de
marine die er weer een echte vliegbasis van maak-
te. De Fireflies, bestemd voor de Karel Doorman,
oefenden daar de deklandingen.
Steeds meer vliegtechnische accommodatie werd er
gebouwd totdat het een volwaardig vliegveld was.
In 1951 werd de vliegbasis Voikei overgenomen door
de luchtmacht. De basis is circa 450 ha groot en
heeft als tactische vliegbasis een startbaan, waar-
op de grootste vliegtuigen kunnen starten en landen.
Het Rijk investeerde hier ruim 40 miljoen gulden.
Er werken omstreeks 1700 man aan wie het Rijk per
maand ongeveer 1.000.000 gulden aan salarissen be-
taald, waarvan een belangrijk deel in Uden en omge-
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echtgenote van R.P.-man heeft onmisbare functie

ving wordt besteed. De basis heeft een eigen bio-
scoop, een sportzaal en andere sportaccommodatie.
Politiewerkzaamheden worden daar verricht door
collega's van het Korps Koninklijke Marechaussee,
Brigade Uden. Een team van ongeveer 10 tot 15
man, gehuisvest in een zeer modern gebouw in de
gemeente Uden werkt daar samen om enig licht te
krijgen in misdrijven en overtredingen, die bene-
vens aanrijdingen zowel op de vliegbasis Volkel, als
daarbuiten door militairen worden gepleegd, of
waar zij bij betrokken zijn.
De verstandhouding tussen de Groep Uden van het
Korps Rijkspolitie en die van de Brigade Koninklijke
Marechaussee is zonder meer uitstekend, zo goed

mevrouw Van der Aa - Van Gerwen

De vrouw van de rijkspolitieman speelt in menig
gezin een onopvallende maar onmisbare rol. Eén
van deze vrouwen in de groep Uden is mevrouw
P. H. M. v. d. Aa - Van Gerwen. Zij zegt:
"Toen wij 4 jaar geleden trouwden was mijn man
nog bij de Koninklijke Marechaussee, geplaatst op
de brigade Uden. Toen al wilde hij graag bij de rijks-
politie. Hij had echter bij de Marechaussee voor
zes jaar getekend en moest nog twee jaar dienen.

20

zelfs, dat zowel de hogere rijkspolitieleiding, als de
hogere marechausseeleiding hierop heeft geatten-
deerd. Dal is niet .vreernd, als men bedenkt, dat
praktisch wekelijks contacten tussen beide politie-
korpsen bestaan, zowel in de praktische, als in de
vriendschappelijke sfeer. .
Zo ziet men aan de wand in de gang van het briga-
de-bureau een barometer hangen, die het cadeau is
van de rijkspolitiegroep bij de opening van het ge-
bouw. Anderzijds ziet men in de theoriezaal-kantine
van het rijkspolitiebureau het wapen van het korps
koninklijke marechaussee hangen; cadeau van het
bij de heropening op 8 juni 1971 uitgebreide groeps-
bureau.

Daarna werd hij geplaatst op de opleidingsschool in
Arnhem, wat betekende dat hij op de eerste plaats
hele weken van huis was en op de tweede plaats
dat hij f 150,- in de maand minder ging verdienen.
En vooral dat laatste was niet zo prettig, omdat zo-
iets toch wel drukt op een jong gezin. Wat dat van
huis zijn betreft, waren wij wel iets gewend, want bij
de Koninklijke Marechaussee was mijn man prak-
tisch driekwart van het jaar gedetacheerd. Na zijn
opleidingsjaar kwam mijn man in Uden en dat was
voor ons erg prettig, wij hadden immers al een huis
in Uden en het bevalt ons hier erg goed. Het bestaan
van de vrouw van een lid van het wapen der Konink-
lijke Marechaussee en dat van een rijkspolitieamb-
tenaar is in die zin anders dat mijn man nu veel
vaker en veel regelmatiger thuis is. Ze hebben hier
in Uden een twee ploegenstelsel, dat wil zeggen dat
ze of overdag of tot 's nachts twee uur dienst heb-
ben met daarbij dan nog de nodige nachtdiensten. Ik
vind het natuurlijk prettiger dat een echtgenoot
iedere avond thuis is, maar ik weet dat het in zijn
beroep niet gaat en ik heb daar alle begrip voor.
Ik heb erg weinig contact met de vrouwen van de
andere collega's van mijn man. Vermoedelijk komt
dat ook wel doordat je kleine kinderen hebt die de
aandacht vragen. Wij hebben namelijk twee doch-
tertjes, een van twee jaar en een van vier maanden.
Alleen als er eens een feestavond of iets dergelijks
is, zie ik de vrouwen van de andere collega's wel
en dan is het ook meestal erg prettig. Als wij ver-
der eens uit willen hoeven wij daarvoor niet eens
ver te gaan, want Uden zelf is een erg plezierige
plaats met een gezellig centrum. De gemeente doet
ook alle moeite om het hier zo prettig mogelijk te
maken. Verder is er in deze sterk groeiende gemeen-
te met zijn bijna 25.000 inwoners voldoende gelegen-
heid om allerlei scholen te bezoeken en dat is met
het oog op de nu nog kleine kinderen wel een ge-
ruststellende gedachte."
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zweven boven
een verwarde
wereld

door
wachtmeester 1e kl.
N. H. v. d. Heijden
Post Zeeland

Het groepsbureau lag ruim 1000 meter onder mij.
De stilte in de cockpit van het zweefvliegtuig, een
Ka-6E, was fascinerend. Alleen het zacht ruisen van
de wind wees erop dat het vliegtuig zich voortbe-
woog. Ruim drie uur duurde de vlucht nu al. Nog
twee uur en het zilveren zweefvliegbrevet zou in
mijn bezit zijn. De opstijgende warme lucht had mij
na veel cirkelen tot op deze hoogte boven Uden ge-
bracht Rustig draaiend, pal boven het bureau kon
ik zien hoe de KSA's en GSA's aan- en afreden. Zou-
den de jongens mij zien? Natuurlijk niet, want wie
bemerkt nu zo'n geluidloos vliegtuig op een dikke
1000 meter hoogte?
Zelfs de voortdurend overrazende straaljagers van
de vliegbasis Voikei kunnen de aandacht van de
patrouilles nauwelijks meer trekken, laat staan dat
ze mij zouden opmerken.
Langzaam verstreek de tijd en werd de kans dat ik
zou slagen groter. Toen ik het waagde om van Uden
weg te vliegen was het weldra mis. De thermiek
liet me in de steek en in gedachten zag ik me er-
gens in een belendende groep mijn toestel aan de
grond zetten. Had de adjudant mij bij mijn komst
in de groep niet verteld dat wanneer er moeilijk-
heden waren ik bij hem terecht kon! Nu waren die
moeilijkheden er, want wat betekent zo'n 500 meter
hoogte als je nog dik 2 uur moet vliegen.
Terug dus naar het groepsbureau, want de vlucht
van 5 uur moest volbracht worden wilde ik het zo
fel begeerde speldje krijgen.
En zie: het bureau bleek magische krachten uit te
stralen, want eenmaal erboven wezen de meters aan
dat mijn kistje weer steeg tot ruim boven de 1000
meter.
'n Uur later landde ik op de vliegbasis Volkel, waar-
van ik vijfeneenhalf uur eerder was opgestegen.
Toen ik ruim 7 jaar geleden met het vliegen begon
had ik niet durven hopen dat ik nog eens een derge-
lijke vlucht zou maken.
Hoe kom je als politieman in een zweefvliegtuig te-
recht? Als jongen ben je bezeten van alles wat met
de luchtvaart te maken heeft. Het begint bij het
bouwen van speelgoedzweefvliegtuigjës. De eerste
echte vliegtuigen die ik zag waren oorlogsvliegtui-

gen, waarvan er enkele in mijn woonplaats neerkwa-
men. Brokstukjes daarvan werden angstvallig in
bed bewaard. De oorlog en daarna de militaire dienst
enkele jaren Indonesië, marechaussee en de oplei-
ding in Nistelrode lieten niet toe dat ik ging zweef-
vliegen. Eenmaal als jong wachtmeester op een
groep kon de langgekoesterde wens in vervulling
gaan.
Ik sloot mij aan bij een zweefvliegclub en kreeg
mijn vliegopleiding op de basis "de Peel" onder
Venraij. Mijn doopvlucht zal me altijd bijblijven. Een
straaljagerpiloot die in zijn vrije uren zweefvlieg-
instructeur was nam me voor de eerste keer mee
naar boven. Hij zou de "agent" wel even een en
ander demonstreren. Er zullen weinig mensen kun-
nen zeggen dat zij zowat ondersteboven in hun
broek gedaan hebben. Dat was zo ongeveer wat mij
die eerste vlucht overkwam.
De dienst stond niet meer dan twee lesdagen per
maand toe, zodat het vrij lang duurde voordat ik
iets van de vlieg-kunst begreep. Toen ik meende
het nooit te zullen leren stuurde de instructeur mij
alleen de lucht in. De eerste solovlucht is voor een
vlieger een onbeschrijfelijke belevenis. Zonder de
vertrouwde stem van de instructeur achter hem gaat
hij nu alleen naar boven en stuurt de grote vogel
'daarheen waar hij wil. Wanneer hij daarna het toe-
stel aan de grond heeft gezet duurt het niet lang
meer of de hele meute zit achter een glas bier.

In de daarop volgende jaren moest er veel geleerd
worden. Het juiste starten aan de lange lierkabel
het omhoog gesleept worden achter een motorvlieg-
tuig en het goed thermiekvliegen vragen veel tijd
en oefening.
Na veel theoretische en praktische examens werd
het zweefvliegbewijs behaald. Eenmaal in het bezit
van zo'n bewijs, heeft de vlieger onder meer de
bevoegdheid om over land te vliegen.
Mijn eerste overlandvlucht ging "bij toeval" naar
mijn ouderlijk huis. Omdat het omgeven wordt door
grote velden leverde dat niet veel moeilijkheden op
en kon ik mijn jarige moeder feliciteren.
Een andere overlandvlucht eindigde wegens gebrek
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aan thermiek vroegtijdig in de buurt van de "be-
redenen" te Boxtel. Een oudere collega te paard,
die toevallig voorbij kwam, vroeg zich verbaasd af
hoe ik nu weer de lucht in moest komen. Wel, een
van tevoren geformeerde ophaalploeg wordt met
de landingsplaats op de hoogte gebracht en met een
speciale ophaalwagen wordt het gedemonteerde
zweefvliegtuig weer naar de basis teruggebracht.

Het overlandvliegen is in feite het echte zweefvlie-
gen. Men probeert vaak zover mogelijk te komen.
Meestal eindigt zo'n overlandvlucht naar de zin van
de vlieger te vroegtijdig en haast altijd komt hij in
een "RP gemeente" terecht. De zweefvlieger is
maar al te blij dat de rijkspolitie spoedig bij de lan-
dingsplaats komt, want het publiek veroorzaakt dik-
wijls schade aan gewassen en ook aan het toestel.
Met een zweefvliegtuig zijn vaak bijzondere presta-
ties te maken. Om u enige cijfers te noemen: het
wereldrecord over de vrije afstand bedraagt 1041,52
km en het hoogte-record 14.102 m. Dergelijke hoog-
ten zijn alleen bij golfstijgwind in de bergen te be-

de reservisten:
een onbenutte
groep

door res.-wmr.
A. D. Damsma

en res.-wmr.
H. v. d. Vleugel

Ook Uden heeft reservisten. De paraatheidsoefenin-
gen en oefenavonden worden trouw bezocht. Toch
vinden niet alle reservisten dat voldoende. Zij zou-
den zich graag wat meer verdienstelijk maken en
zien daarvoor ook wel mogelijkheden.
"De reserve rijkspolitie is een apparaat, dat zijn be-
staan dankt aan een bepaling uit de Politiewet. Ie-
dere groep van de rijkspolitie is verplicht een re-
servegroep in stand te houden. Nu kan uit deze ver-

reiken.
De nationale records zijn: absolute hoogte 10.000 m.-
afstand 699 km.- en het duurrecord is 10 uur en 24
minuten.
Men hoort vaak dat zweefvliegen een dure sport
is, maar dat is beslist niet zo. Voor ongeveer 350
gulden per jaar heeft men zowat alles betaald. Voor
scholieren bestaat een speciale goedkope regeling
wanneer zij aan bepaalde eisen en voorwaarden vol-
doen.
De gewone zweefvlieger moet één keer per jaar me-
disch gekeurd worden, is hij ouder dan 40 jaar dan
twee keer per jaar. Het dragen van een bril is geen
bezwaar, mits de ogen niet te grote afwijkingen heb-
ben.
Al met al een sport dus die voor de meesten wel
haalbaar is, zowel op medisch als financieel gebied.
Het is dan wel noodzakelijk, dat men lid is van een
zweefvliegclub en van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart. De burger zweefvlieg-
clubs werken nauw samen met de zweefvliegclubs
van de Koninklijke Luchtmacht.

plichting worden afgeleid, dat alleen het bestaan vol-
doende is. Verschillende plaatsen in ons land kunnen
echter getuigen dat met dit reserve politie-apparaat
wel degelijk goed werk kan worden verricht. Helaas
kennen wij uit eigen omgeving alleen maar voorbeel-
den van de gemeentepolitie. Toch kan in deze tijd
van personeelstekorten de reser.ve-politie zeer goed
gedeeltelijk de gaten dichten die de beroepscollega's
noodgedwongen moeten laten vallen.
Daarom vragen wij reservisten ons dan ook af, waar-
om wij zo weinig worden ingeschakeld. Wil het hele
apparaat in de toekomst nog enig bestaansrecht
hebben, dan zal er in de huidige situatie wel snel
iets moeten veranderen. Wij geloven dat verschillen-
de taken van de politie even goed door de reservis-
ten kunnen worden uitgeoefend. Vooral 's avonds en
in de weekends kunnen de beroepsmensen zeer goed
door de reservisten worden bijgestaan, waardoor hun
taak wat wordt verlicht. Verkeersregeling en toe-
zicht in centrum van stad of dorp, controle op fout-
parkeerders in het weekend enzovoort, het zijn al-
lemaal taken die heel goed door de reservisten kun-
nen worden gedaan. De zogenaamde paraatheidsoe-
feningen en oefenavonden bereiken in veel gevallen
nu hun doel niet, maar zouden dan zeer zeker nuttig
en inhoudsvol zijn.
Wellicht is het allemaal niet zo simpel als het hier
is gesteld, maar het is dan toch zeker de moeite
van het overdenken waard."

Kent u onze unieke autopolis met de
vele pluspunten nog niet?
Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 134
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Sport in Uden en omgeving

Dat het bevorderen van sportbeoefening niet alleen
een zaak is van de sportverenigingen, maar dat op
dit terrein ook voor de overheid een belangrijke taak
is weggelegd, heeft het gemeentebestuur van Uden
duidelijk begrepen.
De resultaten van het door haar te dien aanzien ge-
voerde beleid resulteerden ondermeer in de tot-
standkoming van een voor deze omgeving uniek
sport- en recreatiepark.
Eind 1952 nam de raad van Uden het besluit tot aan-
koop van grond en opstallen van het "Missiehu:s voor
vreemde Missiën" te Steijl (L), groot 16 ha, voor de
som van t 91.000,- De ligging van het terrein leen-
de zich uitermate voor de aanleg van een sportpark.
Op het terrein was reeds een zwembad van 500 m2

met 14 kleedhokjes, een tennisbaan en een houten
gymnastieklokaal. Als bijzonderheid kan hierbij wor-
den vermeld, dat Uden het eerste volleybalveld in
Nederland bezat. Het was pater Buys, die dit spel
in 1925 uit Amerika in ons land introduceerde. Het
sloeg bij de priester-studenten zo aan, dat er niet
minder dan 6 volleybalvelden werden aangelegd.
Geleidelijk aan kocht het gemeentebestuur steeds
meer omliggende grond, zodat het sportpark thans
een oppervlakte beslaat van 48 ha, waarvan 36 ha
zijn "ontgonnen".
Het sportpark omvat nu een aantal voetbalvelden,
een half verhard trainingsveld voorzien van kunst-
verlichting, hockeyvelden met cricketaccommodatie
en tennisbanen, waarvan één met tribunes. Als eerste
kwam het openlucht zwembad gereed, dat binnen
afzienbare tijd ook verwarming krijgt.
Het hart van het complex wordt gevormd door een
stadion, omvattende een voetbalveld met sintelbaan.
Het stadion omvat 12.000 zitplaatsen. Voorts zijn er

door opperwachtmeester J. de Ruiter
rayoncommandant Uden

een midget-golfbaan, een speelweide, wandelpark
met dierenparkje, een eendenvijver en een openlucht-
theater.
De sportplaatsen zijn omgeven door groengordels en
andere beplantingen. Een honkbalveld, een kin-
derboerderij en een waterpartij zijn in een verge-
vorderd stadium van voorbereiding.
Tenslotte is men begonnen met de aanleg van een
ijsbaan, waarop nationale wedstrijden kunnen wor-
den geschaatst en die nog deze winter in gebruik
kan worden genomen.

Sport
Het stadion wordt in de zomermaanden vrijwel we-
kelijks gebruikt voor nationale en internationale
atletiekwedstrijden. Drie á vier avonden in de week
trainen er atleten van "De Keien" die landelijk zeer
goed bekend is. Wie kent niet de hardloopsters Wil-
ma en Riet van de Berg, die uit Uden "stammen"
en voor "De Keien" uitkomen? Een andere beken-
de figuur van "De Keien" is Jacob Dikken, die
bij de Olympische Spelen in Mexico als KNAU-
coach fungeerde.
Uden telt voorts tal van sportverenigingen. De voet-
balvereniging UDI komt uit in de 4e klasse van de
KNVB. De jongste voetbaltelg heet FC Bitswijk en
verder zijn er talrijke zogenaamde "straatvoetbal-
clubs".
Ook het midgetgolf heeft in Uden vele beoefenaren.
De midgetgolf-kampioen 1971 komt uit deze plaats.
De hockeysport tiert er eveneens welig. De Udense
Dorette Woltring speelde in het nationale hockey-
elftal, dat onlangs wereldkampioen werd.
Op het gebied van de motorsport spreekt Uden een
woordje mee. De MAC Bedaf organiseert jaarlijks
een grote motor-cross en grasbaanwedstrijden. Na-
tionale bekendheid genieten eveneens de jaarlijks
door de motorclub Vitesse georganiseerde wegra-
ces. Deze evenementen trekken gemiddeld 8 á 10.000
toeschouwers.
Naast enkele andere evenementen op motorsportge-
bied, vinden in Uden jaarlijks twee wielerwedstrij-
den plaats. De 10-mijlsloop trekt deelnemers uit het
gehele land.
Ofschoon in de kerkdorpen Voikei en Odiliapeel de
sportaccommodatie's in bescheidener vorm zijn op-
gezet, wordt ook daar volop sport bedreven.
Dat de activiteiten van de talrijke sportverenigin-
gen ook voor de rijkspolitie veel "zorgen" meebren-
gen, valt te begrijpen. Bij grote wedstrijden, die mas-
sa's mensen op de been brengen, is extra politietoe-
zicht vereist. Temeer, omdat de motor- en wieler-
wedstrijden op de voor het openbaar verkeer open-
staande wegen worden gehouden en dan voor de no-
dige afzetting en verkeersregeling moet worden
zorggedragen.
Het toezicht bij de wedstrijden wordt met eigen
personeel "gerund", uiteraard met materiële steun
van de Algemene Verkeersdienst. Hoewel deze
werkzaamheden het personeel menige "vrije" zon-
dag kosten, wordt het werk toch met veel animo
gedaan.
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1971

"De onmisbaren": de meester-geweermakers

Zaterdag 25 september j.1. was het voor de reser-
visten van het Korps weer aantrede-i om tijdens de
Korpsschietwedstrijden uit te maken wie zich de
beste schutter van het Korps kon noemen, terwijl de
teams van de districten streden voor de eer van hun
district.
De personele wedstrijd had een zeer spannend ver-
loop. Eerste werd de res.-wmr. H. v. Galen van het
district Amsterdam met 59 punten. Voor de 2e en 3e
plaats was een steunserie nodig om de volgorde Het wedstrijdsecretariaat: de wmrs. 1e kJ. D. Johannes en Ooms

vast te stellen, aangezien zowel de res.-wmr. J. Balk
(Utrecht) als M. E. Zuiderveld (Groningen) 58 pun-
ten behaalden. Balk kwam beter uit de bus met zijn
steunserie en werd tweede.
Voor wat betreft de korpswedstrijd was het weder-
om het district Eindhoven dat met 168 punten met
de eer ging strijken. Alkmaar en 's-Gravenhage volg-
den direct hierna met 157, maar door een betere
laagste schutter werd Alkmaar tweede geplaatst.
De organisatie was als van ouds in handen van de
adjudant M. M. v. d. Werft van de staf van het dis-
trict Utrecht, die op goede wijze werd bijgestaan
door de wachtmeesters der Rijkspolitie 1e klasse
Johannes en Ooms, die het wedstrijdsecretariaat
vormden.
Door de vlotte wijze van werken van dit drietal had-
den de wedstrijden een snel verloop en kon de prijs-
uitreiking reeds vroegtijdig plaatsvinden. Prijsuitreiking: Equipe-leider Eindhoven

"Topschutter" van de dag
59 punten.
res.-wmr. H. van Galen
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HORIZONTAAL:

1 persoon met een sterke
verbeeldingskracht.

6 verkeerde daad.
12 eenheid van arbeids-

snelheid.
13 zonder hapering (figuurlijk).
14 rivier in West-Siberië.
16 krachtig, stevig.
18 toornig.
19 titel (afk.).
20 pluis op wollen stoffen.
22 spotnaam die de zeeman

aan de landbewoners geeft.
24 rekenkundig vraagstuk.
25 soort mijt.
27 soort rechterlijk ambte-

naar in vroegere dagen.
28 staatsiekleding.
29 evennachtslijn, evenaar.
31 rivier in Utrecht.
32 schermwapen.
33 plaatkieuwig weekdier.
35 vermetel.
36 gram (afk.).
37 zonderling mens.
40 chemisch symbool.
42 scheepsvloer.
43 rivier in Rusland.
45 zichtbare damp,
46 wijfje van het hert.
48 waterblaasje.
50 uitroep van afkeer.
52 uitroep van verbazing.
54 vogel.
57 rivier in Italië.
58 daarna.
60 mannelijk beroep.
62 lijn aan een hengel.
63 zangstem.

65~schertsende benaming
voor groene erwtensoep.

66 adellijk.
67 bloedgever (pseudo-Latijn).
69 aanspreektitel.
70 onderricht.
71 ontplofbaar projectiel.
73 gekuipt houten vat.
74 hoewel, ofschoon.
75 smal, bandvormig weefsel.
76 de gezamenlijke edelen.
78 Ned. Spoorwegen (afk.).
79 grens tussen land en zee.
80 stad in Pennsylvanië (V.S.).
82 raamwerk van evenwijdig

lopende staven.
83 slaplant welke een krop

vormt.

VERTICAAL:

1 rang in een theater.
2 noordwest (afk.).
3 lichte stof.
4 ringvormig koraaleiland.
5 stijf, onbuigzaam.
7 kostbare stof.
8 ridderverblijf.
9 radiografisch noodsein

(afk.).
10 geheel de uwe (afk. Latijn).
11 zelfbewust, statig en fier.
15 plezierjacht.
17 afgesneden schijf.
18 vlinderbloemige plant.
19 schade aan schepen op

zee door moedwil toege-
bracht.

21 eerste afdel ing der maag
van de herkauwers.

23 Nederlands -(verheven en
archaïstisch).

PUZZEL
VAN DE
MAAND
De winnaar van de oktober-puzzel werd:

De heer F. DE HAAN
Laan van Vollenhove 1605
'l:EIST

*
De oplossingen worden ingewacht
róór 7 december bij de
Puzzel redactie Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Verste egstraat 2
VOORBURG

~

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*
Wilt u op de oplossing in de linkerbovenhoek
duidelijk uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat voor een
brief 30 cent porto en voor een
briefkaart 25 cent verschuldigd is.

24 dichterlijke bewerking van
een gebeurtenis waarvan
men de juiste historische
toedracht niet meer weet.

26 grinthoop op de wegberm.
28 plezier.
30 schertsende benaming

voor water.
32 insektenetend vogeltje.
34 Europeaan.
35 schertsende benaming

voor kat.
38 eerstkomende (afk.).
39 voermansroep.
41 modegek.
44 lyrisch lofdicht.
47 werver van arbeiders enz.

(met ongunstige bijge-
dachte).

49 laatstleden (afk.).
50 burgerlijk wetboek (afk.).
51 sierheester.
53 het doen van koopmans-

zaken.
54 kolk na een dijkbreuk

ontstaan.
55 groot soort hert.
56 eertijds vooral door de rui-

terij gebruikt stootwapen.
57 stoep langs de spoorbaan

bij een station.
59 poedelhond.
61 herkauwer.
63 veelkleurig.
64 bedwelmende drank bij

offerfeesten voor Indra.
67 grootste dichter van

Italië (1265-1321).
68 voormalig muntstuk met

een ruiter als beeldenaar.
71 bedrieglijke slimheid.

72 wreed Romeins keizer,
vermoordde o.a. zijn
gemalin Octavia.

75 deel van een touw enz.
tot een oog gedraaid.

77 elk der vlezige randen
van de mondopening.

79 boksterm (afk.).
81 loofboom.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
-n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport-banden.
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CdK Gelderland in Nijmegen:

R.P.te water dient
I

ook in nieuWe
politiebestel eigen
plaats te hebben

vervoer gevaarlijke
stoffen te water is
een zorgwekkende toestand

In Nijmegen stelde de Commissaris der Koningin
in de provincie Gelderland, mr. H. W. Bloemers,
het nieuwe drijvende, districts- en groepsbureau van
de rijkspolitie te water, officieel in gebruik.
Tijdens deze gelegenheid, in aanwezigheid van ver-
schillende burgerlijke en justitiële autoriteiten uit
eigen land en uit Nordrhein-Westfalen, waarmede
de rijkspolitie te water nauwe kontakten onderhoudt,
zei mr. Bloemers onder meer:
"Een goede huisvesting voor de politie - dat geldt
zowel voor de rijkspolitie als voor de gemeentepo-
litie, zolang ze beiden naast elkaar bestaan - is
misschien niet de meest belangrijke, maar wel een
zeer wezenlijke factor bij de uitoefening van de po-
litietaak, die in deze tijd steeds omvangrijker en
zwaarder wordt.
Men kan zich afvragen of ook de rijkspolitie te wa-
ter in de huidige verzwaring van de politietaak haar
deel krijgt. Ik ben geneigd die vraag bevestigend te
beantwoorden.
In het nog niet zo grijze verleden werd' de rijkspoli-
tie te water niet zelden beschouwd - en wellicht ge-

schiedt dit hier en daar ook thans nog - als een bui-
tenbeentje van de rijkspolitie, als een onderdeel, dat
min of meer een eigen leven leidde en zich bezig-
hield met een niet altijd even duidelijk toezicht op
het scheepvaartverkeer, de visserij en de water-
sport op onze binnenwateren.
Op de nautische zijde van de taak van de rijkspoli-
tie te water werd de grootste nadruk gelegd en er
bestond slechts een geringe neiging de politiefunc-
tionaris te water in de eerste plaats te beschouwen
als de all-round-politieman, die hij volgens zijn or-
ganisatiebeschikking behoort te zijn en ook daad-
werkelijk is. Het beeld van de rijkspolitie te water
was dat van een duikboot, waarvan slechts de nau-
tische taken als een periscoop boven het water uit-
staken. Ik heb zelfs eens iemand, die er helemaal
geen raad mee wist, horen beweren: de rijkspolitie
gaat net zolang te water, tot zij barst.
Ik heb de indruk dat deze onvriendelijke en onjuiste
visie thans definitief aan het verdwijnen is en de
rijkspolitie te water meer en meer en terecht, wordt
beschouwd als een volwaardig en geïntegreerd deel
van de rijkspolitie.
Die indruk werd trouwens versterkt, toen ik, nog
niet zo lang geleden een advertentie las in de "Wa-
terkampioen", waarin de gemeentepolitie van Nij-
megen haar politieboot te koop aanbood.
Evenals het verkeer op de weg heeft ook het scheep-
vaartverkeer op de binnenwateren een grote vlucht
genomen, als u mij dit vreemde beeld wilt vergeven.
De daarmee gepaard gaande vergroting van het al-
gemene gevarenrisico vraagt van de politie extra
aandacht en adequate mogelijkheden om op even-
tuele calarnitei.en in te spelen. Als men ziet hoeveel
schepen dagelijks op de drukbevaren Waal de stad
Nijmegen passeren, kan men er zich slechts over
verwonderen, dat er zo weinig ongelukken gebeuren
en alles telkens weer goed afloopt.
Een bepaald zorgwekkend aspect daarbij is, dat van

29
Rp.org_KB1971_11_nov_Nr.03 290



die schepen een waarschijnlijk niet eens zo gering
aantal stoffen vervoert, die bij een calamiteit desas-
treuze reacties ten gevolge kunnen hebben voor de
scheepvaart op de rivier, maar ook voor een dicht-
bevolkt gebied aan de oever als bijvoorbeeld Nij-
megen. Het aspect is daarom zo zorgwekkend, om-
dat noch bij hulpverlenende autoriteiten noch bij be-
stuurlijke instanties bekend is om hoeveel sche-
pen het gaat en of de stoffen die zij vervoeren al dan
niet gevaarlijk zijn. Dit in tegenstelling tot het ver-
voer van gevaarlijke stoffen over de weg, dat met
tal van veiligheidsvoorschriften is omringd en waar-
van een nauwkeurige registratie wordt bijgehouden.
Het verheugt mij dat juist de rijkspolitie te water
het initiatief heeft genomen om de overheid op de
toenemende gevarenrisico's van het verkeer op on-
ze grote rivieren te wijzen en aan te dringen op meer
en betere veiligheidsmaatregelen.
Voor mijn ambtgenoten en mij IS dat aanleiding ge-
weest tot een uitvoerige gedachtenwisseling, die in
eerste instantie heeft geleid tot instelling van een
ambtelijke werkgroep, die thans bestudeert, welke
maatregelen, zowel in het preventieve als in het
repressieve vlak dienen te worden genomen.
Gezien het internationale karakter van onze binnen-
vaart, zal daarbij bijzondere aandacht moeten wor-
den besteed aan de contacten over de landsgrenzen
heen.
Die Anwesenheit mehrerer Polizeibehörde aus der
Bundesrepublik ist auch in dieser Hinsicht von gros-
zer Bedeutung.
Ik heb, zeer beknopt, een terrein willen aanduiden
waarop een taakverzwaring van de rijkspolitie te
water in het verschiet ligt.
Het lijkt mij niet onjuist dat in de organisatie die
uit de op handen zijnde herziening van het politie-
bestel zal voortvloeien, de politie te water een eigen
plaats zal blijven innemen, die, geëncadreerd in een
duidelijke en overzichtelijke wetgeving, er voor zal
zorgen, dat de veiligheid en orde op onze binnenwa-
teren optimaal is gewaarborgd."
De districtscommandant Nijmegen der rijkspolitie
te water, majoor R. den Breejen, zei bij deze gele-
genheid ondermeer, dat de veronderstelling als zou
de politie te water een politie-buitenbeentje vormen,
een onderdeel dat wel zo'n beetje bij de politie be-
hoort maar dat zich bij de taakuitoefening toch be-
perkt tot een betrekkelijk klein en onbelangrijk ter-
rein, dat rîbgal specialistisch is, op een grove mis-
vatting berust.
Letterlijk zei hij: "In de beschikking "organisatie
rijkspolitie te water", is aan de rijkspolitie te wa-
ter de v 0 I led i g e politietaak opgedragen op
de bij die beschikking aangewezen waterwegen. De
taakomschrijving van de rijkspolitie te water vergt
dus - voor de uitoefening van de daarin omschreven
politietaak - een all-round politieambtenaar met bo-
vendien een plus, namelijk specialistische kennis van
de scheepvaart. Zeker niét dus een stelletje in de
politiewereld wat "Weltfremde" figuren."
Ten aanzien van de op handen zijnde reorganisatie
van de politie, merkte majoor Den Breejen op, dat
zijns inziens de rijkspolitie te water als organisatie
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model zou kunnen staan voor de hele Nederlandse
politie. "Immers," zo zei hij, "het politietoezicht
te water is v.an een locale aangelegenheid in het pril-
ste begin, via een regionale aangelegenheid in de ja-
ren na 1923, geworden tot de huidige onder éénhoof-
dige leiding staande, álle van belang zijnde water-
wegen beslaande, landelijke Dienst der rijkspolitie
te water; een centrale Dienst die REGIONAAL IS
OPGEZET."
De districtscommandant meende daarom - zei het
lichtelijk chargerend - te durven stellen, dat de rijks-
politie te water het stadium waarin de landpolitie
hóópt te komen, al voorbij is!!
Dat majoor Den Breejen, met zijn personeel, trots en
blij was met de nieuwe behuizing en gaarne dank
bracht aan allen die op enigerlei wijze aan de tot-
standkoming ervan hebben medegewerkt, behoeft
geen betoog. Met name noemde hij daarbij nog zijn
voorganger, overste L. P. H. de Jong b.d., die ja-
ren "achter het project had aangezeten".

adjudant A. Gersie overleden

Niemand kon beseffen dat binnen een jaar na het
overlijden van de adjudantC. A. Blommesteijn, in de
Staf van de Kaderopleidingsschool weer een droe-
vig verlies zou worden geleden door het heengaan
van een docent. de adjudant A. Gersie.
Op 15 augustus 1970 trad adjudant Gersie als docent
in dienst. Op 8 oktober daarna moest hij door het
overlijden van zijn collega een groot gedeelte van
diens taak overnemen. Geen enkele aanwijzing was
te bespeuren, dat hij zijn onderwijstaak - die hij
met belangstelling en zichtbaar enthousiasme ver-
richtte - slechts zo kort mocht uitvoeren. Zijn werk-
lust is vooral gebleken uit de bijzonder korte tijd,
waarin hij zich de hem toegewezen lestaken, eigen
wist te maken.
Op woensdag 1 september 1971 werd hij onder grote
meelevende belangstelling van huidige en vroegere
collega's in Alkmaar ten grave gedragen.
Hierbij een foto van de deelnemers aan de laatste
cursus, waaraan hij meewerkte.

v. L.
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De.teeds groter
.tr.em van stee~s
.retere zeeschepe~
vermt een welkome
Itijdrage aan de
economische groei.
Waterwegen worde
verdiept, -havens
worden aanselegd.
net meer dan aanlea:;
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ns daarin •

.. ~

N.V. 8AGGERMMTSOiAPPIJ

S~
~ 20, PAI'E>DlEQiT, Ta. -.0071

Veilig en vakkundig

verhuizen?
Dat kan bij

PASSIES en Zn.
Opslag en kantoorverhuizingen

Ook INTERNATIONAAL

Wij komen u vooraf bezoeken overal in
Nederland.

Met PASSIES kan alles!

HOOFDDORP - Telefoon 02503 - 65 83

VEENENDAAL - Telefoon 08385 - 1 21 64

AALSMEER - Telefoon 029n - 2 46 77

ALPHEN a. d. RIJN - Telefoon 01720 - 56 67

Van links naar rechts: burgemeester C. H. van de Linde,
mevrouw Brinkman, adjudant Brinkman, overste P. Paul
en burgemeester H. C. Vermaat die de legpenning overhandigt.

afscheid
adjudant B. Brinkman
groepscommandant
Nieuwerkerk
aid IJssel

Op 27 augustus 1971 werd adjudant B. Brinkman -
en echtgenote - welverdiende lof toegezwaaid tij-
dens de afscheidsreceptie i.v.m. functioneel leeftijds
ontslag. Vele sprekers o.m. de burgemeesters C. H.
van de Linde van Nieuwerkerk a.d. IJssel, H. C. Ver-
maat van Moordrecht en A. van 't Verlaat van Zeven-
huizen, alsmede de districtscommandant, kolonel W.
M. Rehorst, lieten op geestige wijze - naast de waar-
dering voor de wijze waarop adjudant Brinkman zijn
commando in deze moeilijke tijd had gevoerd-
duidelijk uitkomen dat ook de echtgenotes van
rijkspolitieambtenaren - zij het onbezoldigd - een
niet onbelangrijke taak vervullen en dat zij op dat
punt wezenlijk gelijktijdig met hun echtgenoot met
f.l.o. gaan.
Geschenken onderstreepten de goede woorden, ter-
wijl het gemeentebestuur van Moordrecht de zilve-
ren legpenning van de gemeente aanbood. De grote
belangstelling bij de receptie - vooral ook van de
zijde van de burgerij - mag als bewijs worden ge-

.zien dat adjudant Brinkman zijn taak op uitstekende
wijze heeft vervuld.
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Hoofd P.T.D. A. Blokzijl ing.
nam afscheid

De heer J. de Pooter, Hoofd van de afdeling Beheer Politie,
neemt afscheid van de heer en mevrouw Blokzijl.

Op 30 september 1971 werd in de feestelijk aange-
klede hal van de' Centrale Werkplaats P.T.D. te Delft,
afscheid genomen van de heer A. Blokzijl ing., Hoofd
Politie Technische Dienst der Rijkspolitie, waarna de
volgende dag een afscheidsreceptie werd aange-
boden door de Directie Politie van het Ministerie
van Justitie.
Voor wie de heer Blokzijl heeft leren kennen wekte
het geen verwondering dat op beide afscheidsrecep-
ties velen, zowel van uit het Korps Rijkspolitie als
van daarbuiten, aanwezig waren. In de door hem
laatstelijk beklede functie en in die welke hij daar-
voor heeft vervuld, heeft de scheidende functionaris
op populaire maar wel bijzonder indringende wijze,
gepleit voor een goede en efficiënte behandeling
van het kostbare wagenpark van het Korps Rijks-
politie ..
Daarvan getuigden ook de vele toespraken, o.m. van
de Directeur-Generaal, Hoofd van de Directie Politie,
mr. W. J. van Eijkern, het hoofd van de afdeling Be-
heer Politie, de heer J. de Pooter en de heer A. Ta-
merus, hoofd van de afdeling Inkoop en Personeel
van de Politie Technische Dienst. In zijn afscheids-
woord deed de heer Blokzijl in het bijzonder een
beroep op de jongere medewerkers, daarbij wijzend
op de zinvolle taak, in een tijd van verzwakking en
verschraling van begrip- I r
pen als Gezag en Orde, I
zich dienstbaar te maken
aan het Gezagsapparaat
dat het Korps Rijkspolitie
is.

Tijdens de afscheidsrecepties
maakten velen van de

gelegenheid gebruik kennis te
maken met de opvolger

van de heer Blokzijl,
de heer F. A. A. van West.
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R.P.-kapel blijft
zeer actief

De Rijkspolitiekapel zal medewerking
verlenen aan de officiële viering van het
25-jarig bestaan van UNICEF, het wereld-
kinderfonds van de Verenigde Naties.
Op zaterdagmiddag 11 december zullen
rond negenhonderd gasten in de Stads-
schouwburg te Tilburg de herdenkings-
bijeenkomst bijwonen. De Rijkspolitie-
kapel verzorgt in het programma o.m.
een concert van een half uur.

Op 19 november luistert de Kapel het af-
scheid op van een groot supporter, de
burgemeester van Brielle.

Op 3 december wordt eén concertpro-
gramma opgenomen, dat door AVRO's
radio zal worden uitgezonden op don-
derdag 16 december a.s. van 15 uur tot
15.30 uur.

Langs de weg gezien

Bijgaande "toestand" langs de weg te Wijdewormer
werd gezien door opperwachtmeester A. van der
Streek en wachtmeester G. J. Rookhuijzen te
Assendelft. Indien de maker van de borden bekend
was zouden zij willen voorstellen hem, om te
beginnen een zakwoordenboekje te sturen.
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KORPSBLAD

Menselijke waardigheid

Deze jaren, die o.m. gekenmerkt worden door het
onzerzijds voortdurend pal staan voor meer en betere
communicatie, laten ons bij voortduring oog in oog
staan met de noden die elders op deze wereld
honderdduizenden bedreigen, vernietigen en - erger
nog - als mens ontwaarden.
Hoe schrijnend is niet de gedachte dat wij ons in ons
vertrouwde klimaat bezig houden met centen en
procenten, terwijl ginds een strijd op leven en dood
plaats vindt. Een strijd die juist door onze centen en
procenten in het voordeel van de menselijke waardig-
heid beslecht zou kunnen worden.
De Unicef, die reeds 25 jaren tracht daar iets aan te
doen, staat in dit Korpsblad centraal in het hoofdartikel.
De maand december die ons allen -in de besloten
sfeer van het gezin - zo veel goeds te bieden heeft,
dient juist daarom ook een uitgangspunt te zijn om de
weg naar die ander daadwerkelijk te betreden. Laten
wij ons daarbij niet vermoeien met de gedachte of wij
als enkeling wel in staat zijn de medemens op grote
afstand te helpen. Maar laat ons het woord van de
Indiase wijsgeer Rabindranath Tagore in deze
donkere dagen indachtig zijn:

"Laat ik mijn lamp aansteken,"
zegt de ster,
"en in het midden laten
of het zal helpen de duisternis te verdrijven."

Redactie,

Bij de omslagfoto:

Kerstsfeer over de grenzen ...

foto: Bas den Oudsten
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VREDE OP AARDE
BEGINT BIJ HET KIND

G. Jahn
Directeur Nobel-Comité
Oslo

Wanneer gesproken of geschreven wordt over de
Verenigde Naties, wordt allereerst en voornamelijk
gedacht aan de Veiligheidsraad.
Vaak wordt zelfs verondersteld dat de enige of
minstens belangrijkste taken van de Verenigde Na-
ties tot uitdrukking komen in de Algemene Verga-
dering en de Veiligheidsraad. Niets is minder waar.
Het werk van de Verenigde Naties is verdeeld over
een aantal organen, gespecialiseerde organisaties
en commissies. Zo werd op 11 december 1946 door
de Algemene Vergadering opgericht het .Kinder-
fonds der Verenigde Naties (Unicef = United Na-
tions International Children's Emergency Fund).

leEF 25 JAAR

In Nederland is tot stand gekomen de Stichting Ne-
derlands Comité Unicef, waarvan Prinses Beatrix,
Erevoorzitster is. Dit landelijk comité krijgt hulp
van 53 Regionale Unicef-Comité's, bestaande uit
vrijwillige medewerk(st)ers die in eigen regio weer
beschikken over vrijwillige hulpkrachten.
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties is een
Internationale samenwerking voor het welzijn van
kinderen in ontwikkelingslanden, ongeacht ras, ge-
loof, nationaliteit of politieke keuze. Unicef ver-
leend steun in de vorm van materiaal, instrumen-
ten, medicijnen, voedsel, leermiddelen en vervoer-
middelen.
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Ter gelegenheid van het feit dat 25 jaar geleden
U.N.I.C.E.F. werd opgericht, streeft het Nederlands
Comité er naar, het Kinderfonds een geschenk aan
te bieden in de vorm van het adopteren van een ge-
zondheidsproject in Indonesië.
De keuze en uitwerking van zo'n project komt niet
zo maar tot stand, doch op verzoek van de betref-
fende regering en in overleg met deskundigen van
één of meer Gespecialiseerde Organisaties van de
Verenigde Naties, in dit geval het Gezondheids-
project de Wereld-Gezondheidsorganisatie.
Belangrijk is dat de landen die worden gesteund
zelf actief medewerken aan de realisering van een
project: zij leveren materiaal en mankracht en be-
steden vaak 21/2 maal zoveel aan een project als
U.N.I.C.E.F. Zo is voor het plan van het beoogde
gezondheidsproject - te spreiden over 4 jaren -
80 miljoen gulden nodig. Indonesië neemt hiervan
60 miljoen voor zijn rekening en U.N.I.C.E.F. 20 mil-
joen gulden. Het Nederlands Comité U.N.I.C.E.F.
zal proberen een zo groot mogelijk bedrag hiervoor
bijeen te brengen. In Indonesië zijn ongeveer 6000
artsen; van de universiteiten komen jaarlijks een 500
afgestudeerden die verplicht zijn 3 jaar buiten Java
of in afgelegen delen van Java te werken. Deze re-
geling is opgesteld in overleg met de studenten.
Groot gebrek is er in Indonesië aan goed opgeleide
verpleegsters, vroedvrouwen, laboranten en ander
hulppersoneel voor doktoren. Voor de opleiding van
dit personeel - inzet van mensen, beschikbaar stel-
len van gebouwen, leermiddelen, materialen, genees-
middelen, medische apparatuur en vervoermiddelen
- gaan Unicef en Indonesië samenwerken.

Indonesië levert de mensen om op te leiden en opge-
leid te worden, de gebouwen en de administratie;
Unicef levert de leermiddelen, de inrichting van
enkele honderden gezondheidscentra voor moeder
en kind, medicijnen, bijvoeding en zeep voor zuige-
lingen - consultatiebureaus, materialen voor schooI-
gezondheidsdiensten, boor- en pompmateriaal voor
het aanboren van zuiver, veilig water voor de mi-
lieu-hygiëne en transportmiddelen.
Door deze wijze van samenwerking probeert Unicef
een land te helpen zichzelf te helpen. Het volk van
een ontwikkelingsland wordt betrokken bij het ver-
beteren van de toestand waarin kinderen moeten op-
groeien. Unicef draagt geen geld af aan een land.
Wel wordt geholpen bij planning en het programme-
ren, materialen worden geleverd die in het land zelf
niet verkrijgbaar zijn, het helpt opleidingen bekos-
tigen.

Het sterftecijfer onder pasgeboren ki nderen in In-
donesië is hoog: 440 per 10.000 levende bevallingen
= bijna 5%.
Tekenend is de uitspraak van prof. dr. Julie Sulian-
ti Saroso, directeur-generaal afdeling Besmette-
lijke Ziekten van het Ministerie van Volksgezond-
heid: "Het is beter dat een mens op hoge leeftijd
aan kanker sterft dan op jeugdige leeftijd aan ma-
laria".
Dit artikel is samengesteld o.m. uit gegevens van
de brochure "Goud voor zilveren Unicef", uitgave
van de Stichting Nederlands Comité Unicef.
Wij wekken onze lezers op, de acties ten bate van
het gezondheidsproject voor de jeugd in Indonesië
zo royaal mogelijk te steunen. Dat kan door storting
op giro 7515 t.n.v. Nederlands Comité Unicef,
Bankastraat 128, Den Haag. Nog aantrekkelijker is
door gezamenlijke acties een bepaald onderdeel van
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het Indonesië-project te bekostigen. In de brochure
"Goud voor zilveren Unicef", gratis verkrijgbaar
aan het hiervoren genoemde adres, zijn vele moge-
lijkheden vermeld: o.a. t 36,- voor injectiemateriaal
voor één team; vervoermiddelen, bijv. een fiets
voor t 76,-; het 10% aandeel dat Unicef betaald
voor de opleiding van een verpleegster, nl. t 1.000,-
en nog meer - en kostbaarder - objecten.
Wij hopen van harte dat "Goud voor zilveren Uni-
cef" geen vrome wens zal blijven, geen loze kreet
zal blijken te zijn waar niemand - ook de jeugd
niet - mee geholpen kan worden, maar dat hier-
door velen zullen worden bewogen het Nederlands
Comité Unicef daadwerkelijk te helpen het gestelde
doel te bereiken.

De heer Oe Thant,
de Secretaris Generaal
der Verenigde Naties,
sprak een dezer dagen
de volgende
waarschuwende woorden:

"Het is mijn persoonlijke overtuiging dat wij weer
moeten streven naar een totale mens, gevoed niet
alleen door materiële aspiraties, maar diep gewor-
teld in moraal, tolerantie, onzelfzuchtigheid en begrip
voor zijn medemensen. In de wereld van morgen,
waarin vele miljarden mensen zich zullen moeten
schikken, is onze beste en misschien onze enige
kans om een vreedzame, rechtvaardige en geordende
samenleving te verzekeren, met alle macht te stre-
ven naar rechtvaardigheid, vriendelijkheid, tolerantie
en bevordering van de vrede op aarde.

Geen instituut, hoe veelomvattend en machtig het
moge zijn, zal ooit uitgaan boven de waarde van in-
dividueel menselijk leven.

Opvoeding, en vooral morele opvoeding, bevat waar-
schijnlijk een van de belangrijkste sleutels voor de
toekomst."

4

Ik ben
de kleine dochter

Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.
Ik lig hier op een veel te grote baar.
De dood zit in mijn ogen en mijn haar,
dat, nu de krul er uit is, zonder zwier is.

Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,
slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.
Ik weet dat twee maal twee tezamen vier is,
maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.

Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet?
Er zou een man, die toveren kon, komen,
mij beter maken, maar toen kwam hij niet.

De mensen op het dak en in de bomen
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.
Morgen ben ik de eerste die hem ziet.

Ed. Hoornik
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een
kerstnacht
In
Les Baux

De oude huizen van deze "bourg" - vroegere hoofd-
stad van vorsten, die volgens de legende afstamden
van Balthazar, één der drie Wijzen uit het Oosten -
zijn één met de rotsen die hen omringen. In het mid-
den staat een kerkje dat gewoonlijk maar door enkele
boeren wordt bezocht.
Maar, in de nacht van 24 december ziet men hon-
derden kleine lichtjes zich naar deze bescheiden
Heilige plaats bewegen. Dit zijn de herders - in hun
wijde manteljassen gelijkend op het traditionele ty-
pe herder -:- kinderen in witte jurken en vrouwen
met brede sjaals om en het eenvoudige Arlesiaanse
mutsje op, ook nieuwsgierigen, zijn van verre ge-
komen. En de mis begint, nu niet begeleid door or-
gelspel, maar door korte dwarsfluiten en lange tam-
boerijnen. Bij de liturgie voegt zich een samen-
spraak: .Pastre, revihas vous" (Herders, ontwaakt),
er wordt geen woord gewoon Frans gesproken. Alles
gaat in de oude taal van "pays d'oc", het Proven-
eaais, de directe en zuivere afstammeling van het
Latijn, dat voor dit vreemde commentaar gebruikt
wordt, evenals voor de preek van de pastoor.
Bij het offertorium leiden de herders een bontge-
kleurd wagentje door een oude ram getrokken met
op een kussen een teer wit lammetje, tot aan het
altaar. Van hand tot hand gaat dit smetteloos reine
offer, van de oude .Baile pastre" (de nestor der her-
ders) tot het jongste herderinnetje, dat het aan de
priester overhandigt. Vervolgens verdringen allen,
oude mensen en kinderen, zich om de communie-
bank, voordat zij weer door de Stille nacht vol ster-
ren huiswaarts gaan.
Rondom, onder de zilveren olijfbomen, is de aarde
rood. Dit noemt men bauxit, welk woord in alle ta-
len ter wereld eraan herinnert dat één der grootste
moderne metaalindustrieën, n.1. die van aluminium,
oorspronkelijk ontstaan is op de bodem van een
klein Frans dorpje dat eenmaal 's jaars, op Kerst-
nacht, uit zijn diepe slaap wordt opgewekt.

Het Kerstfeest heeft in Frankrijk en speciaal in het
zuiden van het land tal van tradities, ontelbare en
treffende gewoonten doen ontstaan, en een van de
meest bijzondere plechtigheden die men kan bijwo-
nen is wel de Nachtmis in Les Baux.
Les Baux is een oud dorpje in de Provence, tegen de
laatste uitlopers van de Franse Alpen gelegen, bij
de mond van de Rhóne en tegen rotsen die zo in-
drukwekkend zijn, dat, zo zegt men, Dante hier zijn
inspiratie kreeg voor zijn beschrijving van de hel.
Ook Mistral, die op geniale wijze de poësie uit het
zuiden weer tot leven heeft gewekt, gebruikte dit
plaatsje als eind-decor voor zijn prachtig helden-
dicht: "Mireille".

5
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Als men een Zweed zou vragen, hoe het bekende Lu-
etateest. dat wordt gevierd op de dertiende decem-
ber, eigenlijk is ontstaan, zal hij misschien antwoor-
den, dat het iets te maken heeft met de heilige

Lucia van Syracuse, de maagd, die terwille van
haar zuiverheid de marteldood stierf. Maar als u
dan ook nog wilt weten, welke rol deze Italiaanse
heilige dan eigenlijk speelt in de historie van de
populaire Zweedse traditie, dan blijft hij u waar-
schijnlijk het antwoord schuldig. Hij weet het niet,
en er is bijna niemand, die het eigenlijk precies weet.
De verklaringen, die de boeken over volkskunde ge-
ven van dit Zweedse verschijnsel, lopen sterk uit-
een en zijn bovendien erg vaag. En gaat men verder
speuren, dan komt men tot de ontdekking, dat de
Lucia-viering althans in haar huidige vorm niet
eens zo heel erg oud en historisch is.
De oorspronkelijke Lucia-viering in Zweden dateert
uit de Middeleeuwen, toen de bewoners van de pro-
vincie rondom het Vänermeer midden in de nacht
van de 12de op de 13de december plachten op te
staan om het vee in de stallen te voorzien van een
extra maal voer. Volgens de begrippen van die tijd
was deze nacht immers de langste van het hele
jaar. Men bleef lang in bed liggen, totdat het licht
was, maar het vee en de huisdieren mochten daar-
om nog geen honger lijden. Bij het verdelen van het
voer aan de beesten sprak de boer dan enkele spreu-
ken, waarvan de inhoud ongeveer neerkwam op
het volgende: Wees maar blij, nog een paar uur en

Zweden
viert al
op 13 december
feest van
licht en
mooie meisjes
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Kerstmarkt in Zweden

de nacht is voorbij, dan komt langzaam maar zeker
het licht weer terug. Als het vee dan zijn voer
had gekregen, aten ook de boer en zijn huisgenoten
een kleine broodmaaltijd, waarna de onderbroken
nachtrust werd voortgezet.
De verklaringen voor deze nachtelijke voer- en eet-
gebruiken lopen ook nogal uiteen. Sommige volks-
kundigen beweren, dat het herinnert aan de oud-Ger-
maanse zonnewendefeesten, waarbij ook midden in
de nacht maaltijden werden aangericht. Een andere
verklaring draagt een meer christelijk karakter.
Voleens deze zou de nachtelijke maaltijd op de der-
tiende december -de feestdag van de heilige Lucia
- ontstaan zijn als een herinnering aan de wonder-
baarlijke verschijning van de heilige Lucia nabij
het Vänermeer, waarbij zij persoonlijk brood en
vlees zou hebben uitgereikt aan de hongerlijdende
bevolking. Bepaald overtuigend is deze verklaring
niet; de uitdeling van voedsel door een heilige zou
immers eerder aanleiding kunnen zijn tot een tra-
ditionele uitreiking van brood aan de armen dan
tot het zelf verorberen van een nachtelijke maaI-
tijd op bed.
Het lijkt waarschijnlijker, dat we hier te maken heb-
ben met een heidens wintergebruik, dat na de in-
voering van het Christendom een christelijke bete-
kenis kreeg aangemeten, waarbij de naam van de
heilige Lucia - draaqster van het licht - zeer toe-
passelijk werd verbonden aan een reeds bestaande
traditie.
Hoe het ook zij, de traditie van de nachtelijke maaI-
tijd werd voortgezet, ook na de reformatie: maar al-
leen in de streken rondom het Vänermeer, in feite
een batrekkelijk klein gedeelte van Zweden. In de
rest van het land was het gebruik niet bekend en
had men het ook nooit gekend, in geen enkele vorm.
In de loop van de achttiende eeuw ging men er
langzamerhand toe over om de maaltijd op bed
wat meer luister bij te zetten; het extra-voer aan
het vee was inmiddels niet langer het middelpunt
van de Lucia-traditie, Een van de dochters des hui-
zes, meestal de jongste, werd in een lang wit kleed

8

gestoken; op het hoofd kreeg ze een krans met bran-
dende kaarsen en aldus uitgedost kwam ze in de
vroege ochtenduren de huisgenoten wekken met een
kop dampende koffie en een schaal met broodjes en
koeken. Die broodjes waren - en zijn nog steeds -
gebakken in een bepaalde vorm en droegen de gele-
genheid ter ere de naam van .Jusse-katter" of ook
wel "dövelskatter". Die laatste benaming vinden wij
teru j in het Nederlandse "duivekater", ook een
soort brood, dat in sommige delen van ons land
wordt gebakken om en nabij de kerstdagen.
A!vorens de Lucia-bruid - want zo werd het meisje
met de kaarsen op het hoofd genoemd - haar lek-
kernijen overhandigde aan de slaapdronken huisge-
noten zong ze een lied, dat vrij vertaald ongeveer
zo luidt: Goedemorgen, hier komt de Lucia-bruid
- in stra'ende pracht wil zij u verblijden - zij wenst
u veel gezondheid en een gelukkige kerst - dat
God u beware voor rampspoed en leed. De tekst
van dit lied is kenmerkend voor het karakter van het
Luciafeest in de achttiende eeuw. Men beschouwde
het niet meer als een aan de natuur verbonden win-
tertraditie, maar veel meer als een voorbode van
het naderende kerstfeest.
Een jaar of twintig geleden pas kwam de Lucia-
viering in zwang over geheel Zweden, en in het
begin niet eens in de gebruikelijke vorm, dus met
de jongste dochter des huizes als Luciabruid. Dat
kwam zo: een van de grote dagbladen in Stockholm
- naderhand gevolgd door collega's in de provin-
cie - nam toentertijd het initiatief tot zogenaamde
Lucia-wedstrijden. Alle mooie meisjes van zeven-
tien tot vijfentwintig jaar werden een paar weken voor
de dertiende december uitgenodigd hun foto in te
sturen naar de redactie van het blad. Uit de honder-
den ingezonden foto's werden dan de tien mooiste

Winkelen rond Kerstmis in het
Hötorgscity-shopping-centre te Stockholm
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in de krant gepubliceerd, waarna het publiek door
middel van een soort stembiljetten kenbaar kon ma-
ken welke van de schoonheden in aanmerking dien-
de te komen voor de titel .Lucia van het Jaar".
En zo is het gebleven. De winnares van deze wed-
strijd wordt op de avond van Lucia-dag "ingehaald"
in de stad, op dezelfde wijze als waarop men in Ne-
derland Sinterklaas zijn intocht laat houden, dus in
een lange, feestelijke reclame-stoet. Na de optocht
is Lucia ere-gast op tal van festijnen en dansavon-
den, en gaat ze in ziekenhuizen, tehuizen voor ouden
van dagen, weeshuizen, gestichten enz. op bezoek
om er te tracteren op koffie en koek en om er zich
te laten bewonderen.
De hiervoor benodigde geldmiddelen worden ver-
kregen door inzamelingen, door de reclame-optocht
en door de recettes van de dansavonden in bekende
restaurants, waar de Lucia van het jaar zich aan
den volke vertoont. Aangestoken door deze openba-
re Lucia-show, die ieder jaar opnieuw op touw
wordt gezet, is nu ook het publiek thuis Lucia gaan
vieren, precies zoals men het placht te doen vroe-

ger in de streken rondom het Vänermeer. En dus
komt nu in bijna elk Zweeds gezin op de vroege
ochtend van de dertiende december een jonge doch-
ter - of anders wel een of ander geschikt buur-
meisje -de ouderen wekken met koffie en zoete
broodjes. Ze heeft een lange witte jurk aan en zelfs
ook een kaarsen krans op het hoofd. Alleen zijn het
nu geen echte kaarsjes meer, maar doorgaans elek-
trische, uit veiligheidsoverwegingen. En het lied, dat
ze erbij zingt is niet meer hetzelfde als dat uit
vroeger eeuwen. Tegenwoordig zingt de Zweedse
Lucia-bruid het Napolitaanse volksliedje "Santa
l.ucia", zoals dat over de gehele wereld bekend is.
Ondanks een zekere gekunsteldheid in deze nieuwe
Lucia-traditie is de dertiende december toch een
grote plaats gaan innemen in het hart van de Zwe-
den. Voor geen geld van de wereld zouden ze hun
Lucia van het Jaar, hun Luciabruidjes in witte jur-
ken en kaarsen kronen en hun Italiaanse "Santa Lu-
cia"-lied meer willen missen. Want ook al komen ze
daar niet zo gemakkelijk voor uit, toch zijn de Zwe-
den in hun hart 0 zo romantisch.

25ste Pro Juventute
kalender is
bijzonder fraai

Voor de 25ste maal in successie is de Oranjekalen-
der van de vereniging Pro Juventute verschenen.
De baten zijn voor kinderen in moeilijkheden.
In verband met het "zilveren feest" hebben de uit-
gevers getracht van de Oranjekalender 1972 een ex-
tra fraaie 'uitgave te maken. Zij zijn in deze opzet
volledig geslaagd. Een aantal nieuwe schitterende
kleurenfoto's van de Koninklijke familie, is aange-
vuld met een extra-blad zwart-wit foto's uit de ka-
lenders van voorheen (1948-1959). De foto's zijn na-
genoeg alle exclusief, uit "particulier bezit" en wor-
den geplaatst met instemming van de Koningin en
Prins Bernhard, die daarmee hun instemming met

het werk van Pro Juventute betuigen. En om dat
laatste gaat het vanzelfsprekend in feite. Tal van
kinderen hebben extra zorg hard nodig. Samen met
de ouders, probeert Pro Juventute deze kinderen
te helpen in hun groei naar volwassenheid.
Zij die de kalender kopen, slaan dus twee vliegen in
één klap. Enerzijds steunen zij een bijzonder belang-
rijk doel en anderzijds komen zij in het bezit van een
aantal exclusieve foto's van het Koninklijk Huis.
Ook als relatie-geschenk is de Oranje kalender van
bijzondere waarde. Voor buitenlandse relaties is een
daarop afgestemde kalender verkrijgbaar, met een
viertalig kalendarium: Engels, Frans, Duits en
Spaans. De onderschriften van de foto's zijn in het
Engels gesteld.
De kalender is verkrijgbaar bij alle Pro Juventute
Verenigingen, hun verkoopadressen en het landelijk
besteladres - POSTBUS 7101 AMSTERDAM -.
Postgiro 517400,· Kalenderactie Pro Juventute.
Men kan ook telefonisch bestellen onder nummer
020-79.09.49. De kosten bedragen t 4,75 (bezorgings-
kos.en tot en met 31 oktober 1971 t 0,75 extra, daar-
na t 1,-).

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag Inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139.
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Engeland is
in de kersttijd
"The Ringing 1sle"
vanwege
de ijver
der klokluiders

door Clillord Morsley

Groot-Brittannië staat reeds eeuwenlang bekend om
zijn vele klokketorens en de ijver van de klokkelul-
ders. De affectie van de Engelsman voor zijn kerk
komt vaak tot uitdrukking in de naam van de dorps-
herberg. Te Keisale in Suffolk b.v. hangen acht klok-
ken in de kerktoren en er is dan ook een "Eight
Belrs" herberg.
De klokkeluiders' van tegenwoordig zijn even enthou-
siast als hun voorzaten en een van de meest karak-
teristieketqeluiden op het platteland is de mollige
toon van een aantal klokken, die vanuit een oude
dorpskerk over de velden klinkt. De luiders houden
zich nog steeds aan de oude regels van de luidkunst
en in vele plaatsen draagt degene die de leiding
heeft nog de oude titel van "Captain of the Ringers".
December is verreweg hun drukste maand want de
kerstklokken spelen een belangrijke rol in de fees-
telijkheden in Groot-Brittannië.
De klokken van St. Paul's kathedraal kondigen in
Londen de komst van Kerstmis aan op de middag
voor Kerst, met een half uur durend klokgelui dat
uitklinkt over de daken van de City. Het verhoogt de
Kerstverwachting in de laatste koortsachtige uren
voor de winkels en kantoren hun deuren sluiten.
Kort nadat St. Paul's zijn stem verheft, volgen de
klokken van Westminster Abbey. De. klokken van St.
Paul's zwijgen tijdens de avonddienst, om het gelui
te vervolgen zodra de dienst afgelopen is. Op Kerst-

Kerstverlichting
in Regentstreet

morgen, om tien uur, worden de klokken nogmaals
een half uur lang geluid en tegen één uur laten de
klokken van Westminster zich eveneens weer horen.
Sommige delen van het land hebben hun eigen tra-
ditie bij het klokluiden op Kerstmis. Het meest op-
merkelijke gebruik wordt wel gehandhaafd te Dews-
bury in Yorkshire, waar men op Kerstavond te mid-
dernacht de .Devil's KneII" - de doodsklok van de
duivel - luidt. Deze speciale .Jcnell" of aankondi-
ging van de dood, verkondigt dat de duivel is ge-
storven bij de geboorte van het Heilige Kind. De
ceremonie werd vele eeuwen geleden ingesteld door
Thomas de Sothill, die een tenor-klok ten geschenke
gaf aan de parochiekerk van AII Saints. Hij deed
deze schenking als een bewijs van berouwen wroe-
ging voor het vermoorden van een bediende en hij
maakte bekend dat de klok elk jaar met Kerstmis
een .Devil's KneII" moest luiden, één slag voor ieder
jaar van de Christelijke jaartelling. De klok zelf staat
bekend als .Black Tom".
Behalve in de jaren van de laatste wereldoorlog,
toen het dagelijkse luiden van kerkklokken verboden
was (ze zouden alleen worden geluid als waarschu-
wing voor een invasie), schijnt het dat men zich
trouw gehouden heeft aan de wens van Thomas de
Sothill. Vele jaren bestond er bijgeloof betreffende
de .Devil's KneII" en tot aan de tegenwoordige eeuw
waren er nog mensen in Dewsbury die er heel vast
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van overtuigd waren dat de "kneII" weer een jaar-
lang de duivel uit de stad weghield. Dit jaar zal de
doodsklok worden geluid tijdens de nachtmis en het
aantal slagen zal precies eenduizend negenhonderd
eenenzeventig bedragen.
Te Crowland, in het Fen district van Lincolnshire
nemen de klokkeluiders deel aan de Kerstceremonie
in de Abbey Church. Op Kerstavond begeeft het
koor zich naar de oude kantelen en begroet de kerst-
tijd met geliefde gezangen. Als het gezang afgelopen
is zenden de klokken hun eigen lied de nacht in.
De klokken van Magdalen College in Oxford, luiden
op Kerstavond om middernacht als de traditionele
bijeenkomst in de collegehal, waar een groot open
vuur brandt en een zeven meter hoge Kerstboom
staat, op zijn eind loopt. De feestelijkheden worden
besloten met het uitbrengen van een Kerst-toast uit
een zilveren feestbokaal, door de leden van het col-
lege en hun vrienden. En dan, nadat de koorknapen
enige traditionele "carols" ten gehore hebben ge-
bracht zoals .The First Nowell" en het klagelijke
"Coventry Carol", luiden de klokken van de 15de
eeuwse klokketoren.
Sommige klokkeluiders zijn de laatste die hun bed

kunnen opzoeken op Kerstavond, anderen moeten
heel vroeg uit de veren op Kerstmorgen. Te Bristol
b.v. begeven de klokkeluiders van de beroemde St.
Mary kerk zich op weg naar de klokketoren als het
nog donker is. Reeds om zes uur verheffen de klok-
ken hun stemmen over de stad en het gelui houdt
een uur lang aan. Onder degenen die dit jaar weer
van de partij hopen te zijn is Fred Leasker, die nu
tachtig jaar oud is en die de klokken van de Red-
cliffe toren zestig jaar lang geluid heeft. Het grootste
deel van deze periode was hij "Ringing Master" en
later werd hij benoemd tot "Steeple Keeper". Ook in
Newbury in Berkshire worden reeds om zes uur
's ochtends de Kerstklokken geluid. Hier is het tra-
ditie dat Burgemeester en Wethouders de elf uur
dienst bijwonen. Deze hoogwaardigheidsbekleders
komen in processie de kerk binnen.
Te Hadleigh in Suffolk worden eveneens vroeg in de
ochtend de klokken geluid en deze gewoonte da-
teert van 1715.. Om dit te bewijzen zullen de klokke-
luiders u de datum aanwijzen als deel van de in-
scriptie op hun massieve .Rinqer's Jug", die in de
kerk wordt bewaard. Het is een grote kruik van aar-
dewerk met een inhoud van 9 liter. Behalve de na-

London tloodlighting
St. Paul"s trom Wren's House
september 1955
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men van acht klokkeluiders staat er een gedicht op-
geschreven dat aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat.

If you love me, due not lend me,
Euse me ofton and keep me clenly,
Fill me fulI, or not at all,
If it be strong, and not with small.

Jaren geleden vulden de klokkeluiders de kruik als
ze goed betaald waren voor het luiden van de klok-
ken tijdens een grote bruiloft. Op kerstmis vulde de
herbergier van de "Eight Bells Inn" te Hadleigh ge-
woonlijk de kruik met een zwaar soort bier dat
"Good King William" heet.
Ver in het zuidwesten van Engeland is een dorp waar
heel vroeg de Kerstklokken klinken, waarna de klok-
keluiders tezamen ontbijten. Dit gebeurd te St. Ke-
verne bij Helston in Cornwall. De kerk, op de top
van een steile heuvel, heeft een toren die beroemd
is als baken voor de schepen in Het Kanaal. De klok-
ken luiden van zes tot zeven en als de laatste slag
weerklonken heeft begeven de klokkeluiders zich
naar de pastorie, waar een lekker vuur brandt, een
Kerstboom staat en waar hen het traditionele Kerst-
ontbijt wacht. Na het ontbijt gaat het weer terug
naar de klokketoren om nog een half uur te luiden
voordat de vroegdienst begint. Daarna wordt er weer

De kerstkaarten deden in 1843 in Engeland
hun intree. Sir Henry Cole droeg John Horsley
op een kaart te ontwerpen om aan zijn vrien-
den te zenden. Deze kaart toonde een geluk-
kig gezin dat met een dronk een heilwens uit-
bracht.
Maar die volle glazen hadden het gedaan,
want bij velen stuitte die kaart op verzet. De
opwinding bereikte zelfs zo'n hoogte, dat de
kranten er vol van stonden. Andere mensen
zagen echter wel wat in die kerstkaarten, en
zo ontstond de traditie elkaar voor Kerstmis
'n kaart met zegewens toe te zenden.
De kerstzegels stammen uit Denemarken. Een
postbeambte, Einar Holboll, kwam op de idee
in Kersttijd wat voor de talrijke lijders aan
tuberculose te doen.
De koning van Denemarken steunde hem bij
zijn campagne en zo gebeurde het, dat in
1904 de eerste sluitzegels ter bestrijding van
deze volksziekte werden verkocht.
Het duurde niet lang of deze gedachte werd
door vele landen overgenomen en jaarlijks
worden er miljoenen zegels verkocht.

kerstkaarten
en -zegels

"

Kerstsfeer op Trafalger Square
in Londen

geluid voor de Morgendienst en Avonddienst op
Kerstdag.
Het luiden van Kerstklokken blijft echter niet beperkt
tot de klokketoren. In sommige parochies worden
kerstliederen gespeeld op handklokken door men-
sen die de streek doortrekken in de laatste week
voor Kerstmis. In het oude stadje Lavenham in Suf-
folk, bekend om de schilderachtige halfhouten hui-
zen en mooie kerk, maken de handbel-luiders er al-
tijd een gewoonte van op Kerstavond een bezoek te
brengen aan het Swan Hotel, om hun traditionele
muziek voor de gasten ten gehore te brengen.
Een harmonieus groepje hand klokluiders kunt u aan-
treffen in Wadhurst in het graafschap Sussex, waar
ze door de straten trekken en naar de geest van
Kerstmis nodigen de dorpelingen ze in hun huizen
om ze geschenken, meest etenswaren te geven. Op
Kerstavond besluiten zij hun jaarlijks programma
met, wandelend door het hele dorp, hun kerstliede-
ren te luiden.
Een Kerstmis in .The Ringing Isle", zoals Groot-
Brittannië in de Kersttijd wel wordt genoemd, is een
vreugde voor iedereen die houdt van de muziek van
de klokken- en daarbij moeten we de carrillons
niet vergeten, welke in sommige steden het verstrij-
ken van het uur aangeven met de melodie van een
hymne of volkslied. De carillons klinken natuurlijk
het hele jaar door en Kerstmis is voor hen een ge-
wone werkdag. Maar als we de bekende melodieën
horen, kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat ze
niet rusten in de Kerstdagen, zoals de meerderheid
van ons.
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Een van de vele tijdsverschijnselen die
tegenwoordig overal zijn waar te nemen,
zijn de popfestivals.
Als een oerdegelijk harmonie-orkest een
lustrumfeest viert en ter gelegenheid daarvan
naar buiten wil treden, vormt een
jubileumconcert door het korps zelf, natuurlijk
een van de hoogtepunten.
Kwam daar eerder nog wel eens
een fancy-fair bij, of iets van dien aard,
tegenwoordig is er ook een popavond.
Het is wellicht soms een verkrampte poging
om de jeugd te tonen, dat die dames of heren
van dat harmonie-orkest nog niet
zo ouderwets zijn als ze wel eens lijken
en bovendien is het een poging om
via deze weg contact te krijgen met ae jeugd,
dit met het oog op eventuele nieuwe leden.
Immers de jeugd vormt de basis
voor een gezond voortbestaan van
iedere vereniging.
Nu is een popavond voor velen nog wel
verteerbaar, maar een popfestival dat wat
tijdsduur en karakter betreft kan worden

vergeleken met een kermis, gaat velen juist
iets te ver.
Het type mensen dat deze popfestivals bezoekt,
hun kleding, hun gedrag, hun mentaliteit,
hun eigen taalgebruik, hun activiteiten
of juist het ontbreken daarvan, het zijn voor
velen even zo vele facetten waar ze
zacht gezegd nogal gereserveerd
tegenover staan.
Voor buitenstaanders is het dan nog erg
gemakkelijk, zij kunnen er zich van
distantiëren, er niet naar luisteren en
gewoon wegblijven. Maar voor mensen
die er beroepshalve mee hebben te maken,
ligt dat wel even anders.
Overheidsbestuurderen en uiteraard ook
de politie, zijn gedwongen zich met dit soort
gebeurtenissen bezig te houden.
De bestuurderen omdat zij met deze mensen
als groepering hebben te maken,
en omdat zij nogal eens de aandacht opeisen.
De politie, omdat zij belast is met het toezicht
op een juiste naleving der wetten en
bovendien zorg draagt voer de handhaving
van de openbare orde en rust.
En met beide neemt deze eigentijdse
groepering in de jeugd het nu niet zo nauw.
Voor de bestuurderen en de politie dus
de niet eenvoudige taak zich in te
leven in het gedragspatroon en het denken
van hippe vogels.
Het aantal popevenementen is nauwelijks
meer te tellen. Daarom hebben wij
ook geen poging gedaan al deze evenementen
stuk voor stuk onder de loep te nemen,
maar hebben wij willekeurig een festival
genomen en aan de hand daarvan gekeken
wat zo'n festival nu eigenlijk inhoudt,
vooral met betrekking tot de politie.

16

POP, AU en PUF
in Uithoorn

drugs,
sex en
slecht weer
beheersten
progressief
festival

Adjudant H. Fennis, groepscommandant te Uithoorn,
is degene die vanaf het begin de totstandkoming
van de organisatie rond het Progressief Uithoorns
Festival, kortweg aangeduid als PUF, heeft gevolgd.
Hij vertelt daarover:
"Op een goede dag vernamen wij, dat men van plan
was een groot popfestival te organiseren in Uithoorn.
Het bleek dat een groepje jongeren, opererend on-
der de naam AU (Actief Uithoorn), bezig was met
de voorbereidingen van zo'n festival. De stichting
AU was in het leven geroepen, omdat men vond dat
er aan bepaalde bestaande mis- en wantoestanden
een halt moest worden toegeroepen. En bovendien
was de gemeente Uithoorn volgens deze jongeren
niet leefbaar genoeg. Het gemeentebestuur zag in
het begin blijkbaar nog wel iets in het streven, want
als aanmoediging werd een subsidie van f 1000,-
aan de stichting toegezegd.
Het streven naar een Actief Uithoorn is alleszins
lofwaardig, mits het met positieve bedoelingen ge-
beurt. Al spoedig bleek dat die positieve instelling
nogal eens ver zoek was. Toen wij namelijk, na over-
leg met het gemeentebestuur, besloten om contact
met deze stichting te zoeken, omdat wij toch wel een
vinger aan de pols wilden hebben, bleek dat men op
belangstelling van de zijde van de politie helemaal
niet was gesteld. De organisatoren kwamen daar ook
openlijk voor uit en zij gingen zelfs zover, dat men
ons onomwonden vertelde, dat wij maar rekening
hadden te houden met hen en zij niet met ons. En
men deelde ons ook maar alvast mee dat wij geen
toegang zouden krijgen tot het terrein waar het fes-
tival zou worden gehouden. Men zou ons dit zelfs
beletten met alle ten dienste staande middelen.
Het spreekt vanzelf dat na deze eerste uiterst ne-
gatieve kennfsmaking verdere samenspraak erg
moeilijk zou zijn. Toch is het na veel moeite uitein-
delijk tot een gesprek gekomen. En bij die gelegen-
heid werd er ook wat meer opening van zaken ge-
geven. Zo werd ons een soort draaiboek ter hand
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gesteld, waaruit bleek dat althans op papier de zaak
zo goed als rond was. Ook de begroting was gereed.
Dat wil zeggen: de kosten aan het festival verbonden
waren becijferd op t 60.000,-. Wel was er nog geen
cent in kas, maar dat gold helemaal niet als een
bezwaar.
Subsidies van de overheid, plaatselijke industrie en
de opbrengst van de kaartverkoop zouden wel het
benodigde geld binnenbrengen. Daarover bestond
helemaal geen twijfel".
Tot zover adjudant H. Fennis over de voorbereidin-
gen voor het PUF. De vraag of het met de financiën
voor het festival wel goed zou komen, was echter
niet de belangrijkste vraag voor de politie. Er wa-
ren wel andere punten die om aandacht vroegen.

verdovende middelen

Een kwestie waarover tevoren de meningen direct al
botsten en waarover ook in de pers nogal iets te doen
is geweest, vormden de verdovende middelen. Eigen-
machtig optreden en het onjuist weergeven van in-
genomen standpunten, waren de middelen waarvan
de organisatoren zich bedienden om publiek te trek-
ken.
Keihard werd in persberichten melding gemaakt
van het feit, dat het gebruik van verdovende midde-
len was toegestaan en dat onder andere ook de poli-
tie wel een oogje dicht zou knijpen.

deining

Adjudant H. Fennis zegt daarover:
"Tijdens de voorbesprekingen was ons al duidelijk
geworden hoe de organisatoren dachten over het ge-
bruik van drugs. Men had ons al te verstaan gege-
ven dat de verkoop en het gebruik van verdovende
middelen zou worden toegelaten. Ondanks het feit
dat van onze zijde werd gesteld dat maatregelen bij
overtreding niet achterwege zouden blijven, werd
dit gewoon weggèwuifd en men verzekerde ons dat
men zelf wel maatregelen zou treffen om overmatig
gebruik van verdovende middelen te begeleiden.
Door hete verstrekken van onjuiste persberichten
ontstond een hele deining, waarin zelfs de plaatse-
lijke kerken een actief aandeel hadden, door het voor-
lezen van sen kansel boodschap waarin stelling werd
genomen tegen het gebruik van drugs. Tijdens een
gesprek tussen het gemeentebestuur, organisatoren
en politie ontkenden de organisatoren eerst de be-
wus.e persberichten de wereld ingeholpen te hebben.
Pas toen met een nauwkeurig onderzoek werd ge-
dreigd, gaven zij toe. Het gevolg was, dat deze
uitlatingen nu in diezelfde kranten moesten worden
herroepen. En zo waren er meer voorvallen waaruit
bleek dat Actief Uithoorn wel activiteiten wilde,
maar buiten alle geldende maatschappelijke en wet-
telijke normen om. Zo waren er moeilijkheden met
betrekking tot het overnachten, dat .zondermeer in
een op het terrein staande feestte nt zou plaatsvinden.
Een eigen ordedienst, die tijdens de festivaldagen
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orde en rust op het terrein moest waarborgen, bleek
men ook hele eigen bevoegdheden te hebben toege-
dacht. Veiligheidseisen nam men met een korreltje
zout. En zo waren er nog wel enkele voorbeelden
die aantoonden hoe eigenmachtig Actief Uithoorn
optrad. Het resultaat van al deze ervaringen voor-
af was, dat toen de gemeente eenmaal een vergun-
ning had toegezegd, zij zich genoodzaakt zag om in
die vergunning de nodige voorwaarden te stellen. En
bij het samenstellen van die voorwaarden fungeerde
de politie als een der adviseurs waaruit voldoende
blijkt, hoe goed de samenwerking tussen de gemeen-
te en de politie. was. Een vergunning bestaande uit
twee getypte vellen bevattende 22 voorwaarden, was
het resultaat van deze samenwerking."
Niet alleen de organisatoren hadden inmiddels mas-
sa's werk om de hele zaak rond te krijgen, ook de
politiemensen van de groep Uithoorn, in samenwer-
king met de districtsrecherche Amsterdam hadden
nu handen vol om zich voor te bereiden op de bege-
leiding van een dergelijke manifestatie, die het PUF
immers moest worden.

ook CRM steunde .
Nu de vergunning er toch was en het ministerie van
CRM zelfs subsidie had verleend, ondanks ongun-
stige adviezen van zowel de districtscommandant.
de officier van justitie als de commissaris van de
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Koningin, werd er een plan de campagne opgesteld,
waarbij behalve het personeel van de groep ook het
voltallige rechercheteam van het district Amster-
dam werd ingeschakeld. Er werd overleg gepleegd
met de officier van justitie die bepaalde dat tegen
een ieder die in het bezit was van verdovende mid-
delen, proces-verbaal moest worden opgemaakt. Ten-
slotte werd er voor alle medewerkenden van de po-
litie een lezing gehouden over verdovende middelen,
gekoppeld aan een instructiebijeenkomst aan het
districtsbureau te Amsterdam, zodat iedereen goed
voorbereid en bekend met zijn taak kon worden in-
gezet tijdens het drie dagen durende festival. Na al
deze maatregelen zagen majoor J. A. H. Stokreef,
die als stafofficier recherchezaken ook een belang-
rijk aandeel heeft gehad in de voorbereidingen, ad-
judant H. Fennis en de andere medewerkenden het
Progressief Uithoorns Festival met vertrouwen te-
gemoet.

3 dagen puf

Het spreekt vanzelf dat een doelgerichte surveillan-
ce in uniform bij een dergelijk festival en temidden
van zulke bizar geklede personen weinig effect zou
hebben. Zich onopvallend bewegen onder de bezoe-
kers teneinde rokers en handelaren op heterdaad te
kunnen betrappen, was daarom noodzaak. Want dat
het tegengaan van ongeoorloofd druggebruik een der
belangrijkste taken was voor de politie stond bij
voorbaat al vast, ook al gezien de ervaringen opge-
daan bij andere soortgelijke evenementen. Enkele
groepsrechercheurs uit het rechercheteam viel de
eer te beurt om het toezicht te mogen uitoefenen bin-
nen de tent, waar vooral 's avonds veel bezoekers
werden verwacht, als er verschillende poporkesten
zouden optreden. Om daarbij niet op te vallen, was
het noodzakelijk, wat kleding en manieren betreft
zich aan te passen bij de omgeving. En het moet ge-
zegd, dat zowel het een als het ander vrij aardig is
gelukt. Een van de mensen die in de tent is geweest
op twee van de drie avonden, is de wachtmeester
1e klasse J. Verkuyl uit Duivendrecht. Hij vertelt:
"Toen ik de eerste avond de tent binnenging, wist ik
eigen:ijk niet goed wat mij te wachten stond. Dit was
iets anders dan een normale dansgelegenheid. Het
eerste wat mij opviel, is eigenlijk de enorme passi-
viteit. Overal zaten, lagen of hingen de jongelui
waarvan velen nog erg jong waren, terwijl de ver-
schil'ende orkesten een oorverdovend lawaai produ-
ceerden. Al dit lawaai lieten ze schijnbaar gelaten
over zich heengaan. Ook als de muziek was afgelo-
pen, kwam er geen applaus of ander blijk van waar-
dering. Gesproken werd er eigenlijk niet veel. Dat
was trouwens ook onmoge)ijk door .het lawaai. Wat
dat betreft hadden wij het erg gemakkelijk. Wij hoef-
den binnen niets anders te doen, dan op de grond te

liggen nietsdoen en verder onze oqen goed de kost
geven. Terwijl wij daar lagen, hadden wij goed de
gelegenheid om ons te overtuigen van het feit, dat
deze jeugd inderdaad geen taboes meer kent op
sexueel gebied. Hoewel wij wel tot taak hadden ook
hier in te grijpen als het te erg werd, hadden wij
toch voornamelijk toe te zien op het gebruik van
verdovende middelen. Wat dat betreft, troffen wij
het erg goed, want terwijl wij ergens in de tent op
de grond lagen, zetten vier jongelui zich vlak voor
onze neus in een kring, rolden een sigaret met daar-
in wat spul en lieten deze vervolgens rond gaan.
Toen de sigaret een keer rond was geweest, grepen
wij in. En het was weer tekenend voor dit soort
mensen, dat er bij de aanhouding geen enkele moei-
lijkheid ontstond. Zonder strubbelingen gingen alle
vier de jongelui mee en ook degenen die in de om-
geving zaten reageerden nauwelijks.
Dat onze vermomming goed was, blijkt wel uit het
feit, dat het tot -het eind van de tweede avond heeft
geduurd, voor sommigen vermoedden dat wij geen
normale bezoekers waren. En er werd wel uitgekeken,
omdat er in de tent telkens werd omgeroepen dat er
politie binnen was. Wel werd de aandacht prachtig
van ons afgeleid door de onderwijzers en dergelijke
die in normale burgerkleding uit nieuwsgierigheid
nog wel eens een kijkje kwamen nemen in de tent.
Ik vond de twee dagen die ik dienst heb gedaan in
de tent geweldig leerzaam en interessant, maar als
dit soort activiteiten zich sterk zou gaan uitbreiden,
zou ik het toch wel een beetje beangstigend vinden,"
aldus wmr. 1e kl. J. Verkuyl.

aanhoudingen

Het resultaat van het rechercheteam bleef vermoe-
delijk mede door de ongewilde preventieve werking
van het bekendmaken dat er politie in de tent was,
beperkt tot zeven aanhoudingen voor het gebruik of
in bezit hebben van verdovende middelen.
De mensen die op het festivalterrein dienst hebben
gedaan en al degenen die achter de hand werden
gehouden, om verdachten over te brengen en in te
grijpen als het noodzakelijk was, hebben het niet
moeilijk gehad tijdens de festivaldagen.
Adjudant H. Fennis: "Een onverwachte bondgenoot
was hier het weer, dat de organisatoren niet, maar
ons wel in de kaart spee!de. Alle dagen was het na-
melijk slecht weer. Daardoor is het bezoekersaan-
tal vermoedelijk ook ver beneden de verwachtingen
gebleven."
Het hele PUF is tenslotte als een nachtkaars uitge-
gaan. Reeds de laatste avond van het festival heeft
het stichtingsbestuur zichzelf ontbonden, om daar-
door te ontkomen aan de schuldeisers. Want dat er
schulden zijn gemaakt, staat als een paal boven wa-
ter, als men weet dat er van de 4500 bezoekers die
nodig waren om de kosten te dekken, misschien 1500
zijn geweest. Achteraf bekeken kan men daarom
gerust stellen dat ook deze groep progressieve jon-
geren wel hard heeft geroepen, maar niet waar heeft
kunnen maken wat voordien aan iedereen werd ver-
kondigd. Het is alleen zo jammer dat dit eerst weer
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in de praktijk moest worden bewezen, ten koste van
anderen.
Een positief punt bij dit alles is, dat adjudant H.
Fennis door het PUF een uitgebreide map met do-
cumentatiemateriaal heeft kunnen verzamelen, waar-
in niet alleen gegevens over het festival en haar be-
zoekers, maar ook over de opbouw van de organi-
satie van de politie bij een dergelijk festival. Adju-
dant H. Fennis tenslotte: "Ik hoop dat ik deze map
zelf niet meer nodig zal hebben, maar dat hij dienst
zal doen, om anderen te informeren." En dat is al

.gebeurd. De map is al in Amstelveen en Amsterdam

geweest, waar nadien ook dergelijke festivals waren.
Zelfs de universiteit van Amsterdam, had ook be-
langstelling voor het in Uithoorn verzamelde ma-
teriaal.
Het PUF had een der beginactiviteiten moeten zijn
van de stichting AU, om daardoor meer aandacht
en meer sympathisanten te krijgen. Doordat het PUF
echter een fiasco werd, was het de laatste activiteit
van AU, al zal met name menige leverancier nog
wel eens au roepen als hij aan het PUF -denkt.

G. H. Peterink.

I

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 - 14 49

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

Heineken
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honderd Arnhemse
adspiranten vervroegd
naar Apeldoorn

Ofschoon de verbouwingen aan de nieuwe Oplei-
dingsschool van het Korps Rijkspolitie in Apeldoorn
nog in volle gang zijn, hebben dezer dagen 100 adspi-
ranten van de school in Arnhem reeds hun intrek
in de nieuwe gebouwen in Apeldoorn genomen. De
directe aanleiding hiertoe ligt in het feit, dat de le-
gering in Arnhem niet meer verantwoord werd ge-
acht.
Dat het gebouw aan de Velperweg niet meer aan
de eisen voor een modern onderwijs-instituut vol-
doet, is bekend. Vooral de legering van de leerlingen
liet veel te wensen over, zeker nu het stokoude ge-
bouw met 350 adspiranten uit zijn voegen barstte.
Op zich genomen is dit grote aantal leerlingen ver-
heugend, maar afgezien van het ongerief dat de ge-
brekkige en benauwde huisvesting voor de leerlingen
meebracht, kwam de veiligheid van de bewoners
als gevolg van de overbevolking in het gedrang.
zulks vooral ten aanzien van de brandveiligheid.
Vanzelfsprekend is er op het instituut brand-preven-
tie, maar deze werd zowel door de leiding als de
adspiranten in de huidige situatie onvoldoende ge-
acht.

Dat de bewoners zich, met de desastreuze gevolgen
van de Eindhovense hotelbrand vers in het geheu-
gen, tot de leiding wendden met het verzoek op korte
termijn adequate maatregelen met betrekking tot
de brandveiligheid te nemen, is volkomen begrijpe-
lijk. De leiding, zich bewust van zijn verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van de veiligheid van de adspi-
ranten, toonde hiervoor dan ook ten volle begrip.
Afdoende voorzieningen aan het gebouw zelf, bleken
om verschillende redenen op korte termijn niet mo-
gelijk. Daarom werd besloten honderd leerlingen
over te brengen naar Apeldoorn.
Weliswaar is ook daar de legering voorshands nog
niet ideaal (er moet gebruik worden gemaakt van
slaapzalen, omdat de tweepersoons kamers nog niet
gereed zijn), maar de veiligheid van de adspiran-
ten is er in elk geval gegarandeerd.

de politie kwam
handen tekort

Aldus het bijschrift dat leden van de groep Gulpen
maakten onder bijgaande foto, die er in het groeps-
bureau werd opgehangen. Op deze plaat was de op-
perwachtmeester J. J. Franck uit Noorbeek (zon-
der dat hij het wist) vereeuwigd door een fotograaf
van het Limburgs Dagblad terwijl hij op 26 augus-
tus dienst deed in Gulpen toen daar een noodweer
losbarstte.
Opperwachtmeester Franck was die dag bij stra-
lend weer in dienst gegaan in zomeroverhemd. Door
het noodweer overvallen moest hij zich behelpen
met de lange winteroverjas uit de GSA, die geacht
wordt iedereen te passen over het uniform. De jas
was in dit geval zo lang dat de opper om zo te zeg-
gen handen te kort kwam. Trouwens; goed be-
schouwd was er ook iets ongewoons met zijn voe-
ten .
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Verkeersschool
krijgt film
over
surveillance-
techniek

Cameraman Peter Alsemgeest en
regisseur Daan van den Wal! Bake

Binnenkort krijgt de Verkeersschool van het Korps
Rijkspolitie te Bilthoven de beschikking over een
nieuwe .verkeerstilrn". Het doel van de film, waar-
aan momenteel de laatste hand wordt gelegd, is
visuele ondersteuning van de theoretische behande-
ling bij de verkeerssurveillantenopleiding. De film

Cameraman Peter Alsemgeest

Regisseur Daan van den Wall Bake geeft aanwijzingen aan de
"acteurs", de wmrs. 1e kl. A. Folgerts~l.) en H. van der Steen (r.)
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wordt vervaardigd bij Cinecentrum in Hilversum,
dat ook de laatste wervingsfilm van het Korps Rijks-
politie maakte. De regie is in handen van Daan van
den Wall Bake, die zijn sporen verdiende in ver-
scheidene "coureursfilms" (o.a. de beroemde 24-
uur van Le Mans). Peter Alsemgeest is de came-
raman, terwijl het geluid wordt verzorgd door Niek
Meyer. De belichting tenslotte wordt gevoerd door
Radbout van Grieken.
Het ligt in de bedoeling, met behulp van de film en
tijdens de filmopnamen vervaardigde dia's, een aan-
tal onderwerpen uit de tweede periode van de 18 we-
ken durende opleiding tot verkeerssurveillant, te
belichten, zoals: gericht verkeerstoezicht, surveil-
lance-methoden (meerijdende, inhalende, luchtsur-
veillance, overlappende motorsurveillance), taak
van de surveillantbestuurder, taak van de surveil-
lant-waarnemer, het staande houden, de veiligheid
van de surveillant, de gesprekstechniek, het sur-
veillerend rijden, de hulpverlening enzovoort.
Deze onderwerpen worden alle in de laatste periode
van de verkeerssurveillantenopleiding in praktijk ~....'%'h
gebra~ht. D~. cursisten gaan g~durende 36 uur op ~.".,;.
patrouille. Tijdens deze patrouilles wordt de exe- .
cutieve dienst zoveel mogelijk benaderd. Men sur-
veilleert op aangewezen trajecten in de provincie
Utrecht. De cursisten zijn dan in het bezit van tra-
ject-mappen, staan in mobilofonisch kontakt met de
Verkeersschool en maken in voorkomende gevallen
proces-verbaal op. Door de docent worden onder-
werpen van gericht toezicht opgegeven.
Voordat de difinitieve opdracht tot vervaardiging
werd gegeven, werd een voorlopige opzet behandeld
in een werkgroep, bestaande uit: de luitenants B. F.
Bouma, van de afdeling Toezicht Verkeersdienst
van de Algemene Inspectie van het Korps Rijks-
politie, K. A. Sjoorda, commandant Surveillance-
groep Autosnelwegen, J. J. Kleppers, plaatsvervan-
gend commandant Verkeersschool en de opperwacht-
meesters B. E. Slatius, hoofd Surveillanceafdeling
van de Verkeersgroep Amsterdam en C. J. de Groot
docent Sectie verkeersvorming aan de Verkeers-
school.
Medewerking bij de totstandkoming werd verleend
door het 300 Squadron van de Koninklijke Lucht-
macht te Deelen, de Dienst Luchtvaart van het
Korps Rijkspolitie, de Algemene Verkeersdienst te
Driebergen, de Verkeersgroep Bilthoven, het We-
genwachtstation van de ANWB te l.exmond, de im-
porteur van de Alfa Romeo, bandenonderneming
UBO n.v., en het transportbedrijf E. J. v. Dijk.

Een leger-helikopter
verleende goede diensten

Regisseur Daan van den Wali 6ake
geeft tekst en uitleg

Opnamen op de E 36, rechts op de
vluchtstrook de "rijdende" camera
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Opnieuw kwamen 167
adspiranten van school
te Arnhem

Staande van links naar rechts:
adjudant D. Louwerse,

en de adspiranten M. v. Bergen,
C. I. de Boer, W. v. d. Esschert,

J. v. d. Berg, H. F. Bolhuis, W. H. B. Baar,
J. M. Broekhuizen, R. A. Arends,

fI. H. Bijl, D. Bakker, A. J. v. d. Broeke,
R. J. Banga, G. A. Buijsse, F. Bos,

Th. P. B. Loeft, Th. G. J. M. Avezaat
en opperwachtmeester J. Korpel.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten A. P. Th. Bouw,

C. Barendregt, J. Bloem,
M. J. Achterberg, A. Boogaard,

C. Ph. Chaigneau en J. J. Baayens.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten H. Danser, J. G. van Gijzel,

R. Eleveld, R. P. J. Dautzenberg,
G. Th. Heesters, H. A. M. Blokhuis,

en A. K. Vroegindeweij.
Midden van links naar rechts:

A. Hannema, F. H. Eijkelhof, L. de Feij,
D. Dupon, S. van Groningen,

B. J. Eijsink, C. M. J. van Dommelen,
R. H. Boodèrj en adjudant P. L. Aerts.

Achter van links naar rechts:
opperwachtmeester H. de Haan,

en de adspiranten Tj. P. Dijkhuizen,
B. Dijkstra, J. H. Hiemstra,

M. J. Heesakkers, L. van Erk,
J. van Ginkei, en A. de Jong.

Staande van links naar rechts:
de adspiranten IJ. Th. Nooitgedagt,

H. Volbêda, B. Nieuwpoort, H. Hummel,
G. Dijkstra, Th. C. Jansen,

R. G. Meeuwenberg, A. A. Jager,
H. J. Klein, J. Vordink, A. C. Oomens,

J. B. J. Jacobse, owmr. E. Leurink,
A. de Jong, R. Hoofd, H. v. d. Heiden,

W. Dekker, K. Hunze
en adjudant E. A. Boesaard.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten J. J. G. Hendriks,

B. Visser, A. C. van Kaam,
P. L. van Herpen, W. Heidema, .

C. M. Th. G. Hubbers, W. D. Kolk
en E. Meijer.

In september hebben opnieuw 167 adspiranten
de opleidingsschool te Arnhem verlaten
om uit te zwermen over het land en de gelederen
te versterken. Hierbij de door wachtmeester
1e klasse A. L. van Ooijen gemaakte foto's van
de afgezwaaide klassen.
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Staande van links naar rechts:
opperwachtmeester A. de Jong

en de adspiranten H. Kwak,
K. v. d. Sande, J. G. v. Zon,

A. R. de Leeuw, J. J. Kuipers, J. Kunst,
C. de Jong, J. G. v. d. Zande,

N. Koppelaar, J. A. de Jager,
R. v. d. Weide, J. A. Lans, G. J. Maliepaard,

M. Kooyman, L. J. Knoppers,
adjudant J. M. Knook

en adspirant M. Lukkes.
Zittend van links naar rechts:

de adspiranten F. R. Wever,
G. C. H. Janssen, Th. C. Wessel,

D. Kuiper, M. Krol, A. F. de Lange
en A. W. J. Leyen.

Staande van links naar rechts:
sportdocent M. C. Witteveen

en de adspiranten J. Holwerda,
A. G. B .Nieuwenhuis, F. van Driel,

H. Post, M. Ch. Reurink, G. D. Mak,
R. J. de Groot, A. Th. C. M. Mulder,

P. L. M. Mooij. R. Everts, O. Duursma,
H. v. d. Keuken en adjudant G. M. Koning.

Zittend van links naar rechts:
opperwachtmeester A. G. Clement

en de adspiranten A. M. J. Benschop,
L. v. d. Meulen, W. B. Mudde,

J. P. C. Peters, Th. L. M. van Orsouw,
A. J. Nieuwlaat en A. J. van Mansom.

Staande van links naar rechts:
de adspiranten M. Schep, H. Lam,

H. M. A .A. Straatman, J. W. Slotboom,
J. M. Turk, J. L. M. Serrarens,

J. H. H. Vieberink, A. D. H. Spoelstra,
D. Mik, F. H. A. Schulingkamp,

C. H. Smit, G. R. Uithol, H. W. M. Vankan,
L. W. van Viersen, H. H. van Schijndel,

D. Ruiter, J. Vermeulen,
de sportdocent M. C. Witteveen

en adjudant H. Bouwman.
Zittend van links naar rechts:
opperwachtmeester J. Crezee

en de adspiranten E. W. Slaqhuis,
J. Mulder, P. J. W. Peters, A. Rozenboom,

A. Roeten, W. A. Blom en P. Vet.

Staande van links naar rechts:
adjudant T. Wal hout,

opperwachtmeester D. Obbes
en de adspiranten A. J. J. de Werdt,

K. Walinga, J. W. van Veen,
J. J. F. van Steijn, H. E. B. Polman,

J. Ch. de Wever, P. J. de Vries,
C. Capiteijns, J. Kortland,

H. H. van Wijnen, C. H. G. van der Pol,
G. H. M. Wiendels

en opperwachtmeester A. Wassens.
Zittend van links naar rechts:

I. J. F. M. van den Nouweland,
H. W. van den Berg, A. B. Reitsma,

G. Visscher, R. R. van der Wal,
F. A. Groot.
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Staande van links naar rechts:
adjudant J. Postma,

opperwachtmeester D. Obbes
en de adspiranten E. Drenth,

G. J. Timmermans, C. Brouwers,
R. van Endhoven, N. Woltil, R. A. Venema,

G. E. de Boer, S. Schreur, A. van Rijssel,
G. H. Voerman, P. L. Schouwstra

en opperwachtmeester B. Kreft.
Zittend van links naar rechts:

de adspiranten R. van der Ree,
A. Bloemheuvel, W. A. M. Ermers,

M. G. D. Zijlstra, G. Zonneveld,
J. H. Tyink en G. Stuurop.

•..................•.............•••.•.•••••.......•.•.•
Ve1Lkak toast
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bezuiniging op
slipmateriaal ?

Deze foto, gemaakt op de slipbaan van de ver-
keersschool van het Korps Rijkspolitie wekt de in-
druk dat het bezuinigingsstreven van de regering
inmiddels resulteerde in goedkoper materieel voor
de slipcursussen.
Zover is het gelukkig niet. Het voertuig dat op deze
foto wordt beproefd door rij-instructeur opperwacht-
meester A. Bloemen behoort toe aan de NCRV·
zeskampploeg van l.Jsselstein, die ermee oefende
op de rijkspolitieslipbaan.

langs de weg gezien

De wachtmeester 1e klasse J. Th. M. Rabelink te
Prinsenbeek zond ons deze door de AVO langs
de rijksweg 16 gemaakte foto, die suggereert dat
er bij de post Prinsenbeek proeven gaande zijn met
een "speurhond-nieuwe-stijl".
Hetgeen het signaleren toch wel waard is ...
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Dienst Luchtvaart
heeft
nieuwe huisvesting

tweemotorig vliegtuig
en helikopters gewenst

De Dienst Luchtvaart is sinds kort gevestigd in het
nieuwe Transavia-gebouw op de luchthaven Schip-
hol-Centrum en wel in een gedeelte begane grond
en de gehele eerste en tweede etage (begane grond
meldkamer; 1e etage qroepscomrnandant, recher-
che en kantine; 2e etage Commandant en Staf, w.o.
Vliegdienst en politie-luchtfotograaf).
Voorheen was de Dienst enige jaren (vanaf mei
1967) gehuisvest in een zestal vertrekken in het ge-
bouw van de Rijksluchtvaartdienst op de luchthaven
Schiphol-Centrum. Deze ruimte breek al spoedig
te bekrompen voor het onderbrengen van de zich

steeds meer uitbreidende Vliegdienst en recherche-
afdeling van de groep Schiphol.
Om nog verder terug te gaan; de Dienst Luchtvaart
was hiervoor vanaf de oprichting (op 1 maart 1953)
ondergebracht in een nog kleinere ruimte tegenover
het stationsgebouw op de oude luchthaven Schip-
hoi (thans genaamd Schiphol-Oost). De organieke
sterkte was toen totaal 1 Commandant en 14 perso-
neelsleden van de groep Schiphol.
Thans wordt gewerkt met totaal 49 man (te weten
7 stafleden; Vliegdienst 10; groep Schiphol 21 man;
post Eelde 2 man; groep Rotterdam 7 man, post
Ulestraten (Beek) 2 man).
Binnenkort zal de Vliegdienst, thans als zelfstandig
onderdeel, ondergebracht onder de Staf en niet
meer onder de groep Schiphol, met 2 adspirant-
vliegers worden uitgebreid, terwijl de sterkte van
de groep Schiphol over enige maanden hoopt te zijn
uitp-sbreid met 6 man.
De groep Rotterdam is sedert 1-1-1971 gehuisvest
in een drietal vertrekken in een Rijksgebouw op de
luchthaven Rotterdam waarin ook de Douane, de
Koninklijke Marechaussee en de Rijksluchtvaart-
dienst steunpunten hebben gekregen.
De Dienst Luchtvaart heeft de beschikking over
twee éénmotorige Cessna-vliegtuigen en hoopt in
de toekomst ook een tweemotorig toestel te kunnen
inzetten (mits de financiële toestand van 's-Rijks-
schatkist dit toelaat). En in de verre toekomst is
een vrome wens het inzetten van helikopters. De
steeds toenemende intensiteit van zowel het lucht-
verkeer als het verkeer op de land- en waterwegen
in ons land eisen een regelmatiger en doelmatiger
toezicht vanuit de lucht, waarbij ook gedacht dient
te worden aan de beveiliging van onze luchthavens
in deze tijden van toenemende gewelddadige aan-
vallen op allerlei voor het maatschappelijk verkeer
zeer belangrijke objecten.

Rijkspolitie te Water
en Dienst Luchtvaart
trekken samen op
tegen watervervuilers
en verkeersovertreders

Jaarlijks passeren ruim tweehonderdduizend sche-
pen Lobith in de richting Rotterdam en omgekeerd.
In hetzelfde tijdsbestek "spuwt" de sluis bij Weurt
nog eens zo'n 70.000 schepen Maas en Waal op.
Daarmede vormen Rijn, Maas en Waal de drukst be-
varen wateraders van Europa. Betekent deze bedrij-
vigheid een verheugend verschijnsel in het belang

29
Rp.org_KB1971_12_dec_Nr.04 316



van 's lands welvaart, voor de politie - die met
groeiende ongerustheid de ontwikkelingen op dit
punt volgt - betekent het een voortdurende bron
van zorg en waakzaamheid. Er zijn namelijk heel
wat schippers, die het in het "struggle for life" met
de vaar- en andere reglementen niet zo nauw meer
nemen. Vooral het lozen van olie en andere afval-
stoffen in de rivier, is de laatste jaren hand over
hand toegenomen.
Het zou overdreven en zelfs in strijd met de waar-
heid zijn te stellen, dat het lozen van afvalstoffen
door schepen de belangrijkste oorzaak is voor de
ernstige waterverontreiniging van Rijn en Waal.
De hoofdoorzaak, daarover zijn de deskundigen het
wel eens, ligt duidelijk bij de industrie. Dat echter
het lozen door schepen aan de vervuiling bijdraagt
(waarbij we andere gevaren, zoals o.a. het brandge
vaar, nog maar buiten beschouwing laten) is ze-
ker en daarom wordt door de rijkspolitie te water
dan ook alles in het werk gesteld, om de "vervui-
lers" in de kraag te pakken. Dat is geen eenvoudige
zaak, omdat in de meeste gevallen de bewijsvoering
moeilijk te leveren valt. Ontdekking op heterdaad
biedt de meeste kans op een succesvolle vervolging,
al liggen er zelfs dan nog voor de opsporingsambte-
naren heel wat voetangels en klemmen.
Sedert enige tijd beproeft de Rijkspolitie te Water
te Nijmegen, in samenwerking met de Dienst Lucht-
vaart van het Korps Rijkspolitie, een nieuwe wijze
van opsporing in de strijd tegen watervervuilers
en verkeersovertreders. Eenmaal per week, uiteraard
bij gunstig weer, patrouilleert de R.P. 200 van de
Dienst Luchtvaart, met aan boord een rij kspolitie
te 'water-man, boven het traject Rijn-Maas-Waal van
Lobith tot St. Andries. Wordt een lozend schip ge-
signaleerd, dan wordt dit per mobilofoon doorgege-
ven aan een speciaal voor dit doel in Nijrneqen in-
gezet snel Rijkspolitievaartuig, aan boord waar-
van zich een man van de Dienst Luchtvaart bevindt.
Gecoacht door het vliegtuig begeeft het vaartuig
zich spoorslags naar de "plaats des misdrijfs". Al-
dus hoopt men, eventueel ondersteund met luchtfo-
to's, effectief tegen de watervervuilers te kunnen
optreden. Alhoewel deze wijze van opsporing nog
in een experimenteel stadium verkeert, zijn er toch
reeds enkele opmerkelijke resultaten mee bereikt.
En dat niet alleen op het punt van de afval lozing,
maar ook verkeersovertreders (verkeerd oplopen
en andere niet geoorloofde manoeuvres) konden
vanuit de lucht met de neus op de feiten worden
gedrukt.
De tijd zal leren, of het gezamenlijk optreden van
Rijkspolitie te Water en Dienst Luchtvaart tot een
blijvend nuttig effect voert. In elk geval wordt er
duidelijk mee aangetoond, dat van politiezijde
niets onbeproefd wordt gelaten, om aan het hoogst
laakbare optreden van sommige verkeersdeelnemers
op het water paal en perk te stellen.

J. J. H. v. Aerssen.

Duweenheden op de Waal

Waterverontreiniging: duidelijk zijn de oliesporen te zien ...
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laatste
beëdiging
officieren

te
Arnhem

Op het terrein van de Opleidingsschool aan de Velperweg te
Arnhem zijn op 17 september 1971 zes officieren van het Korps
Rijkspolitie beëdigd door generaal W. de Gast.
Zeer waarschijnlijk was het de laatste keer dat een dergelijke
stijlvolle plechtigheid in Arnhem plaats vond. Niet omdat enkelen
menen dat beëdigingen voor het front van vertegenwoordigers
van alle geledingen van het Korps uit de tijd zijn, maar omdat
de college's te Apeldoorn met 1 jaar zijn verlengd, zodat in 1972
geen officieren afkomstig van de Academie beschikbaar zullen
komen. Daarna - dus in 1973 - zal het voor zovelen bekende
gebouw aan de Velperweg te Arnhem zijn gevallen onder de
slopershamer.

De generaal (geheel links) brengt een toast uit op de nieuw benoemde ottlc'eren,
Van links naar rechts: de luitenants Smeels en Dubbelboer, mej. Jansen, de luite-
nants Botterweg en Heeling en de kapitein Schaap (R.P. Kapel).

(foto's: Wachtmeester 1e klasse A. L. van Ooijen)

33
Rp.org_KB1971_12_dec_Nr.04 318



Openbaar
Kunstbezit:
nu ook
Vlaamse
musea

Januari 1972 begint de zestiende jaargang Openbaar
kunstbezit. Dat betekent, dat er - afgezien van klei-
nere kleurenreproducties en zwart-witte afbeeldin-
gen - nu zo'n 600 werken uit Nederlandse musea
via een vorstelijke, groot-formaat reproductie dich-
ter bij het publiek zijn gekomen. Elke jaargang telt
immers 40 van die grote platen. Werken uit Neder-
landse musea. Dat is niet zo-maar een willekeurige
beperking. Het komt ook niet voort uit een mentali-
teit van "bij ons is het allemaal beter". Maar Open-
baar kunstbezit is er altijd vanuit gegaan, dat het
reproduceren en bespreken van kunstwerken vooral
een voorbereidende functie heeft - doel is altijd
de ontmoeting met het schilderij of het beeldhouw-
werk zelf. Maar dan moeten die ook wèl in de buurt
zijn, en niet in Leningrad of New York. Vandaar die
beperking tot musea in Nederland.
Maar de wereld wordt kleiner. De mensen reizen

meer en gemakkelijker dan vroeger. Bovendien zijn
voor wie in het grensgebied wonen, musea in België
en Duitsland vaak dichterbij dan die in het westen
van Nederland. Daarom deze belangrijke vernieu-
wing: in de jaargang-1972 zullen ook werken uit Bel-
gische musea worden gereproduceerd. Dit was mo-
gelijk dank zij samenwerking met Openbaar kunst-
bezit in Vlaanderen, een organisatie die in het ne-
derlands-talige deel van België een uitgave verzorgt,
vergelijkbaar met de hier bekende. Openbaar kunst-
bezit in Nederland en in Vlaanderen gaan nu samen
één album uitgeven.
Dat maakt het ook mogelijk, de kunstwerken nog
scherper te selecteren. De kunst uit de 17de eeuw,
bijvoorbeeld, is wel nergens zo rijk vertegenwoor-
digd als in Nederlandse musea. Vlaanderen echter
bezit schatten aan middeleeuwse kunst, waar wij in
Nederland alleen maar jaloers op kunnen zijn. En
ook voor moderne kunst vullen België en Neder-
land elkaar allerplezierigst aan.
Dat Nederland niet alleen maar een grens heeft met
België maar ook nog een oostgrens, is bij Openbaar
kunstbezit terdege bekend. Voor de verdere toe-
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komst zijn er hopelijk ook daar mogelijkheden tot
uitbreiding. Maar de komende jaargang zit dat er
nog niet in.
De Vlaams-Nederlandse samenwerking biedt ook
de mogelijkheid tot meer service via radio en tele-
visie. De Belgische radio is in het grootste deel
van Nederland goed te ontvangen. Wie de woens-
dagavond (als Openbaar kunstbezit via Hilversum
uitzendt) niet schikt, kan op een. andere dag het-
zelfde programma horen uit Brussel. Wie de Bel-
gische televisie kan ontvangen, krijgt nog meer mo-
gelijkheden: Openbaar kunstbezit-Nederland blijft,
naast het radioprogramma, aparte tv-series geven;
in België maakt men rondom elke in de radio be-
sproken reproduktie óók nog een tv-uitzending. Zo
er ooit een reden was, zich te abonneren op Open-
baar Kunstbezit, dan nu toch wel! Een voor ieder-
een begrijpelijke inleiding in de beeldende kunst,
oud en modern, uit de Europese traditie, maar even-
goed uit Afrika of Oceanië - want ook aan kunst
uit die gebieden zijn de musea in Nederland en Bel-
gië bijzonder rijk.
Er wordt de laatste tijd veel gepraat en geschreven
over de geweldige democratisering van het onder-
wijs, die er zal komen dank zij radio en televisie.
Openbaar kunstbezit brengt dat nu al 15 jaar in prak-
tijk. Velen van ons hebben van huis-uit weinig "oog"
meegekregen voor kunst. En de school doet in dit
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opzicht doorgaans ook geen wonderen. Dat is jam-
mer, want door de omgang met beeldende kunst leer
je attent kijken. Voor wie vroeger de kans niet had,
is er Openbaar kunstbezit. En wie al wél vertrouwd
is met de beeldende kunst, zal zich dat reproduk-
tie-album ook niet willen laten ontgaan. Want schil-
derijen en beelden kijken smaakt naar méér.
Het ging zoëven over de mogelijkheden van televi-
sie en radio om "bij te leren". En we zeiden, dat
Openbaar kunstbezit die mogelijkheden al zo'n 15
jaar gebruikt. Dus "Ieren" over kunst??
Nee: leren kijken - en dat is wat anders. Je ogen
gebruiken, op de plezierigst denkbare manier. En er
wat bij horen vertellen, waardoor je weer beter ....
kijken kunt. Dat is Openbaar kunstbezit.
Het is bijzonder eenvoudig om abonnee te worden.
t 18,90storten op postgiro 1665van Openbaar kunst-
bezit, en dan komen in de loop van 1972 de linnen
opbergband en de reprodukties met teksten bij u
in de bus. En niet te vergeten de museumkaart, waar-
mee u gratis toegang hebt tot meer dan honderd
musea in Nederland en België. De prijs is veel la-
ger dan wat u betalen moet voor elk ander kunst-
boek van vergelijkbare kwaliteit. Dat komt omdat
het Nederlandse volk nu al zoveel jaar in massa
"ja" zegt tegen Openbaar kunstbezit. Een grote op-
lage maakt het nu eenmaal mogelijk om goedkoop
te werken.

Rp.org_KB1971_12_dec_Nr.04 320



'i 5 6 7

~'O
1~0'2.

93

~
96 97

99
fOO

) 115

De winnares van de november-puzzel werd:
Mevr. W. DIJKSTRA - HOLWERDA
LANDERUM 14 - Post Midsland - Terschelling.

Bij de afsluiting van het jaar ditmaal een grotere puzzel met vijf prijzen
en wel van 50, 40, 30, 20 en 10 gulden. U kunt kiezen tussen een
boeken- of een grammofoonplatenbon. Vermeldt u naast uw naam en
adres uw wens door het plaatsen van een B voor boekenbon of een
P voor platenbon.
Het briefporto is verhoogd tot 30 cent, doch een briefkaart voor 25
cent doet het ook.

Oplossingen vóór 8 januari 1972 zenden aan:

Puzzel redactie Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Versteegstraat 2 - Voorburg.
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Kerstpuzzel

HORIZONTAAL:

1 spar.
8 andere kant.
9 internationale trein.

10 deelvan de mast.
11 fatsoen.
12 echt.
14 reeds.
15 voorwaarts (It.).
17 getier.
18 ondere andere.
19 tuingereedschap.
20 plaats in West-Duitsland.
22 onwrikbaar.
23 van binnen.
26 pro.
28 reuk van zwemvogels.
30 maat van een lampfitting.
32 college in provincie.
33 onderwijs.
34 gebed.
37 juist.
38 stekelvarkentje.
40 unieke.
42 zoogdier.
43 schier.
45 afgelopen.
47 klap.
48 dag. provinciaal bestuur.
50 sjaal.
51 oliehoudend gewas.
53 groet (afk.).
54 diploma's kunstnijverheid.
58 van dierenhuid.
60 dubbelklank.
61 zangnoot.
62 honingdrank.
64 stukje delfstof.
66 omstr. deel van Europa.
68 Nederlands.
69 titel.
70 trots.
71 oude aanspreektitel.
72 water (Fr.).
74 voornaam schaatskampioene.
77 wandversiering.
78 rekenkundige reeks.
79 meterton.
80 hemellichaam.
81 foudraal.
83 een der 3 kerstgaven.
86 bergplaats.
88 eiken.
89 gedroogd pluimveeprodukt.
93 ornament.
94 uitstapje.
96 dierkundige.
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99 de gehele hoeveelheid.
100 Frans lidwoord.
101 deelbaar door twee.
105 kindergroet.
107 honingdrank.
110 meisjesnaam.
111 meisjesnaam.
113 bijbelse figuur.
114 deeltjes van de maretak.
115 persoonlijk voornaamwoord.

VERTICAAL:

1 sportterm.
2 kaak van een zoogdier.
3 verkeersaders.
4 voorzetsel.
5 bescherming.
6 muzikaal drama.

7 meisjesnaam.
13 meisjesnaam.
14 verbeelding.
16 zeevarende.
17 in de war.
19 uitroep.
21 plaats in Gelderland.
22 kloosteroverste.
24 nederduits (afk.).
25 familielid.
26 streek.
27 omstreken (afk.).
29 en omstreken.
31 teken van verveling.
34 Bijbelse plaats.
35 enigszins.
36 omvangrijk.
39 oogvormige openingen.
41 bewijs van achting.

44 omzet van de ijscoman.
46 dierenroep.
49 inkepinkje.
50 landweg.
52 grensrivier.
54 ham.
55 denaturatie entrepot (afk.).
56 pluimveeprodukt.
57 kerstboomverlichting.
59 achtervoegsel.
63 sluiting.
65 sierboom.
67 hijskranen.
73 persoonlijk voornaamwoord.
74 wapen.
75 onderlinge rijtuig mij.
76 godshu is.
80 sowjet-unie.
82 zooitje tapdance.

84 zangnoot.
85 Bijbelse plaats.
87 jaaraanduiding.
90 ionium.
91 tweeklank.
92 zeldzaam.
95 tint.
97 Spaanse uitroep.
98 vorm.

102 smak.
103 vochtig.
104 plaats in Gelderland.
105 spoedig.
106 binnenvaartuig.
107 deel van bestek.
108 eerstvolgende.
109 deel van de week.
110 hulpwerkwoord (verv.).
112 deel van de bijbel.

*********** *********** **********

"Stille Nacht" werd ruim 150 jaar geleden in één dag geschreven en
gecomponeerd in het Oostenrijkse Arnzdorf door pastoor Josef Mohr
en de koorleider Franz Gruber.
Omdat de muizen de balg van het orgel in de kerk kapotgevreten
hadden en het niet op tijd gerepareerd kon worden, gebruikte compo-
nist Gruber twee solostemmen met koor en gitaarbegeleiding. Van dit
lied, dat voor éénmalige uitvoering was bedoeld maar nu overal ter
wereld wordt gezongen, hierbij Gruber's originele zetting en de Ja-
panse tekst.

Sisu keki
Mayonaka
Umaya na ya ko
Haruka ni kiteurkarur
Mitsukai no hogiuta
Sukui nushi kasa
Yima a re ma se to
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een verhaal voor de kleintjes een
echt
gelukkig
kerstfeest
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Kleine Hans woonde met zijn vader en moeder
in een klein huisje, dat aan de kant van een
sloot stond. Hans was 7 jaar en hij had nog
een zusje van vijf. Elsje heette ze. Vlak bij het
huisje was. een bos, en als je dát door liep,
kwam je in een stadje. Het was niet groot,
maar er stonden veel huizen en er waren ook
een heleboel winkels.
Vóór het huisje, waar Hans woonde, stond
een hele dikke, hoge boom. Naast het huisje
was een grote tuin en in die tuin was een
grasveld. Toen het nog zomer was, speelde
Hans heel dikwijls met zijn zusje op dat gras-
veld ....
Soms als hij een hele dag vrij van school was,
vond moeder hem moe van het spelen, op
z'n rug in het gras liggen, terwijl hij dromerig
lag te kijken naar de lucht, die bijna net zo
blauw was als zijn ogen ....
Maar nu was de zomer al lang voorbij, en de
herfst ook al. Er vlogen nu geen vlinders meer,
die waren allemaal weggekropen, voor de win-
ter, die komen zou. De bladeren aan de bo-
men waren eerst geel geworden en daarna
afgevallen. In allerlei kleuren lagen ze nu in
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het bos op de grond, en paddestoelen waren
er ook al niet meer.
St. Nicolaas was alweer terug naar Spanje, en
Zwarte Piet had 'ie meegenomen.... 't Was
nu winter!!! ....
Dikke witte sneeuwvlokken vielen langzaam
naar beneden uit de donkere, grijze lucht, en
álles werd wit, de tuin, het grasveld, dat al
helemaal niet mooi groen meer was, alles
kwam dik onder de sneeuw te zitten, de hele
wereld werd wit. Hans zat met z'n knieën op
een stoel voor het raam, en Elsje stond naast
hem. Ze jubelde: "Moeke, kijk es, alles wit!"
Hans zat met z'n neus tegen de ruit gedrukt.
Plotseling vroeg hij: "Moeder is het nu ook
gauw Kerstmis?"
"Ja, jongen", zei moeder.
"Als het nu Kerstmis is hè moeder", begon
Hans weer, "krijgen we dan ook een kerst-
boom, en krijgen Elsje en ik dan ook een ca-
deautje?"
"Ja, ja, een cadeautje", jubelde Elsje.
"Dat krijgen we toch hè moe," vroeg Hans
verder. "Wim van de dokter krijgt met Kerst-
mis een heleboel, dat heeft 'ie vanmorgen op
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school zelf verteld."
"Och," zuchtte moeder, "ik weet het niet, we
zullen wel eens zien hoor." Ze streek door
haar haar, dat al een beetje grijs begon te
worden, en ze veegde een traan weg uit haar
ogen. Ze dacht aan Klaas, het broertje van
Hans, die het vorig jaar, toen het net zo'n dag
was als vandaag, en de eerste sneeuw viel,
een paar weken voor Kerstmis, in de stad on-
der een auto was gekomen, toen hij uit school
kwam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht,
maar het was te laat.
Hans, die de tranen in de ogen van zijn moe-
der had gezien, vroeg: "Denkt u aan Klaas,
moe?"
Moeder knikte van "ja", en Hans zei, terwijl
hij zijn neus weer tegen het raam drukte: ,,'k
Zou best weer een broer willen hebben", en
Elsje zeurde er achteraan: "Ikke wil een hond-
je hebbe."
"Nog ruim een week, dan is het Kerstmis hè
moe", vroeg Hans weer, en moeder knikte
wéér van "ja".
Het begon al donker te worden en moeder
deed het licht aan. Dan kwam vader thuis.
"Dag moeder," zei hij, "dag jongens!"
Hij was helemaal wit, net als de tuin en álles
buiten.
Moeder begon te lachen, en zei, dat vader de
Kerstman zelf wel kon zijn. Vader schudde
zijn hoofd. "Nee," zei hij, "ik ben de Kerstman
niet, en als ik de Kerstman was, zou ik nu
niet hier gekomen zijn."
"Dan ben ik toch maar blij, dat je de Kerst-
man niet bent", zei moeder nog, en toen gin-
gen ze eten ....
's Avonds als Hans en Elsje in bed liggen,
valt buiten nog de sneeuw neer, in grote, witte
vlokken.
Hans droomt van Kerstmis en de Kerstman,
en Elsje van een klein hondje ....
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De gevallen sneeuw was blijven liggen, want
het had gevroren.
Hans was nog een paar dagen naar school
geweest, toen had hij vakantie gekregen.
De dagen, die hij nog naar school was ge-
weest, was hij door het besneeuwde bos, en
langs besneeuwde velden, naar het stadje ge-
gaan, want daar stond zijn school. Van huis
naar school, was dus nu ruim een uur lopen
door de kou. Maar Hans vond het niet erg,
want ze hadden die dagen reuze schik gehad.
Op het schoolplein hadden ze een kasteel van
sneeuw gebouwd, een sneeuwfort, en daar
werden hele sneeuwballenqevechten om ge-
houden.-{x
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Tegen de avond was Hans thuisgekomen met
vuurrode wangen en een stralend gezicht.
De eerste dagen van de vakantie had Hans
met Elsje in de sneeuw gespeeld, met de hou-
ten slee, die zijn broer Klaas een jaar onge-
veer, voor hij dat ongeluk kreeg, van Sint
Nicolaas had gekregen.

Nog twee dagen zou 't nu duren, en dàn was
het Kerstmis. 't Was avond. Hans zat bij de
kachel in een boek te bladeren, en moeder
was bezig de tafel te dekken, want vader zou
nu óók wel gauw thuiskomen.
Buiten woedde een sneeuwstorm. 't Had een
week niet gesneeuwd, maar vanmiddag was
het weer begonnen. De wind was komen op-
zetten, en nu werd de vallende sneeuw door
de wind voortgejaagd. Tegen, 't huis lag al een
dikke laag ....
Opeens schrokken moeder en Hans, en Elsje,
die als een hondje achter de kachel zat, keek
vragend op. Ze hadden buiten horen blaffen,
en toen? ... Toen werd er aan de deur ge-
krabd. Moeder dacht even na, dan liep ze naar
de deur en opende die. De sneeuwvlokken
stoven naar binnen door de opening, maar niet
alleen sneeuwvlokken, maar óók .... een bruin
hondje. Half gesmolten sneeuw lag op zijn
rugje, en hij bibberde. Even draaide hij zijn
vossekopje om naar moeder en keek haar
dankbaar aan, met zijn verstandige bruine oog-
jes en hij kwispelde met zijn staartje. Dan
ging hij naast kleine Elsje, die verwonderd
naar hem keek, achter de kachel zitten.
"Pas op hoor Elsje", waarschuwde moeder,
maar Elsje was helemaal niet bang voor het
bibberende hondje ....
Een klein poosje later, toen het zich wat had
gewarmd, stond het beestje op en het begon
te blaffen, terwijl het steeds heen en weer
liep, van moeder naar de deur en terug. Toen
kwam vader binnen. .Dáááq", groette hij, maar
hij zei er dadelijk verbaasd achteraan: "Hé,
wat is dàt, een hond?"
Moeder legde uit, hoe het beest binnengeko-
men was, en de hond bleef maar blaffen en
heen en weer lopen, nu van vader naar de
deur.
"Kijk," zei vader, "hij wil me mee naar buiten
hebben, ik zal maar eens meegaan, wie weet,
misschien is er wel iets gebeurd."
Vader deed de deur weer open en liep naar
buiten, en het hondje glipte tussen zijn benen
door de sneeuwstorm in ....
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Moeder, Hans en Elsje bleven in spanning
achter ....
Vader baggerde door de sneeuw, waar hij
soms diep in wegzakte. Het hondje sprong
steeds een paar meter voor hem uit. Het was
donker, en als vader zijn zaklantaarn niet had
gehad, zou hij niet veel hebben kunnen zien.
Steeds verder ging het door de sneeuw, vader
in zijn jas gedoken, bijlichtend met zijn zak-
lantaarn, en het hondje een paar meter voor
hem uit. Ze kwamen in het grote bos, waar
het nog donkerder was. Het licht uit vaders'
lantaarn gleed langs de zwarte boomstammen.
Plotseling bleef het hondje staan, en het be-
gon te janken. Vader keek eens goed om zich
heen. Wat? Wat zag hij nu? Wat zat daar? ...
Half onder de sneeuw bedolven zat ineen-
gedoken een verkleumd ventje tegen de stam
van een dikke boom. Vader begon direct de
sneeuw zoveel mogelijk weg te vegen, en hij
vergat, dat hij zelf ook helemaal wit was.
Het jongetje zat met opgetrokken knieën en
vader schudde hem voorzichtig heen en weer.
Eerst gaf het niets, maar toen bewoog het
ventje zich, en hij deed zijn ogen open. Hij
zag vader, die helemaal wit was, en hij fluis-
terde glimlachend: "Fijn, dáár is de Kerst-
man" ....
Vader liet het maar zo, hij tilde het kereltje
op, en droeg het op zijn rug naar huis, en het
hondje volgde hem ....
Thuis keek moeder erg verbaasd, toen vader
binnenkwam, de sneeuw van het jongetje af-
klopte, en hem in een gemakkelijke stoel bij
de kachel neerlegde, waar het hondje dadelijk
bij hem kroop. Het ventje zag er erg armoedig
uit, zijn kleren waren gescheurd en nat, en hij
rilde van de kou ....
Moeder fluisterde wat met vader, daarna ging
ze naar boven en kwam terug met wat kleren,
en die trok ze het jongetje aan, waarna ze
hem weer in de stoel bij de kachel zette.
Hans liep naar moeder toe. "Moe," zei hij, ,,'t
is net of Klaas weer terug is, en dit jongetje
lijkt precies op hem ook."
Moeder kreeg weer tranen in haar ogen, en
vader keek heel ernstig.
Op dàt ogenblik begon het jongetje, dat tot nu
toe bibberend en zwijgend in zijn stoel had
gezeten, te praten.
"Waar ben ik?" vroeg hij.
"Hoe heet je?" zei vader, zonder op zijn vraag
antwoord te geven.
"Ik heet Kees", antwoordde het kereltje. Hij
was helemaal niet verlegen, en hij vervolgde
met nog eens te zeggen, hoe hij heette. "Ik
heet Kees, Kees Smit."
Daarna vroeg vader nog een heleboel en Kees
vertelde:
"Mijn moeder is gestorven, die heb ik nooit
gekend, ik ben nu elf jaar, en mijn vader is
bijna altijd weg. Eten krijg ik bijna niet, wel
slaag."
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"Wat deed je dan nu in het bos?" vroeg vader.
"Nou," zei Kees, "we waren vanmiddag in de
stad gekomen, m'n vader en ik. M'n vader
sloeg me weer, en daarna ben ik met m'n
hondje, Tippy weggelopen. Ik wilde de Kerst-
man gaan zoeken, want ik geloof toch dat die
bestaat. Ik had erge honger en het sneeuwde
de hele tijd al. Toen ik midden in het bos
kwam, werd het al erg donker, en ik had nóg
geen Kerstman gezien. Ik ben eventjes tegen
een boom gaan zitten, om uit te rusten, en
toen kwam u me halen, maar wat is het hier
fijn," zei hij opeens, "zo lekker warm, en wat
is dat?" vroeg hij er achteraan, terwijl hij naar
de oude piano in de hoek van de kamer wees.
Vader vertelde het hem. Kees zei: ,,0, ja, ik
begrijp het al, het is een soort muziekdoos."
Een poos later zuchtte Kees: "Hè, hier zou ik
nou best willen blijven."
,,0," antwoordde vader, "tot morgen blijf je
in ieder geval hier. Daarna bracht moeder hen
naar bed. Hans en Kees, en Elsje.

Eindelijk was het Kerstmis. Ze hadden tóch
een Kerstboom gekregen. Kees was er nog,
en Tippy was er óók nog. Gisteravond hadden
Hans en Kees, die al dikke vrienden geworden
waren, de Kerstboom mogen versieren, en
vandaag hadden ze buiten in de sneeuw ge-
speeld en gestoeid. Kees mocht naar buiten,
want de dokter was geweest, en die had Kees
onderzocht, en gezegd, dat hij niet ziek was.
Nu was het Kerstavond. Ze zaten allemaal om
de kerstboom, waarin een heleboel kaarsjes
brandden,. en een gelig, flakkerend licht door
de kamer verspreidden. Het water in de ketel
op de kachel raasde. 't Was net of het een
liedje zong.
Toen zei vader: "Ik heb wat nieuws te vertel-
len, iets waar we allemaal blij om zullen zijn.
Gisteren ben ik bij de burgemeester geweest,
en ik heb hem alles verteld, van Kees en zijn
vader en zijn hondje. De burgemeester heeft
beloofd, dat hij alles zal onderzoeken, en mis-
schien zullen Kees en zijn hondje dan altijd
bij ons kunnen blijven, tenminste, als Kees
dat ook graag wil.
"Natuurlijk wil ik dat," schreeuwde Kees uit-
gelaten, "fijn, nu heb ik een andere vader en
ook weer een moeder, en .... Ja, en ik heb
weer een broer", schreeuwde Hans er tussen-
door.
Moeder veegde weer een traan weg uit haar
ogen, en vader snoot heel hard zijn neus ....
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Opeens zagen ze, dat Kees z'n ogen dicht
had en dat er een glimlach op zijn gezicht lag.
Hans stootte hem aan. "Hé, Kees, slaap je?"
Kees deed zijn ogen open en antwoordde: "Ik,
welnee jo, hoe kom je d'r bij, ik sliep niet, ik
hoorde de engelen zingen, en ik zag het Kind-
je in de kribbe."
"Geloof je ÓÓk, dat het allemaal echt gebeurd
is?" vroeg Hans.
"Ja, natuurlijk," zei Kees, en hij keek veront-
waardigd, "anders zou het toch zó mooi niet
kunnen zijn!"
Ze bleven nog lang bij de kerstboom zitten,
tot álle kaarsjes waren opgebrand.
Vader zei nog: "Ik vind, dat we een ècht ge-
lukkig Kerstfeest hebben!"
"Nou en of," zei Kees, "dat vind ik ook!"
Toen gingen ze naar bed, vader, moeder, Hans
en Kees en Elsje. Het hondje sliep achter de
kachel op een kussentje.
Buiten was het sneeuwen opgehouden. Er was
een heldere sterrenhemel, en tussen ál die
sterren, stond een hele grote, die prachtig
straalde ....

Toen zei kleine Elsje opeens: "En ikke heb
nou een hondje, maar hij moet een jurk aan-
trekken."
,IWaarom moet 'ie nu een jurk aantrekken?"
vroeg Kees.
"Hij is helemaal bloot", antwoordde Elsje, en
toen, toen lachten ze; allemaal ...
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"Kinderen," sprak moeder, "het is nu Kérst-
avond, en nu zal ik jullie de Kerstgeschiede-
nis vertellen."
"Wat is dat voor een geschiedenis," vroeg
Kees, "die heb ik nog nooit gehoord."
"Luister dan maar goed jongen", zei vader,
en hij streek Kees over zijn haar.
Daarna vertelde moeder van het kindje in de
kribbe, de herders, de zingende engelen en
nog meer. Toen het uit was, zweeg zij even.
Het was doodstil in de kamer.

VISSERS' Wegenbouw- en Aannemersbedrijf N.V.,
DRUNEN - MAASTRICHT

MET EEN ERVARING VAN 115 JAAR
ZIEN WIJ DE TOEKOMST POSITIEF.

Asfaltwegen, betonbouw, dieprioleringen,
persleidingen, grondwerken, kabelwerken,
rioolzuiveringsinstallaties, zwembaden.
Eigen laboratoria voor kwaliteits-bewaking.
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opperwach tmeester
H. van der Waa
overleden

Op 23 september 1971 overleed de opperwacht-
meester H. van der Waa, chef de bureau bij de Staf
van het district Roermond. In de verschillende func-
ties waarin hij geplaatst is geweest: bij een land-
groep, op het v.m. Gewestbureau Amsterdam, bij de
Bereden Groep Bilthoven en vanaf 1 oktober 1962
als bureauchef, was hij steeds een zeer gewaar-
deerd medewerker met goede organisatorische kwa-
liteiten en bijzonder actief. Hij stelde zich steeds in
dienst van de gemeenschap, zowel binnen als buiten
het Korps Rijkspolitie.
Onder zeer grote belangstelling vond op 27 septem-
ber 1971 de begrafenis te Roermond plaats.

Geen Rijkspolitie kalender!

Er zal dit jaar geen Korpskalender verschijnen. Ve-
len zullen dit betreuren, anderen zullen het voor ken-
nisgeving aannemen. Wij behoren tot de eersten, om-
dat de Korpskalender behoorde tot één van de toch
al zo schaarse "bindingsmiddelen" bij het Korps
Rijkspolitie. Afgezien nog van de representatieve
taak die de kalender ongetwijfeld vervulde.
Niettemin; de uitgave van de kalender is financieel
gezien geen haalbare kaart meer, eenvoudig omdat
er van de zijde van de korpsleden een te geringe
belangstelling voor bestaat.
Met de Korpskalender verdwijnt ook een traditie.
De kalender zoals die de afgelopen jaren verscheen
was een voortzetting van de door de oud-adjudant
M. van Asperen en kapitein F. A. Mulders in het
leven geroepen Rijkspolitieka!ender, een uitgave van
het voormatlq gewest 's-Hertogenbosch.
Jarenlang hebben deze beide heren er hun beste
krachten aan gewijd, Adjudant Van Asperen in het
organisatorische vlak, kapitein Mulders in het crea-
tieve. Vooral voor hen, maar ook voor al diegenen
die (ook later) aan de totstandkoming meewerkten,
zal het verdwijnen stellig een teleurstelling bete-
kenen.

Lesterhuis sprong
nieuw record
met 2.07 m hoog

Tijdens N.P.S.B.- meerkampen te Leiden heeft Ben
Lesterhuis een hoogte bereikt van 2,07 m. Hij sprong
eerst over 2,01 m., waarna hij de lat liet leggen op
2,07 m. Bij zijn tweede poging slaagde hij. Deze
prestatie overtreft het nationale record met één
centimeter. Het is echter zeer de vraag of de KNAU
deze verbetering als zodanig zal erkennen. Deze
wedstrijd was namelijk niet door de N.P.S.B. bij
de KNAU aangevraagd. Er werd overigens wel door
officiële KNAU-juryleden gejureerd. Het KNAU-
record staat sinds 1969 met 2,06 m. op naam van
Lesterhuis. Ook het indoor-record staat met 2,08 m.
op zijn naam (februari 1971).

E. Drenth
en W. P. van Zijll
verbeteren zwemrecords

Tijdens wedstrijden om het Korpskampioenschap in
het sportfondsenbad te Wageningen, hebben E.
Drenth (West 11)en W. P. v. Zijl! (West I) de NPSB-
records op de 100 meter vrije slag en de 100 meter
rugslag verbeterd.
Vooral de perstatie van de jeugdige Drenth maakte
indruk. Hij bracht het sedert jaren op naam van J.
Hoogveld (Kon. Marechaussee) staande record op
de 100 meter vrije slag, terug van 59.- seconden op
56.3. Een verbetering derhalve van 2.7 seconde. De
tijd van 56.3 seconde mag ook nationaal (KNZB)
worden gezien.
De "oude rot" Van Zijll verbeterde zijn eigen school-
slagrecord met een halve seconde en bracht het op
1.17.1.
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nieuwe
groepscommandanten

Op 1 juli 1971
Adjudant P. Kalkman te

Kampen van de R.P. te Water.
Hij werd op 25 oktober 1918

te Krimpen aan de l.Jssel
geboren en was van

1 mei 1965 commandant van de
post Tiel van de R.P. te Water.

Per 1 september 1971
Adjudant L. Groften te

Zevenbergen. Hij werd op
18 mei 1916 te Wouw geboren

en was vanaf 11 november 1963
plaatsvervangend groeps- tevens

rayoncommandant te
Hoogerheide,

groep Woensdrecht.

Op 16 september 1971
Adjudant C. v. d. Hoef te Nieuw-

koop. Hij werd op 6 mei 1920
te Apeldoorn geboren en was
vanaf 16 mei 1967 plv. qroeps-

commandant, tevens rayon-
commandant te Zevenaar.

Hem werd op 30 april 1971 de ere-medaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,
in zilver toegekend.

Op 16 september 1971
Adjudant J. Klein te Muiden.

Hij werd op 6 oktober 1919
te Emmen geboren en was

vanaf 28 december 1964
plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Doorn.

Op 16 september 1971
Adjudant J. Slot te Baarderadeel.

Hij werd op 7 april 1917
te Vinkega geboren en

was vanaf 16 december 1965
plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Muntendam.

Op 16 oktober 1971
Adjudant G. W. Hoefakker te

Nieuwerkerk a. d. l.Jssel, Hij werd
op 3-9-1919 te Maartensdijk

geboren en was vanaf 1-3-1968
plv. groeps- tevens rayoncomman-

dant te Nieuwerkerk a. d. l.Issel.
Hem werd op 30 april 1969 de ere-medaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,
in zi Iver toegekend ..

Op 1 november 1971:
Adjudant W. H. Andree

commandant van de groep
Diepenveen. Hij werd op

13-8-1919 te Arnhem geboren
en was vanaf 1-4-1964

plv. groeps- tevens rayon-
commandant te Aalten.

Op 1 november 1971 :
Adjudant J. H. Beijer

aangewezen als commandant
over de groep Aalsmeer.
Hij werd op 23-9-1919 te

Amsterdam geboren. Hij was
vanaf 16-10-1969 g roe ps-

commandant te Haarlemmerliede.

Op 1 november 1971:
Adjudant J. Miedema

(geboren 25-2-1920)
aangewezen als commandant

van de recherchegroep
Leeuwarden.

Op 1 december 1971 :
Adjudant C. Zwaan com-
mandant van de bereden

groep Bilthoven. Hij werd
op 3-5-1919 te Katwijk aan

de Rijn geboren. Vanaf 16-7-1970
was hij commandant van
de bereden groep Boxtel.
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DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden.

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-10-'71: Wmr. 1e kl. J. J. Ollens van
Enkhuizen naar Kesteren.
Per 9-10-'71: Wmr. 1e kl. H. J. Verhoei
van Obdam naar Grootebroek.
Per 1-11-'71: owrnr, H. v: Heusden van
Oude Niedorp naar Heiloo; wmr. 1e kl.
J. Wagenaar van Enkhuizen naar Muider-
berg.
Per 6-11-'71: Wmr. C. Bakker van Heiloo
naar Bergen Binnen.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 27-9-'71: Wmr. E. Prinsen van Lands-
meer naar De Kwakel.
Per 1-10-'71: Wmr. E. J. Groot van Heems-
kerk naar Akersloot; wmr. H. J. Vreden-
burg van Heemskerk naar Aalsmeer; ad-
judant J. Bentem van Amsterdam naar De
Bilt; wmr. 1e kl. L. Visser van Uitgeest
naar Amsterdam; wmr. 1e kl. W. de Jong
van Loosdrecht naar Amsterdam; wmr. 1e
kl. H. H. Brandt van Amsterdam naar
Landsmeer; wmrs. B. Brummelkamp, G.
J. L. Duineveld en D. C. C. v. Reenen van
Heemskerk naar Castricum; wmr. J. H.
Molhoek van Heemskerk naar Alkmaar;
wmr. G. J. M. de Graal van Heemskerk
naar Rijswijk-Z.H.; wmr. H. B. Ooink van
Heemskerk naar Hengelo-G.; wmr. C. H.
Bruining van De Kwakel naar Castricum;
owmr. C. v. Musscher van Akersloot naar
Haarlem.
Per 16-10-'71: Wmr. 1e kl. P. C. Rowoud
van Weesp naar Aalsmeer-dorp; wmr. S.
W. Heugen van Koog a. d. Zaan naar
Swalmen.
Per 1-11-'71: Adjudant J. H. Beijer van
Haarlemmerliede naar Aalsmeer.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-10-'71: Adm. ambt. C 2 B. W. Busch
van Hengelo naar Groenlo; wmr. H. A.
Barendsen van Elburg naar Dronten; wmr.
W. Bokkers van Nunspeet naar Dronten;
wmr. H. J. ter Haar van Lochem naar
Numansdorp; wmr. H. Ollen van Twello
naar Spijkenisse; wmr. A. Verhoei van
Oldebroek naar Spijkenisse; wmr. H. H.
de Weerd van Aalten naar Vianen; wmr.
H. Akse van Hattem naar Vaals; wmr. J.
D. Veenhoven van Groenlo naar Susteren ;
wmr. F. J. Bos van Neede naar Horst;
wmr. H. J_ Egbers van Warnsveld naar
Gennep; adjudant L. de Graal van Dron-
ten naar Lelystad.
Per 16-10-'71: Wmr. 1e kl. H. Puister van
Apeldoorn naar Nieuwe Schans; wmr. 1e
kl. E. Donker van 't-Harde naar Zuidhorn.
Per 1-11-'71: Owmr. W. H. Andree van
Aalten naar Schalkhaar.
Per 6-11-'71: Wmr. A. Vrielink van Steen-
deren naar Putten.

DISTRICT ASSEN
Per 1-10-'71: Wmr. E. Pap van Roden naar
Maastricht (RP. t. W.).
DISTRICT BREDA
Per 1-8-'71: adsp.-Ollicier M. A. P. Dierckx
van Breda naar Nijmegen.
Per 1-10-'71: Wmr. 1e kl. A. W. N. Tim-
mermans van Oisterwijk naar Nieuw Vos-
semeer.
Per 1-11-'71: Wmr. 1e kl. A. A. M. Olts-
hoorn van Breda naar Dordrecht.
Per 6-11-'71: Wmr. H. H. G. Snijders van
Ulvenhout naar Raamsdonksveer.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-10-'71: Wmr. P. de Groot van Spij-
kenisse naar Hellevoetsluis; wmr. A. R.
Kraaijeveld van Vianen naar Rozenburg;
wmr. J. H. Loek van Hendrik-Ido-Ambacht
naar Nieuwpoort; wmr. D. J. Brokken
van Barendrecht naar Nieuw-Lekkerland.
Per 16-10-'71: Wmr. 1e kl. E. Bos van
Brielle naar Spijkenisse; wmr. 1e kl. P.
A. Schoonhoven van Vianen naar Schip-
luiden; wmr. 1e kl. T. A. Scheurwater van
Rhoon naar Meeuwenplaat.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-8-'71: Adsp.-Officier R. N. J. van
Slooten van Leeuwarden naar Eindhoven.
Per 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: A. P. Th. Bouw
naar Deurne; G. P. Heesters en M. G. D.
Zijlstra naar Gemert; F. van Driel naar
Bergeijk; O. Duursma naar Budel; C. H.
G. v. d. Pol naar Eersel en G. A. Buijsse
naar Eindhoven; wmr. J. Th. C. van Doo-
ren van Best naar St. Oedenrode; wmr. F.
L. M. C. van Meijl van Deurne naar Best;
wmr. Ph. H. M. v. Rijswijk van Zundert
naar Deurne; wmr. J. C. M. Schets van
Goirle naar Deurne; wmr. B. Spijker van
Hilvarenbeek naar Someren.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-10-'71: Wmr. A. K. Adam van Wad-
dinxveen naar Pijnacker; wmr. M. C. Blij-
leven van Boskoop naar Bergschenhoek;
wmr. N. J. Boer van Voorschoten naar
Waddinxveen; wmr. G. Driessen van
's-Gravenzande naar Leiderdorp; wmr. P.
B. van Dijk van Berkel en Rodenrijs naar
Nieuwerkerk a. d. IJssel; wmr. H. de Jong
van Zoetermeer naar Waddinxveen; wmr.
H. P. Kort van Rijnsburg naar Krimpen
a. d. IJssel; wmr. A. P. van Manen van
Schoonhoven naar Berkel en Rodenrijs ;
wmr. A. J. Meijboom van Wateringen naar
Krimpen a. d. IJssel; wmr. J. Noorder-
meer van Hillegom naar Maasland; wmr.
J. P. de Rooij van Krimpen a. d. IJssel
naar Hillegom; wmr. W. J. Schewe van
Nieuwerkerk a. d. IJssel naar Schoonho-
ven; wmr. C. W. A. Sins van Pijnacker
naar Nieuwerkerk a. d. IJssel; wmr. 1e kl.
J. M. Hendriks van 's-Gravenhage naar
Driebergen ; wmr. A. Dijkhuizen van Voor-
schoten naar Amsterdam.
Per 1-11-'71: Wmr. 1e kl. A. v. d. Graal
van Nieuwkoop naar Goudriaan.

DISTRICT GRONINGEN
Per 29-9-'71: Owmr. G. Volders van Oude
Pekela naar Finsterwolde.
Per 1-10-'71: Adsp. D. Kuiper van Opl.sch.
Arnhem naar Marum; adsp. N. Woltil van
Opl.sch. Arnhem naar Groningen; wmr.
1e kl. W. Dijkstra van Grootegast naar
Nieuwpoort; wmr. 1e kl. P. de Boer van
Sauwerd naar Middelstum; wmr. 1e kl.

K. v. d. Veen van Grijpskerk naar Gro-
ningen.
Per 9-10-'71: Wmr. H. Biek van Nieuwe-
schans naar Leek.
Per 16-10-'71: Wmr. 1e kl. M. IJbema van
Groningen naar Kantens; wmr. 1e kl. J.
Schaper van Garrelsweer naar Spijk.
Per 1-11-'71: Wmr. 1e kl. J. C. J. v. Wou-
denberg van Zuidhorn naar Groningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 30-9-'71: Wmr. 1e kl. K. R. Brink van
's-Hertogenbosch naar Groningen.
Per 1-10-'71: Adsp. P. L. v. Herpen van
Opl.sch. Arnhem naar Schijndel ; adsp. G.
J. Timmermans van Opl.sch. Arnhem naar
Drunen; adsp. A. J. J. de Werdt van Opl.
sch. Arnhem naar Berlicum; wmr. L. v.
Impelen van Zaltbommel naar Heeseh;
wmr. J. J. G. Salet van Didam naar Haps
(Cuyk); wmr. W. M. G. Thijssen van Over-
assel! naar Boxmeer.
Per 1-11-'71: Owmr. H. J. A. Vercruijsse
van Den Dungen naar 's-Hertogenbosch.
DiSTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'71: Adsp.-Officier R. N. J. van
Slooten van Leeuwarden naar Eindhoven.
Per 1-10-'71: Owmr. J. Tuinstra van Oos-
termeer naar Bolsward.
Per 1-11-'71: Owmr. J. Miedema van Hee-
renveen naar Leeuwarden.
DISTR!CT MAASTRICHT
Per 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: R. P. J. Dautzen-
berg en R. Everts naar Schaesberg; H.
W. M. Vankan en Th. L. M. v. Orsouw
naar Valken burg ; A. D. H. Spoelstra naar
Waubach; M. J. Heesakkers naar Eijgels-
hoven; H. Lam naar Vaals; D. Mik naar
Nieuwenhagen; H. A. M. Blokhuis naar
Gronsveld; R. J. de Groot naar Meerssen;
F. H. A. Schulingkamp naar Mechelen;
wmr. M. M. J. Peerboom van Vaals naar
Urmond; wmr. E. Ch. Dierx van Schaes-
berg naar Schinveld; wmr. H. Akse van
Hallum naar Vaals; wmr. J. D. Veen ho-
ven van Groenlo naar Susteren.
Per 1-11-'71: Wmr. 1e kl. J. H. M. Krop-
man van Maastricht naar Merkelbeek;
wmr. 1e kl. P. A. C. v . Hooi van Stein
naar Alblasserdam; owmr. B. Klein van
Ubach over Worms naar Rijssen.
Per 16-11-'71: Wmr. 1e kl. P. C. A. Versijp
van Valkenburg naar Munstergeleen.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-10-'71: Wmr. A. Veltman van Ter-
borg naar Beek; wmr. A. M. J. Verkerk
van Bemmel naar Zuilichem; wmr. L. van
Impelen van Zaltbommel naar Heeseh;
wmr. J. J. G. Salet van Didam naar Haps;
wmr. W. M. G. Thijssen van Overasselt
naar Boxmeer; owmr. M. J. Bronk van
Kesteren naar Geldermalsen.
Per 4-10-'71: Wmr. 1e kl. E. J. W. Marks
van Duiven naar Zevenaar.
Per 5-10-'71: Wmr. 1e kl. B. H. M. Oude-
Nijhuis van Zevenaar naar Duiven.
Per 9-10-'71: Wmr. 1e kl. H. D. J. Frieling
van Gendt naar Dinxperlo.
Per 6-11-'71: Owmr. J. Kuipers van Dinx-
perlo naar Zevenaar; wmr. J. H. F. Am-
merlaan van Ochten naar Gendt.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-10-'71: Onderstaande adspiranten
van Opl.school Arnhem: C. M. J. v. Dom-
melen naar Sevenum; G. J. C. M. Ave-
zaat naar Weil; G. C. H. Janssen naar
Herkenboseh; Th. P. B. Loell en H. E. B.
Polman naar Horst; R. G. Meeuwenberg
naar Helden-Panningen; F. R. Wever naar
Nederweert; G. J. v, Zon naar Maas-
bracht; wmr. P. Th. W. Baens van Horn
naar Baexem; wmr. J. G. W. Bosch van
Arcen naar Horst; wmr. H. S. M. Princen
van Echt naar Swalmen; wmr. F. J. Bos
van Neede naar Horst; wmr. H. J. Egbers
van Warnsveld naar Gennep.
Per 16-10-'71: Wmr. S. W. Heugen van
Koog aan de Zaan naar Swalmen.
D:STRICT UTRECHT
Per 1-10-'71: Wmr. G. A. Wortman van
Vinkeveen en Waverveen naar Heiloo;
wmr. Th. I. v. Zuilen van Jutphaas naar
Heiloo; wmr. T.. Janse van Driebergen
naar Heiloo; wmr. R. v. Berkel van Breu-
kelen naar Loosdrecht; wmr. H. Besselse
van Mijdrecht naar Schoorl.
Per 10-10-'71: Owmr. A. Buizer! van Wil-
leskop naar Mijdrecht.
Per 15-10-'71: Owmr. J. Spruit van De
Meern naar Utrecht.
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ISTRICT ZWOLLE
oer 1-10-'71: Wmr. J. A. M. Broeks van
<!ijssen naar Nieuwleusen; wmr. H. J.

elder van Dallsen naar Enter; wmr. W.
::e Leeuw van Haaksbergen naar Weer-
selo; wmr. G. A. L. Ticheler van Dene-
'lamp naar Raalle; wmr. H. W. de Vries
an Raalte naar Stap horst.

oer 2-10-'71: Wmr. 1e kl. L. Westera van
r naar IJsselmuiden.
er 1-11-'71: Adsp. W. D. Kolk van Opl.-

school Arnhem naar Losser.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 25-10-'71: Wmr. G. J. de Bruyn van

msterdam naar Wemeldinge.
Per 15-11-'71: Wmr. W. J. Boelje van Am-
5 erdam naar Hansweert.
"er 1-12-'71: Wmr. 1e kl. H. Koopmans
an Amsterdam naar Enkhuizen.
LGEMENE VERKEERSDIENST

"er 9-10-'71: Wmr. 1e kl. W. G. Veerbeek
an Grathem naar Hollen.
er 1-11-'71: Wmr. J. H. Pragt van Drle-

bergen naar Grathem; wmr. H. Meyer van
Driebergen naar Schoonebeek.
Per 4-12-'71: Wmr. 1e kl. G. Noorland van
Grathem naar Eindhoven.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 14-7-'71: Adjudant P. L. Aerts van

rnhem naar Apeldoorn.
er 4-11-'71: Owmr. D. Obbes van Arnhem
aar Apeldoorn.

ALGEMENE INSPECTIE
Oer 1-11-'71: Owmr. C. Boersma van

recht (Bur. Pers.voorz.) naar Haarlem
°arketgroep).

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT AMSTERDAM
er 1-11-'71: Adjudant J. H. Beijer tot

;;roepscommandant te Aalsmeer.
DISTRICT LEEUWARDEN
Oer 1-11-'71: Adjudant J. Miedema tot
commandant van de recherchegroep te
..eeuwarden.
DISTRICT UTRECHT
oer 1-12-'71: Adjudant C. Zwaan tot com-

andant van de bereden groep te Bill-
oven.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-11-'71: Adjudant W. H. Andree tot
groepscommandant te Diepenveen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: K. W. Post te Alkmaar (ver-
keer); J. Kleimeer te Heerhugowaard.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-10-'71: A. C. Smit te Medemblik.
DISTRICT AMSTERDAM
to; opperwachtmeester:
Per 1-11-'71: J. Wagenaar te Muiderberg.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: R. Klooster te Duivendrecht;
G. de Vos te Uitgeest; K. F. Drieënhuizen
en H. Waal te Castricum; H. J. Wielinga
te Ouderkerk a. d. Amstel; C. J. H. Tib-
boel te Nederhorst den Berg; E. J. Groot
te Akersloot; A. J. J. de Bruin te Weesp;
P. J. v. Breugel te Purmerend; P. Ham-
stra te Volendam; G. J. Rookhuijzen te
Assendelll; J. Ollhol te Heemskerk.
DISTRICT APELDOORN
tot adjudant:
Per 1-10-'71: B. Willeveen te Apeldoorn.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: D. C. M. Schoneveld te Apel-
doorn; J. E. C. OoIthuis te Lochem; J. C.
v. Aaideren te Ermelo; K. Pul te Heerde;
B. A. de Jong te Pullen; H. J. Biesterbos
te Elburg; E. W. D. Bouw te Lelystad;
C. B. Nijland te Epse.

DISTRICT ASSEN
tot officier 2e kl.:
Per 16-7-'71: F. Brink te Assen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: A. Jager te Eelde; H. J.
Prins te Annen; H. A. Gommers te Assen;
J. v. Dallsen te Havelte; I. S. Blauw te
Borger; G. J. Bruins te Coevorden.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: R. A. Venema te Coevorden;
J. M. Broekhuizen te Beilen; K. Hunze te
Borger; J. Vording te Gieten; J. Mulder
te Zuidlaren; R. A. Arends te Smilde.
DISTRICT BREDA
tot dirigerend olficler 3e kl.:
Per 1-8-'71: K. de Maat te Breda.
tol opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: A. W. N. Timmermans te
Nieuw Vossemeer.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: A. L. M. Broers en H. Kete-
laar te Rijen; T. J. M. Peters te Goirle;
J. H. Poorter te Geertruidenberg; H. J. G.
Veenstra te Zevenbergschenhoek; G. J.
M. Gabriëls te Oisterwijk; J. W. L. Mi-
chiels te Dussen; W. P. M. v. Haaren te
Ellen-Leur; C. A. van Kaam te Ouden-
boseh.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: I. J. F. M. Nouweland te
Zundert; H. M. van Damme te Raams-
donksveer; J. A. G. Hendriks te Hilvaren-
beek.
DISTRICT DORDRECHT
te: opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: W. Dijkstra te Nieuwpoort.
Per 16-10-'71: E. Bos te Spijkenisse; T. A.
Scheurwater te Meeuwenplaat.
Per 1-11-'71: A. v. d. Graaf te Goudriaan;
A. A. M. Olsthoorn te Dordrecht.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: S. v. d. Laan te Meeuwen-
plaat; J. Kievit te 's-Gravendeel; A. Vis-
ser te Spijkenisse; P. v. d. Boogaart te
Middelharnis; R. Osinga te Giesenburg;
J. H. v. d. Meijden te H. I. Ambacht; W.
de Jong te Oud Beijerland.
DISTRICT EINDHOVEN
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: J. W. P. den Mulder te Beek
en Donk; W. G. Th. Braun te Budel; J.
A. M. Mols te Bladel; H. J. Klunder te
Deurne; J. Maat te Son en Breugel; H.
G. J. B. Rensen te Deurne; C. J. Th. C.
Bolman te Hapert; J. J. W. D. Wolter te
St. Oedenrode.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: A. P. Th. Bouw te Deurne;
G. P. Heesters en M. G. D. Zijlstra te
Gemert; F. v. Driel te Bergeijk; O. Duur-
sma te Budel; C. H. G. v. d. Pol te
Eersel; G. A. Buijsse te Eindhoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: A. G. Vervoorn te Pijnacker;
V. v. Schelt te Wateringen; P. J. M. Tas
en P. J. M. Vincenten te Leiderdorp; A.
F. M. Englebert te Voorschoten; A. M.
Fiere, G. v. Pelt en G. J. de Graaf te
Waddinxveen; P. H. J. E. Beereboom te
Nieuwkoop; W. A. Findhammer te De Lier;
R. G. N. Bot te Schoonhoven; A. J. Beij-
leveld te Hillegom; M. C. Oosthoek te
Haastrecht; W. Jansen te Stolwijk; J. H.
Eiting te Moordrecht; C. J. Barelds te
Oegstgeest.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 16-10-'71: G. v. d. Hoelakker te Nieu-
werkerk a. d. IJssel.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: P. Arends en A. S. v. d.
Oost te 's-G ravenhage.
Per 16-10-'71: P. A. Schoon hoven te
Schipluiden.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-7-'71: W. A. van Oosten te Oegst-
geest.
DISTRICT GRONINGEN
tot officier 2e kl.:
Per 16-7-'71: M. L. J. de Jong te Gronin-
gen.
to: opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: W. Dijkstra te Nieuwpoort;
P. de Boer te Middelsturn.
Per 16-10-'71: H. Puister te Nieuweschans;
E. Donker te Zuidhorn; M. IJbema te
Kantens; J. Schaper te Spijk.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: H. A. Bakker te Marum; R.
Bergman te Warttum; K. Knevelbaard te
Midwolda; H. P. C. de Geeter te Oude
Pekela; B. Knol te Grootegast; B. Kuipers
te Nieuwe Pekela.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: R. Hoold en A. F. de Lange
te Appingedam; B. Dijkstra te Bedum; T.
P. Dijkhuizen te Slochteren; C. H. Smit
en D. Kuiper te Marum; J. van den Berg
te Zuidhorn; R. van der Weide te Warl-
lum; N. Woltil te Groningen; J. J. Kui-
pers te Nieuwe Pekela.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
te: opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: A. Kuijper te 's-Hertogen-
boseh.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: A. W. J. G. Janssen te Hank;
H. Rikkering te Vlijmen; J. H. Goos te
Boxmeer; J. M. M. v. Eerden te Uden.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: P. L. van Herpen te Schijn-
dei; G. J. Timmermans te Drunen; A. J.
J. de Werdt te Berlicum.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot officier 2e kl.:
Per 16-7-'71: M. A. Beuving te Leeuwar-
den.
tot adjudant:
Per 1-11-'71: J. Miedema te Leeuwarden.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: K. Werkman te Lemmer; C.
J. Dokter te Makkum; R. Greveling te
Joure; J. H. de Haan te Rinsumageest.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'71: G. Dijkstra te Grouw; K. Wa-
linga te Oosterwolde; D. Bakker te Hal-
lum; L. van der Meulen te Balk; W. Hei-
dema te Witmarsum; C. de Jong te Fra-
neker; R. J. Banga te Leeuwarden; M.
Lukkes te Lemmer.

DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'71: J. H. M. Kropman te Merkel-
beek; P. A. C. v. HooI te Alblasserdam.
Per 16-11-'71: P. C. A. Versijp te Munster-
geleen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: B. G. H. v. d. Burg te Am-
stenrade; G. J. Dietzenbacher te Schin
op Geul; J. P. G. Koert en L. A. Gerards
te Schaesberg; H. M. de Greel en R. J.
P. v. d. Burgt te Waubach; P. J. M. Er-
mers te Elsloo; J. J. Deswijzen te Beek-
L.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'71-: R. P. J. Dautzenberg en R.
Everts te Schaesberg; H. W. M. Vankan
en Th. L. M. v. Oorsouw te Valkenburg;
A. D. H. Spoelstra te Waubach; M. J.
Heesakkers te Eijgelshoven; H. Lam te
Vaals; D. Mik te Nieuwenhagen; H. A. M.
Blokhuis te Gronsveld; R. J. de Groot te
Meerssen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'71: A. J. v. Houturn te Gulpen.

DISTRICT MIDDELBURG
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: D. Coppoolse te Bruinisse;
S. W. Boorsma te Zierikzee; T. M. J. v.
Hecke te Kruiningen; C. J. Mikhout te
Breskens.

DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: J. J. Ottens te Kesteren.
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tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: M. C. v. d. Mark te Ochten:
T. J. C. Bos te Groesbeek; J. T. ter Wel-
le te Varsseveld; J. E. C. Brendel te
Huissen; T. A. v. Schaijk te Alphen; A.
Faber te Eist; A. M. Baars te Doesburg;
W. J. M. Holzapfel en G. D. P. Aalbers
te Wijchen; J. H. Hunting te Oosterhout;
G. M. Janssen te 's-Heerenberg; B. Bril
te Druten; A. J. G. Ankone te Weurt; W.
R. P. Jansen te Lichtenvoorde.
DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: J. C. Jansen te Roermond.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: H. J. C. Nagelmaeker en Ch.
P. L. v. Rens te Echt; P. Th. G. M. Pou-
wels en B. G. M. G. Gubbels te Swal-
men; J. F. M. Klomp te Lottum; H. Th.
Gaal te Belfeld; Th. J. Ophelders te Roer-
mond.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-2-'71: P. C. J. Noordermeer te Ber-
gen-L.

DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 1-10-'71: M. W. Kuijk te Utrecht.
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'71: J. Meenderman te Breuke-
Ien.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: C. v. Woerkom en M. A.
Pronk te Breukelen; L. Verbeeke te IJs-
selstein; J. Vermeulen te Vleuten; W. A.
v. Dijk te Bilthoven; A. G. Westera te
Harmelen ; M. v. d. Heuvel te Maartens-
dijk.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 1-11-'71: W. H. Andree te Schalkhaar.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: J. Jansen te Zwolle.
Per 1-11-'71: P. van Luinen te Almelo.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: H. Bosch en K. Geertsma te
Zwolle; H. H. X. M. Wolters te Tubber-
gen; C. J. J. de Looze te Genemuiden;
J. Bruinewoud te Dedemsvaart.
tot wachtmeester:
Per 1-11-'71: W. D. Kolk te Losser.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: B. van Willigen en K. Bakker
te Amsterdam; R. Buwalda te Enkhuizen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
-tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: J. v. d. Scheer te Driebergen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: H. D. de Boer, E. R. Smits,
W. A. Herder, H. J. Oost, J. F. ter Schure
en C. M. A. A. Kouwenhoven te Drieber-
gen.
lot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-6-'71: Mej. R. E. Heine te Drieber-
gen.
tot schrijver A:
Per 1-5-'71: Mej. G. J. van Zijl te Drie-
bergen.

DIENST LUCHTVAART
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'7~: F. Bakker te SchiphoJ.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
tot adjudant:
Per 1-10-'71: T. den Ouden te Bilthoven.
ALGEMENE INSPECTIE
tot adjudant:
Per 1-11-'71: P. Naaktgeboren, C. L. Koo-
ter, L. M. Koeton en J. M. Post te Voor-
burg.
Per 1-1-'72: W. Wiekenkamp te Voorburg.
tot adjunct-commies:
Per 1-5-'71: M. Punt te Bilthoven.
tot controleur motormaterieel:
Per 1-10-'71: H. v. d. Wal te Leeuwarden.
VEILIGHEIDSDIENST KON. HUIS
tol opperwachtmeester:

Per 1-8-'71: J. G. A. van Zijl te Baarn en
C. Binsma te Apeldoorn.

I in dienst getreden
DISTRICT APELDOORN
Per 1-10-'71: H. P. Heerdt, adm. ambt. C
3 te Apeldoorn.
Per 1-11-'71: H. Hilverink, wachtmeester
te Groenlo.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 15-10-'71: H. M. Verhagen, rijksamb-
tenaar III te Eindhoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-11-'71: H. J. M. Buis, fotograaf B 3e
kJ. te 's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-11-'71: H. Meertens, adm. ambt. C
3e kJ. te Groningen; J. E. Albinus, schrij-
ver te Grootegast.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-10-'71: H. T. M. Cornelissen, rijks-
ambtenaar 111te 's-Hertogenbosch.
Per 1-11-'71: C. H. v. d. Meijden, schrij-
ver A te Drunen; H. F. Broeckx, parket-
wachter te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 15-11-'71: D. Wouters-Miedema, schrij-
ver te BaarderadeeJ.
Per 16-11-'71: J. Harkema-Dijkstra, adm.
ambt. C 3e kJ. te Franeker.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 15-11-'71: J. G. M. Debets, schrijver
A te Schaesberg.
DISTRICT ROERMOND
Per 15-10-'71: H. J. M. Massar, schrijver A
te Roermond.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'71: P. van Dord, techno ambt. le
kJ. te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-10-'71: A. Buitelaar, rijksambtenaar
II (wagen wasser) te Driebergen.
Per 1-11-'71: F. M. Smulders, rijksambte-
naar II (bode) te Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-11-'71: J. G. Bakker, adm. ambt. C
3e kJ. te Driebergen (Bur. Pers.voorz.).
KADEROPLEIDINGSSCHOOL - OPLEI-
DINGSSCHOOL - VERKEERSSCHOOL
Per 1-9-'71: P. K. de Geus, referendaris te
Amsterdam (kaderopJ.school).
Per 1-10-'71: H. J. Berends, rijksambte-
naar III te Bilthoven (verkeersschool).
Per 1-11-'71: E. H. A-Kum, schrijver te
Amsterdam (kaderopJ.school).
Per 15-11-'71: P. Th. M. Thuis, schrijver A
te Arnhem (opJ.school).
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-10-'71: G. J. L. van den Bosch te
's-Gravenhage; A. M. A. J. Mureau te
Breda; J. M. W. J. Bruis te Maastricht;
D. de Jong te Leeuwarden.
Per 1-11-'71: C. A. J. M. den Brok, J. W.
B. Roelofs en H. J. W. P. Rombout te
's-Hertogenbosch; R. A. M. van de Rakt
te Breda; H. J. W. M. van Overbeek te
Roermond; J. H. J. Boormans en A. F. G.
In de Braek te Maastricht; A. J. Herms te
Zwolle; E. Schevel te Leeuwarden.
Per 15-11-'71: A. J. Kling te 's-Gravenhage;
J. H. B. Engelen te Maastricht; G. J.
Olthof te Zwolle.
Per 1-12-'71: F. E. Haverkamp te 's-Gra-
venhage; D. K. van Dinther te 's-Herto-
genbosch; M. A. F. J. de Bruijn te Eind-
hoven; H. W. M. Ploemen en F. W. M.
van Wanroil te Maastricht; J. Otter te
Zwolle; R. Koopman te Groningen.

I de dienst verlaten
DISTRICT AMSTERDAiiII
Per 16-10-'71: H. Dijkstra, adm. ambt. C 3e
kJ. te Beemster.
Per 1-11-'71: J. L. Herkemij, adjudant te
Aalsmeer.
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DISTRICT APELDOORN
Per 1-10-'71: K. C. P. Hofman, wmr. le kJ.
en P. Arends, schrijver te Apeldoorn;
A. de Roode, adjudant te Vorden.
Per 1-11-'71: C. M. H. Schuurmans, wmr.
le kJ. te Nijkerk.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-10-'71: A. C. v. d. Bosch, adm. ambt.
C 3e kJ. te Helvoirt.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-10-'71: W. R. J. Warringa, wmr. le
kl. te OverdinkeJ.
Per 1-11-'71: W. Gunnink, adjudant te Die-
penveen; S. A. v. d. Vegte, opperwacht-
meester te Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'71: A. Steer, wmr. te Wemel-
dinge.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 12-10-'71: Mevr. S. Pohl-v. Breene,
schrijver (typiste A) te Driebergen.
Per 1-1-'72: Mevr. W. M. V. Dijkhuizen-
v. d. Hoek, schrijver A te Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-9-'71: J. B. Sleeboom, administra-
teur te Voorburg.
Per 1-11-'71: Mevr. J. Kouer, schrijver te
Voorburg.

OPLEIDINGSSC.HOOL ARNHEM
Per 1-10-'71: J. W. Reessink, schrijver A
te Arnhem.

wij herdenken

Owmr.
A. flosma

Hoogblokland
district Dordrecht"* 11- 8-1912t 4-10-1971

Owmr.
A. Pouwelse

Rotterdam
distr. 's-Grav.hage"* 14- 6-1921t 14-11-1971

Wmr.
H. A. Derksen

Driebergen
A. V. D."* 7-12-1947t 8-10-1971

district Groningen
Adm .ambt. C 3 kJ.

H. Meertens
Groningen"* 19-3-1955t 4-11-1971

Adjudant
S. J. Vrienten

Heeze
district Eindhoven"* 30- 8-1917t 2-10-1971

Res.-wmr.
M. M. v. Oorspronk

groep Voorst
district Apeldoorn"* 15- 3-1928t 22-11-1971
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